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CONGRESSO J.Y.:[INEIRO 

ANNAES 

DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

ACTA DA 1.• SESSÃO PREPARATORIA D~ 
CAMARA DOS DEPUTADOS PARA A 3. • 
SESSÃO DA 3 .• LEGISLATURA DO CON -
GRESSO MINEIRO AOS 12 DE JUNHO DE 
1901. 

PRESIDENCIA DO SR. JOÃO PIO 
A' hora regimental, feita a chamada, a 

~lla respondem os ara. : Jol!.o Pio, Jol!.o Luiz, 
e Valerio de Rezende. 

Na ausencia do ar. Pr esidente e de seus 
substitutos legaes, occupa a cadeira da pre-
•idencia o ar. João Pio, que convida para I.· 
e 2. · secretarios os srs. : João Luiz e Va-
lerio de. Rezende. 

Nilo havendo numero legal para a instal-
lação do CongrAsso, o sr. Presidente con-
vida os srs . deputados presentes para nova 
sessl!.o preparatoria amanhl!. á. hora regimen-
tal e suspendem -se os t rabalhos. 

ACTA DA 2. • SESSÃO PREPARATORIA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS PARA A 3 .• 
SESSr.O DA 3.• LEGISLATURA DO CON-
GRESSO DO ESTADO DE MINAS GERAES, 
AOS 13 DE JUNHO DE 1901. 

PRESIDENCIA DO SR. JOÃO PIO 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores: Jol!.o Pio, Jolio Luiz, 
Valerio de Rezende, Olymplo Borges e Luiz 
Cassiano. 

0 SR. 1. · SECRBTA.RIO dá conta do Se-
guinte 

Exr .a:orsn• 
Telegrammas 

Do sr. lgnaoio Murta, procedente de S. 
João Bapt ista, dizendo se achar de. viagem, 
prompto para os tr·abalhos.-lnteirada. 

Dos srs. Vasco Azevedo e Ju venal Pennã. 
participando que chegarão amanhl!. a esta 
capital.-Egualmente inteirada. 

Não havendo ainda numero legal para a 
installaçl!.o do Congresso, o sr . Presidente 
convida os senhores deputados presentes 
para nova reunião preparatoria, amanh ã, ás 
duas horas da tarde e suspendem-se os 
trabalhos. 

ACTA DA 3.• SESS.\0 PREPARATORIA DA CA-
MARA DOS DEPUTADOS PARA A 3.• SES· 
S .... O DA 3 .• LEGISLATURA DO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 14 
DE JUNHO DE 1901. 

PRESIDENCIA DO SR . AGOSTINII O PEREIRA 
(1 . · Sec,-eta,·io) 

A's duas horas da t arde, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs . : Agostinho Pe-
reira, João Luiz, .João Pio, Olympio Borges, 
Valerio de Rezende, Luiz Cassiano, Jayme 
Gomes, Olympio Mourão, Nunes Pinheiro, 
Julio Tavares, Astolpho Dutra, Ribeiro Jun-
queira, Juvenal Penna, Raposo de Almeida e 
Luiz Rennó, faltando os demais senhores. 

Abre -se a sess!lo. 
Na fórma Jo Regimento, ocoupa a cadeira· 

da preeidencia o H . Agostir.ho Pereira, 1 . • 
Seoretario, que convida para secretario& os 
senhores: Jol!.o Luiz e João Pio. 

Lida a acta da sessll.o antecedente, tloa ella 
sobre a Mesa para ser approvada quando 
houver numero legal. 

0 SR. 1. • SECRETARIO dá. conta conta do 
seguinte . 

E:IPEDIINTE 
Telegrammas 

Do sr. Ribeiro de Oliveira communicando 
que por motivo de molestia grave em pe11oa 



de eua tamllla só poderá comparecer no dia 
17 .-Inteirada. 

Do sr. Carvalho de Britto, participando 
que por incommodos de saude fal~rà t.s pri · 
meiras sessões da Camara .- Inteirada. 

Dos are. Aatclpho Dut ra, Celestino Soares, 
Deslderlo de Mello e José Gooçalvee commu · 
nicando que chegarão a e~ta Capital amanhã 
promptos para os trabalhos.-lnteirada . 

Do ar . G~ spar Lopes trazendo ao· conheci-
mento da Camara qne, por motivo de moles-
tia em pessoa de sua família, faltará ás pri· 
IUiiru aess~es . -Inteirada. 

Do 8!'. Xavier Rollm, part icipando que 
por motivo de torça maior nllo poderá se 
-~\lar preeote á aeaallo de insullaçlo do 
Congresso .-Inteirada. 

O !fiei o 

Do sr. I.· Secretario do Senado. de ho.ie 
datado, trazendo ao con hecimento da Ca-
mara nl!.o ter ainda numero leg• l de sena-
dores presentes para n installaçllo do Con-
presso constitucionalmente marcada · para 
1\Jllanb!l:. -Inteirada. 

Nl() havendo numero lejl&l de senhores 
deJ)utAdos presentes para poder ter logar a 
installaçl!.() do Cong-resso 1manhl!.. o ar. "Pre -
aldente manda que nesse sentitfn se ofll -
cfe ao Senado e ao e:rm. ar . rlr . Prealff,.n 
te do Estado e convi-ta os senho,.ea rleput.a -
dos J)Teaente! para n'lva sePal!.o preparatorla 
amanh!l., á bora regimental. 

Levanta-se a sesa!lo. 

Ac:fA DA 4.~ SESSÃO PREPARATORlA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS PARA A 3.~ 
SE~SJ\0 DA 3.· LEGIRLATURA DO CON· 
GRESSO DO ESTADO DE MINAS OERAES, 
AOS 15 DB JUNHO DE 1901. 

PRKBIDENCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 

( f.· stcretario ) 

Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os aenhore11: Ago-tinho Pereira, 
Nunes Pinheiro, Joio Luiz, Olympio Bor~res, 
Olympto Monrlo, Julio Tavares, Raposo de 
Alu:elda, João Pie, Astolpho Dutra, Jayme 
Gômes, Valerio de Rezende, Ribeiro Jun· 
queira, Juvenal Penna, Luiz Rennó e Luiz 
Cauiano, faltando com causa participada os 
unboTee: Ribeiro de Oliveira, Carvalho Bri 
to, Gaspar Lopes e Xavier Rolim e aem ella 
01 mala senhorea. 

Abre-se a sessl!.o. 
Na fórma do Regimento occupa a cadeira 

da presidencla o ar. A~rostinho Pereira e a 
de 1.· Secretario o sr . Nunes Pinheiro. sup-
plente de secretarlos; tendo convidado t~ara 

tO logar de 2. • Secretario o ar. Jollo Luiz. 
Lida a acta da sessão antecerlente, fica Pila 

10bn a mesa para 181' approvada quando 
llounr numero legal. 

o ar. 1. · Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma 

Do ar. Simell:o Styllta, procedente da Barra 
do Pirah y, par t icipando achar-se de viagem, 
prompto para os trabalhos .-A Camara fica 
in teirada . 

O !fiei o 
Do sr. I . · secretario do Senado, de hoje 

datado, trazendo ao conhecimento da Cama-
ra já h11ver numero legal de senadores pre · 
seatea para a installaçilo do Congresso. -
Inteirada. 

O ar. Raposo de Almeida participa e a 
Camara fica in teirada, que o ar . Brandão 
Filho faltará ás primeiras sessões por motivo 
de força maior. 

Suspende· se a StlSS!io até .as duas horas da 
tarde afim de veril!car -se se pelo nocturno 
chegam deputados em numero sn fll ciente 
para poder installar-se o Cong-resso . 

A's duas horas da tarde, reaberta a sesslio, 
comparecem os srs . Celestino Soares e José 
Gonçalves. 

Não havendo ainda numero legal de depu-
tados presentes para poder ter logar a ins -
tallaçllo do Congresso, o ar. Presidente man-
da que nesse sentlrlo se offlcie ao Senado a 
ao exm. sr. dr. Presidente do Estado e con-
vida os srs. deputados presentes para nove 
sessão preparatoria amanhã, á hora regimen-
tal. 

Levanta-se a le&fão. 

ACTA DA 5.• SESSÃO PREPARATORIA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS PARA A 3.• 
SESSÃO DA 3.· LEGJSLATtilU DO CON-
GRESSO MINEIRO AOS 16 I:E ,!UNHO DE 
1901. 

PRESIDBNOU. !)() BR, AGOSTINHO PERBJRA 
(f. • Secretario) 

Ao meio dia, feita a. chamada, acham-se 
presentes os senhores Agostinho Pereira . Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Olympio 
Mourlio, Olympio Bc.rgeP, Raposo de Almeida 
Astolpho Dutra, Jayme Gomes, Juvenal Pen-
n&, José Gonçalves, Valerio de Rezende, Joll:o 
Luiz, Luiz Rennó, Julio Tavares, Luiz Cas-
siano, João Pio e Ribeiro Junqueira, faltan-
do com causa participada os senhores: Ri-
b~>iro de Oliveira, Carvalho Britt<:', Gaspar 
Lopes, Xavier Rolim e Brandilo Filho e sem 
ella os mais IAnhores. 

Abre· se a sessão . 
Na forma do Regimento occupa a cadeira 

da presidencia o ar . Agostinho Pereira, I.· 
Secretario, tomando o Jogar deste o ar. Ce-
lestino Soares, 2. · Secretario e occupando 
este ultimo Jogar o fJ' . Nunes Pinheiro, sup-
plente de seoretarios. 

Lida a acta da sessilo antecedente, fica a 
m•sma srhre a mesa para ser approvada 
qu11ndr houver numero legal. · 

Não ba expediente. 



Suspende 8e a sea~ào até as duas horas 
afim de verificar-se se pelo noctu rno que 
chega a essa hora chegam deputados em 
nnm11ro sufficiente para a inotallaçllo do 
C<>ngre, so. 

A's duas horas da tarde, reaberta a sessã·J, 
o sr . 2 . · Secretario traz ao conhecimento 
da Camara que chegaram á Capital, promptos 
par .. os trabalhos, os senhores: Leopoldo Cor -
rêa, Carlos Toled o, João Velloso, Sirneão 
Stylita e Vasco Azevedo. 

Não havendo ainda numero legal de de -
pu tados presentes para a lnstallação do Con-
gres;o, o sr. Presidente convida os srs. de -
putados presentes para nova ses ~ ll:o prepa-
ratnria amanhã a hora regimental. 

Levanta-se a eesslio. 

ACTA D.\ 6.• SESSÃO PREPARATOR!A DA 
CAMAR.\ DOS DEPUTADOS PARA A 3.• 
SESSÃO DA 3 .• LEGISLATURA DO CON · 
GIU>·SO DO ESrADO DE MINAS GERAES 
AOS 17 DE JUNHO DE 1901. 

PRBSIDENCIA DO BR. AGOSTINHO PBREiõ\A 
(I. • Secretario) 

Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Agostinho Pereira, Celes-
tino S··ares, Nunes Pinheiro, Raposo de Al-
meida Leopoldo Corrêa, Carlos Toledo, Olym-
pio M•·urão, Olympio BorgeP, Astolpho Du-
tra, Jayme Gomes, Juvenal Penna, Jose Gon-
çalve•. Valerio de Rezende, Jollo Luiz, Ri-
beiro Junqneira, Lui1. Rennó, Julio Tavares, 
Jollo Pio, Luiz Cassiano, João Velloso, Vasco 
Azevedo e Simeão Stylita, faltando com 
causa participada os Hs. : Ribeiro de Oli-
veira Gaspar Lopes, Xavier Rolim, Branilio 
Filho e Carvalho Britto e sem ella os mais 
senho,.es. 

Abre-se a se8sllo. 
Lida a acta da sessão antecedente e não 

bavenrio quem sobre a mesma faça observa-
ções, fica ella sobre a mesa pare ser appro-
vada quando houver numero legal. 

Não ba expediente. 
Em vista de telegrammas recebidos pela 

Ml>sa, sendo esperados hoje alguns senhores 
deputados, suspende se a sessão até ás 2 
horas afim de veritlcar se se pelo nocturno 
chegam deputados que prefaçam numero le-
gal para a installaçl!.o do Congresso. 

A 's duas horas da tarde, reaberta a sesslo, 
o ar. 1. · Secretario tr r. z ao conhecimento 
da Casa ter chegado á Capital apenas o ar . 
Desiderio de Mello. 

Faltando ainda dois deputados para per-
fazer numero legal afim de poder installar-
se o Congreaso o sr. Presidente convida os 
senhores depmados presentes para nova 
sessão preparatoria amanhã, á hora regimen-
tal e 

Levanta-se a sesslo. 

ACTA DA 7.• S ES~ÂO PREPARATOR!A DA 
CAM~RA DOS DEPUTADOS PARA A 3. • 
SESSAO DA 3.• LEGISLATURA DO CON · 
GRESSO DO ESTAPO DE MINAS GERAES. 

PRESIDENCIA DO SR . ACO>TINHO PEREIRA 

tf .o Sec t·etar io) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
preeentfs os senhores : Agostinho Pereira, 
Celestino Soares. Nunes Pinheiro, Carlos To-
lado, João Pio, Juv ~ na l Penna, R> poso de 
Almeida, João Luiz, Desiderio de Mello, 
Olympio Mourão, Leopoldo Corrêa. Olym pio 
B'Jrges, A~tolpho Dutra, Jayme Gome~, Si-
mello Stilyta, José Gonçalves, Valerio de Re · 
zende, Lu1z Renn o, Luiz Cassiano, Jc ão Vel-
loso, Julio Tuvares e Vasco Azevedo, faltan -
do com cauPa participada os senhores: Ri-
beiro de Oliveira, Gaspar Lopes, Xavier Ro · 
lim, Brandão Pilho e Carvalho Britto ~ sem 
e lia os mais senil ores . 

Abre se a sessão. 
Lida a acta da antecedente, fica ella sobre 

a mesa para se •· approvada quando houver 
numero legal. 

O SR. JoÃO LuiL participa e a (;a mara fica 
inteirada, que os senhores Delfim Moreira e 
Frar k lin Botelho fa ltarão ás p ri meiras ses-
sões por motivo de molestia <Jm pessoas das 
respectivas famíli as. 

O SR. JuvBNAJ, Pfi NNA tra z ao conhecimen-
to da Camara que o sr. Ribeiro J un q ut~ ira 
teve necessidade de au~entar - se da Capital, 
em vista de um telegramma que recebeu 
chamando o por ter pessoa de sua C~tmilia 
gravemente doente. - A Camara fica intei-
rada. 

Achando-se sobre a mesa o diploma de 
deputado conferido ao sr. dr. Jose Augusto 
de Assis Lima pela 3.· circumscripção f!lei-
toral do Estado, o ar. Presidente manda que 
se remetta o referido diploma :i commissl'io 
de Constituição , Legislaçlio e Podere@. 

Sendo esperados hoje nesta Capital diversos 
senhores deputadoP, o sr. Presidente suspen-
de a sessão alé as duas horas atlm de ve-
rificar-se se pelo nocturno chegari\o deputa-
dos em numero sutnciente para po der ter 
Jogar a lnstallação do Congresso. 

A's duas horas da tarde, reaberta a sessll.o, 
o sr I.· Secretario communica ter chegado 
á Capital o ar. Ferreira e Mello. 

Nll.o havendo ai nda numero legal desenho-
res deputados presentes para ter logar a in · 
stallação do Congresso, o sr . Presidente con-
vida os senhores deputados presentes para 
nova ses@ll:O preparatoria amanb11, á hora 
regimental. 

Levanta se a sess11o. 



ACTA DA 8.• SESSÃO PREPARATORIA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS PARA A 3.• 
SE!';SÃO DA 3 . • LEGISL~TURA DO CON-
GRESSO DO ESTADO DE MINAS GERAES 
AOS 19 DE JUNH0 DE 1901. 

PRBBIDENCIA. DO SR. AüO STINIIO PBRBIRA. 
( 1. • Sec•·etado) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os senhores: AgGstinho Pereira, 
Celestino Solires, Nunes Pinheiro, Deaiderio 
de Mello, Olymplo Borges, Carlos Toledo, 
Joio Pio, Jovenal Penna, Raposo de Almei-
da, Joio Luiz, Olympio Mourllo, Leopoldo 
Corrêa, Astolpho Dutra, Jayme Gomes, Si-
mello Stilyh, Jose Gonçalves, Valeria de Re-
zende, Luiz Rennó, Luiz Casslano, João Vel-
loso, Julio T11.vares, Vasco Azevedo e Ferrei-
ra e Mello, faltando com causa participada 
os senhores: Ribeiro de Oliveira, Gaspar Lo-
pel, Xavier R?lim, Brandã? Filho, Carvalho 
Britto, l>elllm Moreira, Franklln Botelho e 
Ribeiro Junqueira e sem ella os mais se-
nhores. 

Abre 1e a sesdo. 
Lida a acta da antecedente, tloa a mesma 

sobre a mesa para ser approvada quando 
houver numero legal. 

0 IR. ).o SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPIDIB:XTE 

'l'elegrammar 
Do sr. F. Peixoto communicando não po-

der comparecer ás primeiras sessões por mo-
tivo de molestia em pessoa de sua família. 
-A Camara fica inteirada. 

Do sr. Rodr~ues Chaves, procedente de 
Silva Xavier, dizendo que chega hoje a esta 
Capital.-Inteirada. 

O sR. NuNES PnmEIRO traz ao conteci-
mento da Camara, e esta tlca inteirada, que 
o 1r. Alves de Lemos ainda não poude com -
parecer ás sessões por motivo de molestia. 

Sendo hoje esperados diversos senhores 
deputados, o ar. Presidente suspende á. 
sessão até :l.s duas horas da tarde allm de 
veritlcar se ha numero legal para installa-
çlo do Congresso. 

A's duas horas da tarde, reaberta a sessllo, 
pelo ar. I.· Secretario é annunoiada ache-
gada do sr. Rodrigues Chaves. 

Continuando ainda a falta de numero legal 
para a installac;ão do Congresso, são convi -
aado• os senhores deputados presentes para 
nova seuão preparatoria amanhã, á hora re-
gimental . 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 9.• SE3Si\.O PREPAltATORIA DA 
CAM~RA D03 DEPUT ADOS PA RA A 3.• 
SE3SA0 DA 3.• LEGISLAT URA DO CON. 
GRE'lSO DO E3T A.DO DE MINA S GERAES 
. AOS 20 DE JUNHO DE 1901. 

PJUUIDBNCIA DO SR. AGOBTINIIO PBREIRA 
(f.· Secretario ) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presen tes os senhores: Agostini.Jo Pereira, 

Celestino Soares, Nu11e11 Pinheiro, Desiderio 
de Mello, Rodrigues Chavea, Carlos Toledo, 
Juvenal Penna, Olympio Borges, Joio Pio, 
Raposo de Almeida, João Luiz, Olympio 
Mourão, Leopoldo Correia, Astolpho Dutra, 
Jayme Gomes, Simeão Siilyta, José Gonçal-
ves, Valerio de Rezende, Lu1z Rennó, Luiz 
Ca~aiauo, Joio Velloso, Julio Tavares, Vasco 
Azevedo e Ferreira e Mello, faltando com 
causa participada os senhores Ribeiro de 
Oliveira, Gaspar Lopes, Xavier Rolím, Bran-
dão Filho, Carvalho Britto,Deltlm Morei-
ra, Franklin Botelho, Ribeiro Jonqueira, 
Francisco Peixoto e Alves de Lemos e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente, fica ella so-

bre a mesa para ser approvada quando hou-
ver numero legal. 

0 IR. ASTOLPHO DUTRA. traz. ao conheci-
mento da Camara ter recP~ido telegramma 
do ar. Llndolpho Campo& communicando 
chegar amanhã á Capital prompto para os 
trabalhos.- A Camara tlca inteirada. 

Em vista de telegrammas transmittidos por 
diversos deputados que são esperados nesta 
Capital, o sr. Presidente suspende a sesslo 
por duas horas afim de verificar-se se pelo 
nocturno que chega ás duas horas compare· 
cem deputados em numero sutllciente para 
resllzar-se a installação do Congresso. 

A's duas horas da tarde, reaberta a sessão, 
o sr. Presidente traz ao conhecimento da 
Camara que o sr. Tavares de Mello chegou 
á Capital prompto para os trabalhos . 

Havendo numero legal para a installaçll:o 
do Congresso, o ar. Presidente manda que 
se offlcte ao Senaúo e ao exm. sr. dr. Pre · 
sidente do Estado, dando-lhes disso conheci· 
manto e que na forma do Regimento se 
Aguarde communicaçll:o do senhor Presi-
dente do Senado designando dia e hora ~ ;.;·a 
installação do Congresso. -

A 's tres horas da tarde, o sr. I.· Secreta· 
rio obtendo urgencia là um officio do Sena-
do, commnnicando que pelo senhor Presi-
dente do Congresso foi designado o dia de 
amanhli, :\. I hora da tarde, para a sesslio so · 
lemne de installaçll.o do Congresso . 

Nada mais bavando a tratar-se, o sr. Pre-
sidente convida os senhores deputados para, 
na forma do arti go 7. · do Regimento com-
mun, comparecerem amanhã com anteci-
paçll.o á hora marcada para installação do 
Congresso afim de se proceder ao sorteio da 
Commissã.o que tem de receber o sr. dr. 
Secretario do Estado incumbido de lêr a 
mensagem. 

Levanta-se a sessão. 

ACT_A DA SESSÃO fiOLEM~E DA I. "STALLA-
ÇAO OA 3.• SESSAO DA 3. ' LEGISL .HURA 
IJO CONGRESSO DO ESTADO DE MI C\TAS GE-
R~ES, AOS 21 DE JU 1HO DE 1901 • 

PRE81DENCIA. DO SR. JOA.QUn.I DUTRA 
Ao meio dia, ft~ita a chamada, acham ae 

presentes os senhores: Joaquim Dutra, Nunes 
Pinheiro, Pedro Drommond, Olympio Bor-
ges, João Pio, Astolpho Dutra, Raposo de 



Almeida, Agostinho Pereira, Josino de Britto, 
João Luiz, Jayme Gomes, Simeão Stilyta, 
Agostinho Cortes, Ferreira e ~l ello, Luiz 
Cassiano, Carlos Toledo, Valerio de Rezende, 
Camillo de Frito, Coelho de Moura, Vasco 
Azevedo, Juvenal Penna, Tavares de Mello, 
Ferreira Alves, Ambrosio Braga, T"ixeira da 
Costa, Leopoldo Corrêa, Luiz Rennó, Baptista 
de Mello, Rodrigues Chaves, Celestino Soa· 
res e Camillo Pratas, faltando com causa 
participada os senhores: Ribeiro de Oliveira, 
Gaspar Lopes, Xavier Rolim, Brandão Filho, 
Carvalho Britto, Delfim llloreira, Franklin 
Botelho, Ribeiro Junqueira, Francisco Pei-
xoto, Alves de Lemos e ~ogueira, e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
O sa. Pa~;sroENTE diz que na fórma do 

artigo 7.• do Regimento commum vae-se pro· 
ceder ao sorteio da commissão incumbida 
de receber o sr. dr. Secretario do Interior, 
portador da Mensagem Presidencial. 

Para a commissão acima referida são sor-
teados os senhores senador Baptista de Mello 
e deputados João Luiz e Ferreira e Mello. 

Suspende se a sess iio até que seja annun-
ciatla a chegada do sr. dr. Secretario do In-
terior, incumbido de ler a Mensagem . 

A" uma hora da tarde, reaberta a sassão, 
é annuncijlda a chegada do sr. dr. Secreta-
rio do Estado e o sr. Presidente convida a 
commissão a cumprir o seu dever. 

Introduzidos no recinto com as formalida-
des do estylo os senhores drs. Secreta rios do 
Interior e das Finanças, toma aquelle assen-
to, na mesa, á direita do sr. Presidente e, 
sendo-lhe dada a palavra, procede á leitura 
da seguinte lllensagem : 

SENHORES ME~IBRos no C0,.'11; nEsso LJ·:-
o rsLATI YO no EsTADO 

De accordo com o preceito constitu-
cional, venho trazer-vos informações e 
esclarecimentos sobre a marcha dos 
negocias publicas e occurrencias mais 
importantes que se deram no Estado, 
durante o intervallo de vossas sessões, 
e, ao mesmo tempo, indicar-vos as me-
didas que me parecem convenientes ao 
serviço publico. 

Ha dez annos que, por entre as ale-
grias, acclamações e esperanças rlo 
povo mineiro, foi decretada a nossa 
Constituição, entrando o Estado no re-
gimen estabelecido no Pacto Funda-
mentaJ de 24 de feve1·eiro de 1891. 

A idéa republicana que, desde 1789 
se perpe tuara, como tradição, de ge-

ração em geração, inesquecida e in-
delevelmente gravada no animo popular, 
~specialmente no animo da mocidade, 
que na:o perdi~ ensejo de confessai-a e 
p.t:oclamal-a, encontrou afinal a sua 
consagnação no memoravel .e glorioso 
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dia 15 de novembro de 1889, ficando 
assim convertido em feliz realidade o 
sonho dos inconfidentes mineiros. 

Incontestavelmente essa ~ racl i ção re -
publicana muito concorreu para que as 
novas institUições fosse m recebidas em 
nossa terra no meio de geral en thusi~ 
asmo e nella se implantassem suave-
mente, sem commoção, nem abalos. 

Tem o novo regimen satisfeito as as-
pirações e correspondido ás esperanças 
do povo mineiro? 

Comquanto não seja longo o período 
decorrido c não obstante as g1·andes di-
fiiculdades com que nestes ultimos tem-
pof. temos luctado, a respos ta não póde 
deixar de se r a ffirmativa. 

As antigas províncias, e magadas 
pela centra lisação adminislratira e go-
vemadas por delegados nomeados pelo 
poder central, os quaes, succedendo-se 
no governo a cu r los in tervallos, não po-
diam inicia r e levar a e fli~ ito melhora-
mentos uteis e pcrduraveis, não dispu-
nham de meios para dcsenroh·er e dar 
expansão ás suas forças viras; as ca-
maras municipaes, na inteira dependen-
cia do governo, que as podia suspender 
e até substituie por outras , confo rme 
as exigencias partidarias do momento, 
sem attribuição nem pa1·a a pprovar os 
seus orçamentos, a rras tavam uma exis-
tencia lastimavel e ingloria, i uteira· 
mente incapazes de impulsionar o pro-
gresso local. 

O regimen federativo, trazendo com~ 
pleta autonomia estadoal e, portanto, 
ampla descenlralisação administrati va, 
que em nosso Estado chegou até ús 
ci rcumscripções dislrictaes, descortinou 
vasto campo á actividade do povo : -
lemos conseguido mais nestes dez an-
nos deconidos do que durante os ses-
senta annos de monarchia. 

Em 1889, as estradas de fe rro sub-
vencionadas contavam 1.1 44 kilome-
tros de extensão; actualmenle as estra-
das de ferro favorecidas pelo Estado 
com garantias de juros, emprestimos e 
subvenções, contam 2 .435 kilometros. 

Incluidas as estradas Central, l\Iogy-
ana e Minas anã Rio, é o nosso Estado 
atravessado por 3.458 kilometros de es-
tradas de ferro em trafego. 

Esse grande augmento de extensão 
das vias ferreas trouxe a valorisação 
das terras, a multiplicação das cultu~ 
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ras, e, como consequencia, o e~raordi
uario desenvolvimento da producção 
agrícola. 

A estrada de ferro Centrai; que pó-
de ser considerada um collector geral 
das mercadorias produzidas pela mais 
importante parte do Esta(lo, viu a su·a 
renda bruta mais que triplicada, ele-
vando-se esta renda actualmente a trin-
ta e tantos mil contos, quando em 1889 
era de- onze mil contos. 

A renda das nossas estradas que era, 
em 1889, de 3. 983:9905482, elevou-se 
em· 1900 a 8.213:0578312. · 

Em 1889-a estrada Leopoldina tran-
sportou 42 milhões de kilogrammas de 
café e a Oéste de Minas apenas ..... . 
142.433 lülogrammas do mesmo gene-
To; em 1900, anno em que foi relativa-
mente exígua a producç:to, a primeira 
dessas estradas transportou 60 milhões 
de kilogrammas e a segunda •....•• 
8 . 414. 95 7 kilogrammas 

A industria extractiva recebeu gran-
de animação, organiiaram-se novas 
companhias de mineração e desenvol-
veram-se os serviços das que já exis-
tiam, affluindo assim para o Estado con-
sideravel somma de capitaes estrangei-
ros. De 1896 a 1900, foram exportadas 
l5.850. o67 grammas de ouro, represen-
tando um valor em moeda nacional de 
49.995:7088382 ou ;t 1 . 681 . 449. Esse 
ouro pagou de imposto ao listado a 
quantia de 2.156:3798906. 

A immigração. foi consideravelmente 
impÚ1sionada, tendo sido· recebidos - no 
Estado mais de sessenta mil immi-
grantes, e a colonisação progrediü, 
fundando-se algumas colonias e ~esen
volvendo-se as existentes, nas quaes se 
acham localisados 2 :5~2 indivíduos, 

dias tormentosos e afflictivos trouxe á. 
nossa Patria, assumiu caracter franca• 
mente rêstaurad.or, com a publicação do 
manifesto do almirante Saldanha da 
Gama, partiu do nosso Estado, em no-
tavel documento, um brado de repro-
vação aos seus impatrioticos intuitos, e, 
ao mesmo tempo, de plena adhesão ao 
governo do inolvidavel Marechal Flo-
riano Peixoto. Esse documelito de alto 
valor político, que tanto contribuiu para 
esclarecer e bem orientar os espíritos 
naquella epocha, mereceu os mais en• 
thusiasticos elogios ,e applausos por 
parte dos republicanos brazileil'os, va-
lendo para o seu iilustre autor uma ver-
dadeira sagração republicana. E é gra-
to aqui recordar:- ao passo que o 
nosso Estado, peló orga:o competente do 
seu Presidente, condemnava assim, 
categoricamente, os intuitos da revolta 
e em geral o espirito de rebellião con· 
lra a legalidade, prestigiando ao mes· 
mo tempo o principio da autoridade, 
abria elle as suas portas aos foragidos 
e pe_rseguidos da sorte, que nos propor· 
cionaram a g1·ande fortuna de os acolher 
eiJ). nosso seio, dando-lhes abri go se-
guro e carinhoso agasalho, sem 4ue nos 
preoccupassem as opiniões politicas que 
por ventura professassem. 

Esta tolerancia e generosir\arle de 
procedimento por parte dos min eiros, 
despertando para comnosco as sympa-
tbias dos Esta~os irmãos, valeu para a 
nossa terra a grata denominação de 
Suissa brazileira. 

A Republica, pois, .tem sido, em Mi-
nas, o regimen da ordem, da paz, do 
progresso, da tolerancia e da libP-rdade. 

sendo muito para lamentar que as Na « Mensagem » que a 15 de junho 
condições financeiras do Estado não per- de 1899 tive a honra de vos dirigir, es-
mittam actualmente dar a es~es serviços crevi as segu-intes palavras sobre a si· 
o impuls? que er~ par~ des_eJar. tuação geral do paiz, explicando e j usti-

A ~ece1ta· publica f~1 _ma~s que qua·· ficando o apoio por mim prestado ao 
druphcada, e as m~mCipahdades, com- eminente Chefe da :--lação: · «A Repu-· 
pletamente autonomas, foram largamen- blica tem Juctado e continúa a luctar 
te dotarias, com o que se reanimou a com grandes difflculdades; erros accu-
vida local. . mulados, embaraçando e entorpecendo 

A instrucção publica, em seus . di ver- a sua marcha crearam-Ihe uma si tu ação 
sos graus, foi. tgaJ?eil_te ditfundida, angustiosa:_: no interior, o acirramento 
fundando-se diversos· JDstltutos . de en- de odios e paixões parti darias, as dis• 
sino . senções, as desordens, as revoltas; a 

• · Por outro lado;·leinbtarei :-quando baixa •~o cafubio, a depreciação da. moe-
!Jjl ; revolta de &üe •sétem'bro, que tantos da, o extenuamento da industlll81, ·a pa.-



ralysa~o do commercio, o encareci-
mento da vid:.t, o mal-estar geral ; no 
extericr, a campanha de ditfamação, a 
má vontade, a desconfiança, a retrac-
ção do capital ; no interior, o cle(icit; no 
exterior, o desct·edito. 

Deste lamentaYel es tado de cousas, 
em que desde os seus inícios, se tÊ:!m 
debatido a Republica Braz i !eira, não 
será impossível que espíritos pessimis-
tas ou menos reflectidos. dentro e· fóra 
do paiz, cheguem a inférir, n~to só in-
capacidade governativa p"or parte dos 
republicanos brazileiros, como mesmo 
fraqueza de cohesão nacional ; e dabi 
na:o seria para admirat· que get·minas-
sem, embora em cerebros doentios, 
idéas loucas de subversão do nosso 
•regimen institucional , e. até mesmo 
que se engendrassem planos sinistros 
e attentatorios de nossa integridade. E' 
fora de duvida que a situação, por sua 
ext rema gravidade, não pôde deixar de 
impressionar seriamente os republica-
nos brazileiros, que innegavelmente, 
para ella muito têm concorrido; incon-
testavelmente aos Estados incumbe, 
como supremo empenho, no m''mento 
actual, estreitar tortemente os laços de 
solidariedade que os prendem a União, 
dando grande força e prestigio ao po-
der central, afim de que se firme de 
vez a confiança na estabilidade da !{e-
publica, e sejam removidos e reparados 
os males que têm amat·gurado a Patria 
Brazileira. A condição essencial, porém, 
da conflança é a ordem, e esta só pode · 
rá ser mantida e garantida por um go-
verno forte, prestigiado pela opinião es-
clarecida, bem orientado, sabendo o 

. que quer e o que pretende far.er, inexo-
ravel; dentro da lei, contra tudo o que 
fôr rebellião e anarcbia. Com um go-
verno nestas condições, profundamente 
se modificará a face das cousas no.Bra-
zil :- renascerá a · confiança, e com e !la 
se fortalecerá q credito nacional, e dabi 
incalculaveis beneficios advirão para o 
paiz, na:o .sendo o menor a immigração 
de capitaes estrangeiros, que virão rea-
nimár as ind.ustrias existentes e crear 

- novas». 
Sinjo-me feliz em poder aqui consi-

_gnar: - a situação geral da Republica 
está longe· de apresentar hoje o aspe-
~to sombrio descripto em min~a pri-

A. c . ...:2 

meira mensagem ; o governo do emi-
nente sr. dt·. Campos Salles, forte e 
bem orien tado, em poaco mais de dous 
annos, a modificou profundamente para 
melhor, dando-nos ordem, paz, confi-
ança e credito. 

O programma de rig-orosa- economias, 
execurado CO ul inflexibilidade, a retira-
da da cir·culação de grande massa de 
papel inoeda e a segurança de que em 
breve serão r·estabelecidos os pagamen-
tos em ouro, ce::,sando o regimen do 
accordo celebrado em Londres, produzi-
ram a restauração do credito nacional , 
eloquentemente denunciado pelos saldos 
existentes no thesouro, os quaes, segun-
do a ultima «\1ensagenu presidencial , 
se elevam á som ma de 69. ·: 28. OOO:OOOg, 
pela eotação dos nosscs títulos no es-
trangeiro, os quaes têm experimentado 
sensível elevação; calculada na med ia e 
de 1898 para cá, em 0d pontos, pois as 
apolices nacionaes foram cotaJas em 
Hl98 a 42 l 2 e hoje se acham a 73, e 
finalmente, pela va lori :;ac,:<Lo do nosso 
meio circulante, que cresce dia a dia, 
havendo uma notavel alta da t..1.xa cam-
bial. 

Nada pôde se r mais grato e ausprCI-
oso á alma nacional, no momento actual, 
elo que o renascimento financeiro do 
paiz, demonstrativo da etflcacia do regi-
men republicano. 

Si o lmperio era o cle(icit, no dizer 
dos mais abalisados estadistas do regi-
men cl ecah ido, seri consolador para os 
republi canos que possamos affirmar que 
a Republica é o saldo. 

Os brilhantes triumphc•s financeiros 
obtidos pela Republica, os quaes incon-
testavelmente vieram modificar para 
melhor a situação geral do paiz, assim 
como a grapde victoria elo direito alcan-
çada pela diplomacia brazileira no se-
cular litigio do Amapá, a qual ·fez vi-
brar de justo enthu~iasmo a alma na-
cional e veiu demonstrar· mais uma vez 
a excellencia e efficacia dos processos 
republicanos para a solução das g!'an-
des questões internacionaes, parecem 
ter gerado a desesperança em alguns 
espíritos, saudosos do regimen· decahido. 

Dahi algumas tentativas, visando a 
subversão do nosso regimen institucio-
nal, tentativas qu~ foram repl'imidas.a 
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não por meio de medidas excepcionaes, 
mas com o emprego da:s leis ordinarias. 

Felizmente es:;;as t~ntativas treslou-
cadas não encontram echo no animo 
popular, nem apoio '"na opinião esclare-
cida do -paiz. · 

Obedecendo a motivos ponderosos e 
respeitaveis, deixou o cargo de Secre-
tario da 1\gricuitura, Commercio e Obras 
Publicas, o dl'. Americo Werneck, cuja 

.. pas$agem pela administração .ficou as-
signalada por serviços reaes e inesti-
maveis prestados ao Estado. Com a 
sabida do il!ustre republicano, experi-
mentou o meu governo uma perda sen-
sível, ficando privado de uma collabora-
ção intelligente1 dedjcada e proveitosa ao 
serviço publico. 

A superintendencia elos negocios da 
Secretaria da Agricultura acha-se inte-
rinamente confiada ao competente e ope-
roso dr. David Campista, Secretario das 
Finanças. 

l'ontinuam amistosas e de inteil'a 
corclealidadc as nossas relações com os 
govemos da União e dos outros Esta-
dos. 

Ainda HãÔ recebeu solução definiti-
Ya a questão de limites com o Estado 
do Hio de Janeiro, que se acha pendente 
de decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral. 

Logo que seja decidida essa qües-
tão, pretende o governo tratar das que 
são relativas aos outl'os Estados limitro-
phes, pal'a cujo fim estão sendo cuida-
dosamente reunidos dados e documen • 
tos comprovativos do nosso direito . 

Anima-mé bem fundada esperança 
de que entre os Estados interessados 
podcr·ão ser cele!wados accôrdos, que 
venharp pôr termo a essas melinclr·osas 
e seculares questões, que ta nt..1_s contra-
riedades têm trazido aos respectivos go-
vernos. 

Felizmente, e devido ú prudencia des-
ses governos, não se lt•m ol>servado 
nestes ultimõs tempos conflictôs de ju-
risdicção, invasão de tenitorios c ou-
tros factos perturbadores da oi'Clem. 

,. 

No dia 1." de novembro do anno pl'o-
ximo findo realizaram-se em todo o Es-
tado as eleições de vereadores, agentes 
executivos municipaes, conselheiros dis-
trictaes e juizes de paz. 

Essas eleições que, pelos interesses 
a ellas ligados, mais que outras, des-
pertam paixões, dando occasião pa ra evi-
denciarem-se divergencias e J'ivalidades 
l<;>caes, correram, entr~tanto; calmas e 
pacificas e no meio çle plenissima liber-
dade garan tida pelo governo, em todos 
os pontos do nosso vastíssimo ten·ito-
rio, excepto em S. Pedt'o do Peq uery, 
município de Mar de Hespanba, e na ci-
dade de llabira, ol!de houve contlictos 
que alteràram momentaneamente a or-
dem publica. 

As camaras municipaes novamente 
eleitas e empossadas, pertencentes em 
sua - quasi totalidade ao partido repu-
blicano mineiro, manifestaram. em hon-
rosissimas e espontaneas moções. a sua 
solidariedade política com o governo do 
E~ lado. 

~os dias ~11 de outubro do anno proxi-
mo findo c 28 de abril do corrente anno, 
foram processadas, nos districtos 10.0

, 

ü." e l.", eleições de deputados fede-
raes, afim de serem preenchidas as va-
gas abertas pelos fallec imentos do co-
ronel Manoel José da Silva e dt. Jvão da 
Matta ~achado c pela renunc:a do co-
ronel Rodolpbo Ernesto de Abreu. 

Foram eleitos ·os drs. José Bento ~o
guei ra Junior, Car·los Honorio Benedicto 
OLtoni e Francisco Luiz da Veiga. 

No dia 30 de outubro do anuo pro·· 
ximo findo, realizaram-se as eleições 
para preenchimento de vagas abertas 
no Congresso Estadoal, sendo qu~tro de 
senadores, p~las renuncias do dr . .Joa-
quim Candido da Cos ta Scna, c1ue acei-
tou car·go incompatível, c elos dr·s. Sa-
bino BarToso 'Junior, Francisr.o Alvaro 
Bueno de Paiva c \'ecesio José Tavares, 
que fora.m eleitos dep'utados federaes, e 
duas de deputados, pelas renuncias do 
dr . José Carneiro de Rezende e ~{anoel 
José da Silva, representantes da B." e 
6. " circumscripções eleitora-es, e que 
tambem foram eleitos deputados fede-
raes. • 

Foram votados para senadores o coro; 
nel Joaquim Baptista de Mello, Siml\O 
da Cunna Pereir·a e drs. João Bawden 
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e Francisco Luiz da Veiga, e para depu-
tados, pela 3." circumscrição o dr .. lo. ó 
Augusto de :\ssis Lima, e, pP.\a 0. ", 
Edmundo Illum . 

Cabe-me actui, e cumprindo alto de-
ver, chamar a vossa esclarecida atten-
ção para a reforma da lei eleitoral, que, 
embora vasada em excellentes moldes, 
precisa, entretanto, de alguns retoques, 
no sentido de se rodear das maiores 
garantias possiveis a manifestação da 
opinião popular. 

A pureza do suffragio, sem a qual 
não haverá legitimidade na represen-
tação, deve constituir um empenho de 
honra para os republicanos mineiros. 
O assumpto merece a vossa considera-
ção, e é de esperai' que decreteis me-
didas que plenamente satisfaçam a esse 
elevado dcsideratum. 

Em alguns pontos do Estado, foi a 
ordem publica alterada, e em outros 
ameaçada de perturbação. 

Nos municipios de Ubá e S. Paulo 
de Muriahé, formaram-se bandos de mal-
feitores armados que, a titulo de perse-
guirem ladrões de animaes, pra ticaram 
diversos assassinatos, roubos e outros 
attentados, tmzcndo sobresalto e infun-
dindo tenot· ás respectivas populações. 

Logo que o governo teve conheci-
mento desses factos, fez partir para 
esses pontos o Chefe de Policia, acom-
panhado de forte contingente de praças. 

Com a chegada desta autoridade em 
Ubá, dissolveu-se o grupo de malfeito-
res, foi aberto rigoroso inquerito a res-
peito dos tristes acontecimentos occor-
ridos, sendo o resul tado das inYestiga-
çõe!l policiaes entregue ú justiça local 
para o processo e punição dos culpados. 

E para maior garantia da effectivi-
dade da lei, fez o govem o segu ir para 
.Ubá o Sub-Procurador do Estauo, que 
assistiu á formação da culpa, e, de-
pois da pronuncia dos accusados, ex-
trahiu os respectivos mandados de pri-
são, que foram entregues, para os 
fins convenientes, ao delegado militar , 
especialmente nomeado para manter a 
. ordem e garantir o prestigio da lei na-
quelle municipio. 

Diversos criminosos foram p1·esos e 
recolhidos á cadeia, outros se entrega-

ram á prisão, e os restantes persegui-
do~ pela policia, fu giram para fora da 
comart"a, homisianuo-se em Jogares não 
sabidos. 

No municipio de S. Paulo de :'lluriahé, 
·o delegado militar da cirr.umscripçfio 
policial, acompanhado de fo rte desta -
camento, alcançou o bando de ma!fei-
tores na povoação do Macuco, prendeu 
os mais culpados, tomando-lhes as ar-
mas e pondo em debandada os que 
lhe escapal'am . 

Seguiu depois ao encalço dos evadi-
dos até o remoto districto de Dores 
da Victoria, onde abriu inquerito, que 
toi entregue it competente autoridade 
jucliciaria da comarca. 

Manda a justiça, que eu aqui con-
signe, e o faço com prazer, que rele-
vantes têm sido os serviços prestados 
pelos dois briosos officiaes da Brig-a-
da, tenente Arthur Andrade e major 
Olympio Pimenta, os quaes têm cum-
prido com intelligencia, dedicação e 
lealdade, os deveres dos cargos que 
lhes foram confiados. 

Em Jaguary, um g1·upo de popula-
res mal aconselhados , a pretexto de 
impostos onerosos decretados pela ca-
mara municipal, assaltou a cidade no 
dia da reunião da assemblóa munici-
pal, no intuito de tomar a casa da ca-
mara, incendiar o arch i,·o e praticar 
outros atten lados. 

A altitude energica das autoridades 
jucliciarias e policiacs, aux iliadas por 
populares, assim como a benefica in-
tervenção de cidadãos bem intenciona-
dos, fez recuar o grupo aggrcssor, que 
se dissolveu embora com a meaças de 
repetir o assalto. A' vista disso, fo i re-
forçado o destacamento local, e nome-
ado um delegado especial para man-
ter a ordem, que não mais foi pertur-
bada. 

Em outubro do anuo proximo passa-
elo, os operarias da estrada de feno 
Oéste de Minas, aos quaes cllegàra a no-
ticia ele que o pessoal ia ser reduzido. o 
salario diminuiclo e não pagos os sala-
rios a trazados, declararam-se em greve, 
fi cando o trafego interrompido, c om 
poder dos g1·évistas todo o material da 
estrada . 

A' vista do OCCO ITido, fez O governo 
seguir para S. João d'El-Rey o Chefe 
de Policia, que verificou tra tar-se de 
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uma grÃve pacifica, principalmente mo-
tivada ·pelo atrazo de pagamentos dos sa-
larios, nenhum damno material tendo 
sido feito á estrada. 

O governo, considerando que a. im-
portancia dos salarios deve fazer p8.rte 
do capital sobre o qual deve recabir a 
garantia de juros devida á Companhia, 
tomou a deli beraça:o de se obrigar pelo 
pagamento dos salarios atrazados e de-
vidamente legalisados, descontando a 
respectiva importancia da ga1·antia de 
juros a que tem direito a Companhia. 

Desta resolução fez sciente ao Chefe 
de Policiá, encal'regando-o de dar della 
conhecimento aos operarios. Estes, des-
de que tiveram a segurança de que se-
riam pagos dos seus salarios atraza-
dos, voltaram contentes ao trabalho, e 
o trafego da estrada foi immediatamen-
te restabelecido. 

' Tem sido emprehendida com vigor 
no Estado a repressão da vadiagem, 
medida acolhida com applausos unani-

, mes por parte da imprensa mineira e 
que tem por fim expurgar as povoa-
ções de elementos ociosos e desordei-
ros,e fornecer á lavoura braços de que 
ella precisa. 

Como consequeneias, já se notou a 
reducçllo dos salados agricolrs e o 
notavel decrescimento da estatística cri-
minal. 

Activissima tem sido a acçllo da poli-
cia contra a criminosa industria de fa-
brico e introducçllo ~m circulação de 
moeda falsa, que ipfelizmente tem in -
festado d nosso Estado, assim como a 
outros da Unia:o. Nada menos de 118 
processos têm sido instaurados contra 
passadores de notas falsas, tendo sido 
apprehendidas, em poder desses crimi· 
nosos, diversas quantias em cedulas fal-
sas, que perfazem a somma de . . ... . 
84.7 49S()()O. 

Presos por esse crime 58 indivíduos, 
foram estes postos á disposição da jus-
tiça federal, á qual se remetteram to• 
dos os processos instaurados e a~ 
~uantias arrecadadas. 

sa:o os seguintes os municípios em 
que maior circulação tem tido a •moeda 

falsa : Carangola, Juiz de Fóra, Ubera-
ba, Rio Branco, Queluz, Leopoldina, S. 
João Nepomuceno e Ubá. 

Não menos activa tem sido a acção 
da polida na captura de criminosos. 

Durante o per iodo decorrido de I . • 
de abril de 1900 a 31 de março de 
1901, foram capturados 588 criminosos, 
sendo 268 em flagrante e 320 em vir-
tude de mandados. 

Em todos os municipios do Estado 
tem sido excellente o estado sanitario, 
mantendo-se nas melhores condições a 
salubridade publica, emoora se tenham 
manifestado nos municípios de Juiz de 
Fóra e S. João Nepomuceno algw1s 
casos de febres de mau caractel' e no 
de Barbacena alguns outros de varíola, 
os quaes, porém, não assumiram o ca-
racter de verdadeiras epidemias e fo-
ram promptamente extinctos. 

Continúa a ser empenho do governo 
auxiliar o saneamento de Juiz de Fóra, 
prestando assim um serviço, não só à 
bella e populosa cidade mineira, como 
a todo o Estado. 

Para esse fim, já foram entregues 
pelo governo alguns auxilios á res~ 
ctiva municipalidade e outros sel-o·ha:o 
opportunamente. 

Os auxilios prestados pelo govemo 
ás municipalidades de Juiz Fóra, S. 
João Nepomuceno e Barbacena, de J.• 
de março do anno findo a 31 de março 
ultimo, attingiram á somma de ..•.... 
85:6288'280, assim distribuídos :- á pri-
meira 62:0008000, sendo 32:000$000 para 
o ~aneamento da cidade e ::lO:OOOSOOO 
para a extincção de febres de máu ca-
racter; á segunda 16:2638410 para os 
mesmos fins, e á terceir~ 1:3648810 para 
a debellação da varíola no districto da 
cidade. 

Apesar de necessario e urgente, na:o 
poude ainda ser organizado o serviço 
de a~sistencia a alienados,uão permit-
tindo as condições financeiras do Esta-
do a creação de serviços novos. 

Até que seja installado esse serviço, 
a assistencia continuará a ser dada no 
Hospicio Nacional, para o que houve ac-
cordo com o governo fede~al. 
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Têm melhorado sensivelmente as con-
dições do ensino primario no Estado. 

Para esse feliz re,ultada muito têm 
conconido as medidas >otadas pelo 
Congresso e postas em execução pP-lo 
governo. 

Dentre essas medidas se destaca, por 
sua importancia e utilidade, a inspe-
cção extraordinaria das escolas, cujos 
beneflcos etfeitos jà se vão fazendo sen-
tir, sendo relevantes os serviços que, 
com zelo, dedicação e intelligeocia, têm 
sido prestados á causa da instrucçâo 
pelos inspectores extraordinarios, me-
recendo especial menção o wajor Este-
vam de Oliveira e rlr. Albino José Alves 
Filho, os quaes muito se têm salientado 
por sua extremada dedicação á caur a 
do enrsioo publico. · 

Está quasi concluído o recenseamen-
to escolar, medida utilíssima e neces-
saria, não só como importante elemen-
to para a boa distribuição das escolas 
em nosso vasto territorio, como para se 
etfectuar a obrigatoriedade do ensino. 

Para a fiel execução desse serviço, 
que ~e acha a cargo dos promotores de 
justiça e dos professores publicos e par-
ticulares, foram expedidas iostrucções 
clarissimas, de accordo com o disposto 
no decreto n. 1.426, de 9 de novembro 
de 1900. 

Só ha poucu começaram a ser rece-
bidas as l1stas referentes a esse serviço, 
faltando ainda os resultados relativos a 
muitas comarcas; deficientes são, pois, 
os dados ·conhecidos. 

De 530 districtos, comtitutivos de 97 
comarcas, são estes os resultados : cre-
anças que recebem instrucção 52.655, 
sendo 31.501 meninos e 21.154 meni-
nas ; creanças que não recebem instru-
cção 32.35f., sendo 17.713 meninos e 
14.643 meninas.; recebem instrucçao nas 
escolas do Estado 41.918 creanças, nas 
particulares 4.406 e no seio da familia 
825. 

Existem no Estado 1 .489 cadeiras de 
instrucção primaria, sendo 476 urba-
nas e 1.013 districtaes ; 671 para o sexo 
masculino, 646 para o feminino e 172 
rnixtas. 

Durante o anno findo, estiveram pro-
vidas 1.222 destas cadeiras, sendo 630 
para o sexo masculino, 510 para o 
feminino e 82 mixtas. 

Durante o mesmo anno, !oram re-
cebidos /Hi mappas escolares, numero 
inferior ao das escolas providas. 

Desses mappas se apurou o seguinte 
resul!ado: alumnos matriculados 31.068, 
sendo 18.421 meninos e 12.(147 meni-
nas ; alumuos frequentes 13. 113, s~ndo 
7.5j 6 meninos e 5.557 meninas. 

Têm funccion ado regularmente a Fa-
culdade Line de Direito e a Escola de 
Pbarmacia de Ouro Preto. 

O primeiro desses institutos repre-
senta um bellissimo exemplo da ini-
ciativa particular, que muito nos honra. 
A' frente dessa iniciativa collocou-se o 
benemerito mineiro dr. Affonso Penna, 
.que, com grande competencia e provei-
to para a Faculdade, exerce, desde a 
fundação desta, o cargo de director. A 
boa direcçao, assim cc•mo a competen-
cia do corpo docente, composto de juris-
consultos notavei!; e cheios de dedicação 
ao ensino, sutlicientemente explicam a 
elevação dos creditos de que justamente 
goza a Faculdade. Acha1~-se nesta ma-
triculados 85 alumnos, assim distri-
buídos: 37 no primeiro anno, 18 no se-
g undo, 13 no terceiro, lO no quarto e 
7 no quinto. Diversos alumnos já coo-
cluiram o curso da Faculdade e occu-
pam posições salientes no Estado. 

A Escola de Pbarmacia de Ouro Pre-
to; instituto utilíssimo e que muito honra 
ao Estado, com a ultima retorma das 
Faculdades da União, ficará com o seu 
curso consideravelmente reduzido. 

Está, porém, no interesse da propria 
Escola que a reforma ·lhe seja applica-
da, não só para que os seus diplomas 
continuem a gozar das regalias confe-
ridas aos diplomas congeneres da União, 
como mesmo para que não se extinga 
a Escola por falta de frequencia. 

Para esse fim, convém que habiliteis 
o governo com a conveniente auctori-
saçãO, de que actualmente não dispõe. 
O curso da Escola tell! sido frequentado, 
do anno de 1897 para cá, por 276 
alumnos matriculados, dos quaes sahi-
ram diplomados 6~. 

Funccionam com regularidade o Gy-
mnasio Mineiro e as Escolas Normaes 
do Estado. 
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o Archivo Publico Mineiro conti-
náa a prestar ao Estado importantes
serviços e valiosos subsidios para a
sua historia, gracas ainda a organiza-
ço e direcco que ihe den o inolvida_
vel mineiro José Pedro Xavier da Vei-
ga, cujo patriotismo e alto valor so de
vós conhecidos.

Para preencher •a vaga aberta por
sen fallecimento, foi norneado o illustre
homem de lettras, dr. Antonio Angus-
to de Lima, cujo espirito culto, amor
ao trabalho e competencia so geral-
mente conhecidos.

E' urn digno continuador do illustre
extincto, cujo logar occupa corn grande
brilho e proveito publico.

A necessidade de restringir, quantc
possivel, as despesas publicas aconse-
Iha a reducço do pessoal dessa re-
partico ao minirno que for indispen-
savel a direcc.o, boa guarda e conser-

-vaço do Archivo, que poderá consti-
tuir uma secçao da Secretaria do Inte-
rior.

• A Capital do Estado, apesar das dif-
-ficuldades que no presente entibiam a
uns e afastarn a outros, vae felizmente

- se desenvolvendo de modo sensivel e
pal pavel.

0 grande iinmero de edificaçOes par-
-ticulares, representando avultados capi-
taes, attesta a confiança que inspira o
seu futuro.

Nova e planejada de modo por de-
mais grandioso, a sua conservaço re-
clama despesa no pequena; entretanto

-o Prefeito, que, por Suas qualidades de
administrador ernerito e adestrado, tanto

-Se tern recommendado a consideraço
publica, tern encetado novos e impor-
tantes serviços, completado outros, aber-
to ruas, feito calçamentos e arborisado
quasi toda a extensa zona da area ur-
•bana.

Fornecendo gratuitamente fora mo-
,tiiz e terrenos a quem pretende utilizar-
se de sernelhantes favores, tern elle

• procurado attrahir para aqui estabele-
cimentos industriaes, que, por sua natu-

-reza, possarn encontrar neste centro
elementos naturaes de vida.

E' corn o major prazer que tenho
visto a nova Capital constanternente vi-
sitada por.hospedes illustres, cujo fito

principal é conhecel-a, levando todos
as meihores impressOes da sua bella
situaco, do seu plano e da sna pros-
peridade.

Consigno, corn grande contentamen-
to, esse facto, por vOr que, embora fos-
sern pesadissimos e dolorosos os sa-
crificios do Estado para satisfazer o
preceito constitucional, que ordenava
to agigantado emprehendimento, o di-
nheiro despendido ahi está, honesta e
effectivamente empregado, e represen -
tado por valores sensiveis e reaes.

A legislaçao da cidade está quasi
ZD

completa, pois, alérn dos regularnentos
mencionados em minha ultima <Men-
sagem>, foramexpedidos mais os do-
cretos n. 1.394, de 7 dejulho de 1900,
ns. 1.435 e 1.436, de 27 de dezembro

.do mesmo anno, n. 1.441, de 7 deja-
neiro de 1901, e 1.453, de 27 de maro
do mesmo anno, todos referentes a di-
versos serviços e- modelados polo ..que
existe de melhor nos- povos cultos, e
que, cumpridos comotêrn sido, paten-
team o patriotismo da populaço da
nossa Capital

Por cont'racto de 5 de fevereiro do
corrente anno, e em virtude da lei n.
246, de 20 de setembro de 1898, e lei
n. 301, de 4 de setembró de 1900, foi
feito pelo Estado á Prefeitura urn ern-
prestimo, ern apolices, de 388 contos,
na fórrna do decreto n. 1.433, de 21 do
dezembro de 1900, destinado especial-
menté a melhoramentOs do serviço de
electricidade e ao dstabelecimento de
bonds por tracçao electrica iiesta Ca-
pital. 	 '-'- 	 •

Dessas apolices o Prefeito já recebeu
e collocou 190.

0 estabelecirnento de bonds na Ca-
pital é urn melhoramento indispensa-
vel, instantemente reclamado pela p0-
pu1aco e que nao acarretará giande
onus a Prefeitura, no so pela maneira

• porque vae ser feito, como por ter de
ser nelle aproveitado o pessoal do ser-
viço de electricidade já existente, corn
pequeno augmento de despesa.

A iniciativa feliz do so fundar nesta
• Capital uma Exposiçao Permanente da
materia prima e manufacturada do Es-
tado, corn o auxilio das. municipalida-
des, recebeu no sO destas - patrioticas
corporaçOes como da 'imprensa e do
povo mineiro, o maior • e• o mais en-
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thusiaStico acothimento, tendo mesmo
rep&cUtd0 fOra do Estado e ate no
0trange1ro.

Quasi todas as carnaras municlpaeS
já votarain verba para esse grandioso
emprehendimellto, e algumas já reco-
Iheram aos cofres da Prefeitura a im-
portancia votada.

A construcço já está iniciada e é
de esperar que em breve seja urna rea-
lidade o grandioso emprehendimento.

Essa grandiosa idea, além das van-
tagens indiscutiveis quo trará ao nosso
Estado, representa, na concentraço dos
esforcos e dos sacrificios, a solidariedade
e harmonia de vistas dos mineiros para
o bern publico, apagando resentirnentos
e fazendo volver olhares benevoos para
a Capital do nosso Estado.

E' corn verdadeiro desvanecirnento
que 0 assignalo aqui.

Nenhum accrescimo soffreu a ex-
tenso da rêde ferrea do Estado, e, de-
vjdo a difficuldade de levantamento de
capitaes, tern estado paralysados Os tra-
baihos de construcço de prolonga-
mentos de vias ferreas já em trafego.

O movimento de passageiros e car-
gas muito tern soifrido corn a crise
geral porque tem passado o cornmercio
e a industria; a consequencia irnme
diata desse facto foi a diininuiçodas
rendas e o crescimento dos deficits.

Os serviços de transporte tern sido,
entretanto, mantidos regularmente, ox-
cepto na estrada de ferro de Jo&o Go-
mes a Piranga, de quo é cOncessiona-
rio o Banco IniCiador de Meihoramen-
tos, e cujo trafego ficod aa1y'sado dés-
do- o mez de dezembro proximo' findo.

Esgotados os, esforcos empregados
para que •cessasse .Csse estado :de
cousas, 0 governojá coméçoui a agir
do accordo corn os. contractos firma-
dos corn aquelle Banco, de modo a
serern restabelecidos os serviços da
mesma via-ferrea.

Tres empresas de vias ferreas entra-
ram em liquidaço : - a Companhia
Oèste de Minas, a estrada de ferro-Ca-
taguazes, de que C cessionario o Banco
Constructor do Brazil, e a estrada de
ferro de Joo Gomes a Piranga, acima
mencionada.

Continña a ser feito com a possivel
egu1aridade o serviço do trafego da
strada do ferro Bahia e Minas, admi-

aistrada directamente pelo governo.
Apesar dos esforos empregados para

reduzir as despesas dessa via ferrea,
os quaes chegaram ao limite de dirni-
nuir do metade a verba do respectivo
pessoal, despesas do outra ordem,.
provenientes do substituico do trilhos,
reparaco do material rodante e con-
servaco . das obras estragadas pelas
chuvas, afliadas a urn notavel decresci-
rnento da receita, cohduziram a urn
deficit no anno findo.

A roceita foi de 266:802323 o a des-
pesa do 401:433149, havendo assim urn
deficit do 134:630$826.

No anno dc 1899, essas verbas fo-
ram: - receita 359:932$235, despesa
556:717$866; deficit 196:785631.

Patenteia-se a reducço operada na
despesa, 0 si no fosse a diminuico
verificada na receita e devida a causas
conhecidas, insignificanto seria 0 de
ficit.

E' do esperar quo no oxercicio cor
rente so eleve a renda da estrada,
attenta a quantidacle de café a trans-
portar. 	 .,

Estes resultados fiemonstram qué urna
adrñinistraco beij feita e oconothica,
podo transformar aquella yi a ferréa, de
modo que se tom: urna fohte de
receita. 	 r.

A lavoura, quo continña a atraver
crise angustiosissirna, dovido a •causas
rnultiplas e complexas, 'entie as iaes
so salienta como a mais efficiente a des-
-Valorisaço crescentC do nosso piin
cipal genero do exportaço, o café, toiji
sido objocto da mais solicita e dedicada
attenço por parte do governo, que tern
empiegado os maiores esforços para
amparal-a.

Para esse fim, duas medidas so impu-
nham, como verdadeiras necessidades
- a reducçao da taxa do imposto de
exportaçto e o abaixarnento das tarifas
de transpofte. 	 -

Ambas sa 1,iedidas foram tornadas
polo governo,com o concurso patriotico
do poder legislativo.

Embora, fossern . procarias as condi-
ces finaceiras do Estado, foio irn7



• 

.. 

. . 
P,OStct de exportação "sobre O café d~ 

· rdinui.do de 11 par~ 9·%, diminu~~o 
qué· r'ep~:esenta, sóll\ente no. qué · se re: 
fer~ a.o café exportado para.o Rio de 
Jat'IeifQ, ncr exercício de 1900;.um sacri-
tlcio pará o thesouro, já verificado, de 
1 . 388:603$773. 

Quanto , ao abaixatr!énto das tariflis' 
de transportes, magno · assumpto, ~ ·que 
tanto tem preoccupadp o governo, leín•-
brarei o que ·iem·' sido conseguido em 
favpr dos J?rin,cifjaes generos de 'produ-
cção do Estado, mediante um trabalho 
aturado e continuo, gesd~ os il!icios do 
me~ governo. 

O primeiro passQ dado para a realiza-
ção desse desideratum foi o offitio que 

.dirigi ao Jdjnistro da Industria e Viação 
em maio de 1899, em que era demons-
trada de modo irrefutavel a necessidade 

. . de ser modificada a tarifa do milho · na 
estrada de ferro . Central, creando-se 
uma uÍnca tal'ifa para todas as distan-

.cias, uni.co meio de levãntar a cultura 
·daquelle cereal, cujo custo de produ-

. cção, alliado as despesas de transporte, 
-não permitte a concurrencia com o pro-
dueto similar estrangeiro nos centros 
de consumo . 

O resultado foi a adopção do frete 
fixo de 400 réis por sacco de 6 !,t• 5 
transportado . á qualquer ·distancia, do 
interior para o Rio de Janéiro. . 

Cotiiparados os fretes da .tarifa ant~
rior, a · diversas distancias, éom essa 
taxa fixa, .as differenças são as se-
guintes: 
-Dis1ancias · Fret~ pela Ditferenças para me 

em tarifa nos em relaçlo aos 
kilometros ordinaria fretes d$" -iUO réis 

· 100 . . .. 618 réis........ 218. réis 
200.... 780 )L ..... : ... 380 ~ 
300.... 1122 » . .. . . .. 722 ,. 
400.... 1290 . , li> ...... · ~ 890 ,. 500. :.. Í4;:i2 .. » • . .. . • . 1058 » 
600-:. . . 1626 » .. . . . .. . 1226 » 
700 .•. . . 1794 » .. . • • • .. 1398 :t 

~ . 

o facto ~e· haver no··.proprio Estado 
centros · prodúctores ·e centros consu-
midores desse cereal, sendo necessario 
facilitar ·as relaçõês comme.rciaes entre 
esses pontos, · onseguiu mais que o 
frete de 400 réis fosse applicado ao 
transporte de U

1m centro prp8_uctor a 
qualqu~r estação da. estrada., ~ incluin-
do-se nesse frete todas as taxas neces-
sarias. 

A partir desse momento e tendo 
.sempre . em vista promover a reducção 
das tarifas, fixou esl}.ecialmen~e o go-
verno a sua. attenção sobre os fretes 
do -café~ 4os cereaes, das farinhas e Jo 
fumo. 

Em dezembro de 1899" dirigi.:me ao 
governo · federal, soliçitando com o 
maior empenho o abaixamento da ta-
rifa do cate na estrada de ferro Cen-
tral. 

O governo federal, do qual fazia parte, 
coq1o distinctissimo Ministro da Viação, 
i> d11. Severino Vieira, actual Govema-
dor do Estado da- .Bahia, acolheu be-
nevolamente a minha solicitação e de-
cretou uma reducção de lO ·% nâ tari-
fa do café, o que · incontestavelmente 
foi um grande serviço prestado. 

Entrando em liquidação forçada a 
Companhia Viação Ferrea · Sapucahy, 
foi o gover.no obrigado pdél.S circums-
tancias a tomar a si o trafego de suas 
linhas. Vigorava então alli a târifa de 
·10 de fevereiro de 1894, que era a de 
1891 ~ugmentada de o'ZO %. ." . • 

Um dos primeiros actos da adminis-
tração official foi pâr em pratica novo 
systema de tarifas, a 1 de junho de 
J899, consignando: importantes redug-
ções sobre os fretes então eni. vigor ... 

Eis as differenças para os generos 
mais importa.ntes, que.fornecem objecto 
de transporte naquella estrada; 

Por tonelada e pbr kilometro. . . 
Tarifa antiga Tarifa do governo 

• . A redué"!I"O obtida foi, por ~on=~niol. Clfé.. 400 réh - Até tO(l killlmP.troa . :. so11 n . 
V" ~ Fumo. 30J r~ls - lJe IUI a liUU kuo-tros hO re . . te, consideravel ; mesmo par~ distao- A.ém . ... . .. : ... ....... .. 2ou ra. 

eias de 100 kHometros attingiu a 40 %, . . . . , • · 
..e para OS extremos qa linha, de on3~ áJÍ- ~neros ahmenttCIO~ de prtmetra ne-
teriormente era quasi impossível a ex- cesstdade: ~ 
portáélfo do milho, chegou a 77 % . do • Antiga tarifa Tarifa do governo 
frete primitivo. · '· , 120 réis-: ·A~ I 00 kilometroS: 100 r~ia 

NS:o se contentQu, R.Orém, ó ~verb..o, , • ' DE# J.01 a ~. . . . vo ,. 
com isso é, levando·. etp. coóstderáç!o Além .... . ...... ,;,• 8J • 



Cereaes expot·tados : 
Tarifa antiga Tarifa do governo 

Pol' tonelada e -Por sacco 
por kilome- · qualquer 
tro ......... 60 rs. distancia 200 rs. 
Sal bruto: 
Antiga tarifa 
180 réis 

Tarifa do governo 
50 réis 

As reducções, pois, para esses gene-
ros, assim como para outros, eram con-
sideraveis. 

O milho, por exemplo, que passou a 
pagar uma taxa fixa de 200 réis por sa-
cco de 62,k• 5 a qualquer distancia, pa-
gava a diversas distancias : 
100 kilometro& .....•.•... 
200 kilomet•·os ......•... 
300 kilometros ........ .. . 

375 réis 
750 )) 

1125 ,. 
Reorganizada a Companhia, propoz a 

sua clirectoria algumas modificações a 
essa tarifa, sem alterar, comtudo, a es-
sencia das red ucções já consegu_idas. 

O governo, depois de estudar conve-
nientemente as bases apresentadas pela 
Compan.hia, resolveu approval-as, com 
algumas modificações, pelo decreto n. 
1.399,de 26 de julho do anuo findo. 

Assim, para o café em grão, a tarifa 
ficou sendo por tonelada e por kilome-· 
tro: 
Até 150 kilometros. . . . . . . . . 330 réis 
Além... . ................. 200 » 
. Esta tarifa é sómerite applicavel ao 

café que segue pela Mogyana em de-
manda do porto de Santos; quanto ao 
café que se exporta para o Rio de Ja-
neiro, está sujeito a uma tarHa especial 
triJ)lice e muito reduúda, combinada 
entre a Central, a Minas and Rio e a 
Sapucahy. 

Para o milho foi conservada a tarifa 
fixa de 200 réis por sacco, que além 
disso se ampliou . ao feijão, an·oz e a 
outros generos produzidos no Estado e 
exportados ou transportados entre esta-
ções. 

· De todas as nossas vias ferreas, é sem 
duvida a Leopoldina a mais importante, 
não só por sua extensão, como pelas 
proporções do seu trafego, 
. Ahi merecia especial consideração a 
t~~-llifa do café;_ muito elevada,pela baixa 
qo cambio, e de difficil reducção, por 

. A. C -a 

ser esse genero a principal mercadoria 
transportada pel~ via ferrea, forn ecen-
do·lhe mais de metade da sua · renda 
bruta. 

Vigoravam na Leopoldina as ta rifas 
apprvvadas pelo decreto n. ·g. 028, de 
29 de setembro de 1883. 

Logo que se verificou a baixa do 
cambio, foram tambem concedidas a 
essa via ferrea tarifas moveis com a 
taxa cambial applicavel ás bagagens, ao 
café, ao alcool, cou ros, etc . . 

Verificou-se, pois, a anomalia de su-
bsistirem na mesma est•·ada tarifas mui-
to baixas, como as de passageiros, ao 
lado de outras elevadíssimas, como a do 
cafe. 

A tarifa move! do café, consi stindo 
em augmen'.a•· a taxa p1·imitiva de 
10 %, sempre que o cambio descesse 
1 dinheiro abaixo de 2J dinheiros, era 
ao cambio de 10 dinhei1·os o dobro da 
primitiva. 

Afim de diminuir esse onus que so-
brecarregava os lavradores, o governo 
decretou a suspensão da tarifa movei, e 
convidou a Companhia a apresentar ba-
ses de uma tarificação mais razo:wcl e 
favoravel á lavoura. 

·~a:o se demorou a Companhia em tra-
zer á approvação do governo novas k•ri-
fas, que, estudadas e modificadas, fo-
ram approvadas provisoriamente a 12 
de dezembro de 1899, entrando em vi-
gor em janei1·o do anno proxi mo findo. 

Para que se p<1ssam avaliar a3 reduc-
ções feitas na tarifa do café, basta at-
tentar-se no quad ro comparativo se-
guinte: 
Distancias-Antiga tarifa-:-lova tarifa-· Di fferença. 

Por tonelada-PQr tonelada. 
20 kilms. 12$000 - 980)0 . 2:> % 
50 ~ 30SOOO - 228500. 25 % 

100 ~ 56S000 - 458000. 19,6 % 
200 't 82S000 - 758000. 8,5 % 
300 ~ 102$003 - I 00$00 l . 1 ,9 % 
400 ,. 122$000 - 120S000. l ,G % 

As redú<Y',ões variaram, pois, entre 
2 % a 25 % conforme as distancias de 
transporte. 

Pâra o milho exportado foi creada a 
tal"ifa de 2JO rs. por sacco a distancias 
menores que 200 kilometros, e 400 rs. 
para mà.iores distancias • 
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Para que o govern'O :eudesse obter 

essa.s reducções, sem dimmuir de muito 
a renda da estrada, era preciso consen-
tir na elevaçãó de algumas outras ta-
rifas : essa elevaç:Io deu-se para as que 
eram mniio baixas e nllo estavam su-
jeitas á taxa movei com o cambio. 

Applicadas as novas tarifas, surgiram 
algumas reclamações, originadas, em 
sua maior parte, da má interpretaça:o 
que lhes foi dada por alguns agentes 
de estações. 

Deu isso azo a que o governo se diri-
gisse ás diversas camaras municipaes 
da zona interessada, para ouvir a sua 
opinião sobre taes reclamações, e de-
pois de estudar as respostas recebidas, 
bem como 'reclamações insertas em di-
versos periodicos, entrou de novo em 
negociações com a Companhia, afim de 
obter mais algumas concessões para a 
lavoura. 

Com a appt·ovação definitiva das ta-
rifas, dada pelo dec. n. 1.431, de 4 de 
dezembro de 1900, foram conseguidos 
os seguintes resultados : . 

1. • A abolição definitiva das ta-
xas de carga e descarga; 

2. o Extensão da tarifa, fixa para 
a exportação do milho, ao 
arroz, feijão e outros generos 
prpduzidos no Estado, e ex-
portados ou despachados en-
tre estações; 

3. o Reducção do frete do café 
em côco, despachado entre 
estações da rede mineira; 

4. o Reducção das tarifas de for-
micida, adubos, machinas 
para a lavoura e em geral 
para productos que sejam ou 
possam ser fabricados no Es-
tado. 

Expon?o assim , em traços geraes, 
esse pactente trabalho, tão bem levado 
a term.o, devo aqui consignar um facto 
que vem perturbar as combinações as-
sentadas em relação ao frete do café na 
Leopoldina. 

Refiro:me ao accordo de trafego inu-
tuo reahzado entre a estrada Central e 
essa via ferl'ea, e pelo qual foram re-
duzidos a metade, . pa_ra Porto Novo e-

Serraria, os abatimentos concedidos 
pelo art. 80 das instrucções regulamen-
tare~da estrada Central a generos pro-
venientes de longas distancias, sendo 
ao mesmo tempo fixado em cerca de 
19 % o abatimento de 50 % concedido 
para o café proveniente de Porto Novo. 

Essa elevaç:Io de fretes da Central foi 
por muitos mal comprehendida, pois jul-
garam ser b augmento devido ás novas 
tarifas approvadas para a Le.opoldina. 

Attendendo ás reclamações dos inte-
ressados e levando em especial consi-
deração a crise porque passa o café. 
esforcei-me em obter do governo da 
União uma modificação do estado de 
cousas estabelecido. 

Esses ~sforços ·foram coroados de bom 
exito. entrando a directoria da estrada 
de ferro Central em novo accordo com 
a da estrada de ferro Leopoldina, pelo 
qual se elevou o abatimento concedido 
ao transporte do café de Porto Novo a 
25 %, generalisando-o para outras es-
tações, e diminuiu-se o frete de cada 
arroba de café para o Rio de Janeiro, 
tlxaqdo-se o maximo em l$500, com-
prehendidas nessa importancia as taxas 
~as duas estradas. 

Para patentear-se o beneficio resul-
tante das applicações desta ultima tari-
fa, basta se comparar os fretes anteri-
ores de diversas estações com a tarifa 
posta em pratica a 1.• de maio p. findo. 

VIA . PORTO NOVO 

Bs latcioJ -Dis t&n :: l• a Porto :So,·o-Prete anlor!or rrote em ''igor . . 
Ca.taguazes. !Oi kilo·metros . ... 
Muria.hé .. . . 151 • · 
Ca.ra.ngola.. . 216 » 

VIA SERRARIA 

Ubá . . . .. . . . 1:-.5 kilometros . . . . 1$Bn .. 1$500 
Rio Branco. 1i 7 1$()22. . l S;iOO 
Ponte Nova 289 2SJ27.. 1$500 

A tlifferença é, pois, consideravel, e 
tanto maior quanto mais se afasta de 
100 kilometros a distancia da estação 
considerada ao ponto· de entroncamen-

to com a Central, sendo que para a dis-
tancia de· 1::!0 kilometros, a partir de 
Porto Novo, o frete anterior se confun-
de com o de , l$500 por arroba. 

Ora, pela: modificaçlto das ta'rifas da 
Leopoldin&,Ja que já me referi, . a redu-
cça:o maior dáva-se para as estações 
distantes de menos de 100 ldlometros 



dos entroncamentos, sendo tal reducção 
sobre a tarifa antigamente em vigor àe 
17 a 25 % • As astações mais afastadas, 
que haviam ganho menos com a tarifa 
approvada anteriormente, são agora as 
beneficiadas. 

Accresce que actualmente não são 
apenas as estações visinhas de Porto 
Novo e Serraria as que exportam café; 
culturas extensas têm sido. feitas até 
nos extremos da linha. 

De sorte que, sob o ponto de vista 
economico, muito ganha a lavoura de 
café daquella zona com o frete ma.Ximo 
agora estabelecido . . 

Sommadas as quantidades de café ex-
portado pelas diversas estações em 1900, 
encontra-se o re~ultado seguinte:· 
Estações distantes de 

menos de 130 kilo-
metros d e Porto 
Novo ou Serraria .. 14.257.720 lLg• 

Idem distantes mais 
de 130 kilometros.. 17.606.396 ,. 

Total. . • . • . . . . 31.864.1 I 6 lc.g• 

Assim, as estações, ás quaes se .ap-
plica o frete maximo de 18500 e que 
lucram mais com a modificação da ta-
rifa, são justamente aquellas por onde 
escoa a maior parte da exportação. 

Para as outras estações ha a redu-
cção de ü <fo sobre o frete na Central, 
differença entre a reducção primitiva, 
19 %, e a que está em vigor, 25 % . 

Em relação á estrada de ferro Bahia e 
Minas, orientou-se o governo á lur. dos 
mesmos princípios, facilitando alli o 
transporte do café, dos cereaes, das 
madeiras e do kerosene. 

Para esse fim, publicou o dec. n. 
1.448, de L" de fevereiro do corrente 
anno, approvando novas tarifas para 
aquella via ferrea, tarifas que merece-
ram tambem a approvação do illustre 
Governador do Estado da Bahia, appro-
vaçà:o necessaria para poderem ser appli-
cadas ao trecho que percorre aquelle 
Estado. 

Ultimamente, a exemplo do que foi 
posto em pratica na estrada de ferro 
Central, na Leopoldina e em outras 
vias ferreas; b governo do Estado pro-
videnciou afim de que a tarifa do café 

.. 
na estrada Bahia e Minas ficasse lam-
bem sujeita à um certo maximo por 
arroba. 

O frete de Theophilo ·ottoni ao Rio 
de Janeiro era de 18951 por arroba, 
sendo 18428 de frete na estrada de 
ferro e 8523 por mar. 

O governo conseguiu que a Compa-
nhia de Navegação do Rio de Janeiro 
fizesse em seu ft·ete a reducção de $150, 
e por sua vez mandou que a tarifa 
ferro-viaria fosse reduzida de 8226, de 
sorte que ficou sendo lg575 o frete to-
tal até o Rio, sendo a reducção total 
por arroba de 8376. 

Do que fica exposto se conclue o 
grande empenho que tem revelado o go-
verno em auxiliar a nossa industria 
fandamental -a lavoura, promo·;endo 
com esforço e conseguindo a reducção 
dos fretes de transporte dos generos mi-
neiros, para o que poz em vigor na 
Leopoldina e outras estradas subvencio-
nadas pelo Estado tarifas reduzidas para 
o café e outros productos, e dir·igindo-se 
com o maior empenho e interesse, por 
diversas vezes, ao g(lverno federal, do 
qual conseguiu que tambem reduzisse 
na estrada Central as tal"ifas para os 
mesmos generos, assim como para ma-
chinas e outras materias empregadas 
na inâustria agrícola. 

Com excepção da nossa principal fon-
te de receita, cujo desfallecimento é 
conhecido, assignalu com prazer o de-
senvolvimento animador que vão tendo 
outras producções do nosso vasto terri-
torio. 

A' industria extractiva caberá certa· 
mente em futuro proximo a melhor e 
maior parte na nossa regeneração eco-
nomica. 

Fecunda actividade se tem manifes-
tado neste ramo da industda, pelo ra-
pido desenvolvimento das explorações e 
consequente emprego de novos e avul-
tados capitaes. · 

O ouro exportado em 1000 attingiu 
a 4.811.031 grammas, e em 1899 f9i de 
4.HI2.414 grammas. havendo, assim, 
um augmento.de 618 .617 grammas. 



.. 
· Em 1~96 a exportação foi de ... . .. ; . ! 
1'. 988.527 ·grammas . . Q;t i!ftposto• aiTeca.-. 
dado · do ouro exportado em 1000 foi 
dé i473.081$041. . ' . ' .. 
, Importa.n.te quantidade de ouro era:ex-
pbrtada por particulares para o Rio de 
Janeiro, escapandô.ao pagamento do 
im~sto e prejudicando o serviço da es-
tatistica de produoça:o. ·. . . 

Graças á providencia solicitada pelo 
govern9 do Estado e adoptada pelo mi-
nisterio da Fazenda, estabelecendo tls-
caliZa.çao na Casa da Moeda, o ouro que 
assim .era expprtad.o, apparece agora 
nos quadros officiae.s da exportação. 

Basta dizer que em 1899 o imposto 
sobre esse ouro representou a somma 
de 928472, e em 1900, com a providen-
cia acima · referida, a de 5:3898536. · 

A exploraça:o do manganez atravessa 
actualmente um período de difficuldà-
des, apesar do extraordinario desenvol-
vimento que teve essa industria. 
· A exportação desse minerio em 1900 
foi de 128.247.524 kilogrammas con-
tra a de <i6.289.406 em 1899, isto é, 
mais do dobro em 1900 do que no anno 
anterior. · 

Quasi dupla na mesma relação foi 
tambem a exportaça:o do diamante, cu-
ja exploraça:o parece novamente entrar 
em phase de grande actividade. 

O ferro, o kaolim, diversos ocres e 
alguns outros productos já figuram nas 
tabellas de exportaça:o. •· · 

Na:o é menos notavel, em outros ra- · 
mos da industria, o vigoroso incre- : 
mento que vai tendo a produoça:o mi-
neira. A· industria dos lacticinios de-
senvolve-se . . 

feita sobre .o impostod.o, o.u~;o, a reduc-. 
çâo de, 50•!% feitaJ; !\Q})~ ,as pautas para 
a cobrança .dos..impm!tQS sopre .o Jl.lan-: 
ganez, a oal,.o.fu.mo :e outros productos. 
mineiros; e.a isençãO de direitos adua-
neiros pará os machinismos destina~ôs 
á .minera~o. 

A industria viticola e vinícola tem 
merecido especial attença:o por parte do 
governo. 'Jim tempo proprio foram dis-
tribuídos 70.000 enraizados e bacellos. 
Foi nomeado· um profissional habilitado, 
espeçialme'nte encarregado de ministrar 
o ensino pratico ·aos .viticultores. Esse 
profissional já levou a termo importan-, 
te e.xperiencia sobre o fabrico dos vi-
nhos com o emprego dos fermentos se-
leccionado~. · . 

O governo adquiriu 1.000 litros de 
vinho para taes experiencias e a expos-
ição dos productos obtidos demonstrará 
que o Estado pode produzir excellen-
tes vinhos, desde que o seu preparo 
obedeça a princípios racionaes. 

Sendo de toda a conveniencia instruir 
os lavradores nos· processos modernos 
da industria vinícola, têm sido distl'i-
buidos gratuitamente diversos livros 
praticos sobre o assumpto. Esses livros 
são o «Manual d.o Viticulton>, do dr. 
Campos da Paz, o« Manual do Viticul-
tor )/) do dr. Pereira Barreto e «Da Fun-
dação de um Logar », do enologo Ri-
cardo Belgrano, encarrl3gado do ensino 
pratico da viticultura. 

Como nos annos precedentes, foram 
distribuídas, entre os lavradores do E~ 
tado, sementes· de trigo, linho, · canha~ 
mo, soja e feijão da China. A exportaça:o da manteiga, ha pouco . 

tempo· iniciada, foi no anno findo e só-
mente para o mercado da Capital Fe- · 
deral, de 60.550 kilogrammas contra 1 

29.299 kilogrammas em 1899, ou mais Tem corrido regularmente o serviço 
do dobro da exportaça:o anterior. de medições de terrenos devolutas para 

O mesmo se observa em relação ao comv.ra directa, revalidaça:o de conces-
gado vaccum, cuja .. exportação para a ' sões ·e legitimações de posses feitas a 
.Capi!al Feder;1l (oi de 41.6tl5 cabeças expensas dos requerentes, gue pagam 
em 1899 e de 130.512 em 1900. 75 réis por metro corrente de perímetro 

P.ara, estes resultados felizes, muito : nas · zónás da matta, e 30 réis nas do 
têm concorrido os poderes pu·blicos, .fe- i campo. · . 
deraes . e estadoaes,. que· tomaram ' 'e- . Dos sete districtos creadoserri virtude 
di da~ protectoras, no" empenho de ', b- do dec. n. l. 362, de 20 de fevereiro do 
menla'r e ·desenvolver -as industrias dp . anno passado; só.funcciona.ram no anno 
Estado, convindo mencionar- como 'prin- ; 'tirldo os 1'.o·, 2:" e 5.•, medindo uma area 
cipaes-a ·reducç.a:o· de 5 '% para·3 l-t2 % de 17.753 · hectares. 



A renda mínima proveniente destas 
medições, calculada de · accordo com · a 
~egislação em vigor, será de 63:464$295, 
já deduzido o abatimento de que · tràta 
o art. 66, do regulamento n. 1.351, de 
11 de janeiro do anno proximo passado. 

Tendo sido de 5:8318394 . a despesa 
total com esté serviço, quando era feito 
nos primeiros dias do anno, ainda sob 
o regimen antigo, resultará. para o Es-

tado, quando pagas todas as terras, a 
renda liquida de 57:6128901. 

A renda proveniente da venda .de ter-
ras medidas, durante o anno findo, e 
arrecadada até · 31 de março ultimo 
montou a 19:3758423. 

Não acarreta, portanto, este serviço. 
nenhum onu para o Estado. 

A area total dos terrenos medidos 
no Estado a partir de 1895, sobe a .... 
701. m19. 289 metros quadrados. 

Devido a causas conhecidas, continua 
paralyzadoo serviço de introducção de 
~mmigrantes no Estado. 

Os nucleos coloniaes fundados con-. 
tendo uma população de 2. 5:;2 indiví-
duos, comprebendem uma area, med i-
da e demarcada, de 77. 104. 244 me-
tros quadrados, dividida em 800 lotes 
ruraes e 227 urbanos. 

A producção desses nucleos impor-
tou, no anno proximo findo, em ... .. . 
27 4:477Sü00. 

O valor das propriedades, casas, ani-
maes, etc. existentes nesses nucleos é 
de 820: 1558784. 

Por se achar comprehendida na dis-
posição do n. 3, de art. 89, do regula-
mento das colonias do Estado, foi, por 
dec. n. 1.392, de 2 de julho do anno 
passado, emancipada a colonia - c S. 
João d'El-Hey »-,situada no municí-
pio do mesmo nome. 

ção, que produziram menos . . ... . ... . 
2. 2~4:9588:244 do que a previsa:o rlo 
orçamento; os impostos de consumo, 
cuja · arrecadaç~o foi inferior de ... .. . . 
128:7778100 ao calculo da receita; a 
taxa de heranças e legados que figurá 
com um .defi .:it de 170:372884 1 ; a ren-
da propriamente dita da Imprensa 01:.. 
ficial, que foi de 53:263$400 contra 
260:0008()00 orçados, cumprindo notar 
que na receita orçada para a Imprensa 
Official se incluem 200:000,,000 de des-
pesas, que são levadas ao debito das 
diversas Secretarias de Estado. 

Outras fontes de receita, como o im-
posto de passagens, a taxa cte matricu-
las nos e:stabelecimeutos de instrucção, 
tiveram arrecadação inferior á orçada. 

Entre as ve1·bas cuja arrecadação 
excedeu ás previsões do orçamento, sa-
lienta-se a do imposto sobre a expor-
tação do ouro, calculada em. . . ..... 
200:000S000, e que produziu üü:3:ü81f,8-!5 
ou um saldo a favor da l'fCeila no 
valor de 463:98~-lt8-!5; o producto do 
arrendamento de terrenos diamantinos 
deixou um saldo de 1-l:O ll $.W9 sobre a 
receita calculada em 10:0008000; as ta-
xas do sello e custas judiciaes deixa-
ram um saldo de 519:693$043 sobre 
a receita prevista de l.180:0ú0S000; o 
imposto sobre o sal, cuja renda foi 
calculada em 95:000$000, teve uma ar 
recadação de 111 :909857 1 ou um saldo 
de 16:906857 1 ; o p1·oducto da venda 
ôe terr!!s devolutas importou em ..... 
35:0:58740 ou mais 1 5 :025~'740 do que 
o orçado. 

Resulta do exame destes algarismos 
que a causa determinante do desequili-
brio entre a receita orçada e a aneca-
dação efl'ectiva foi a diminuição consi-
deravel das rendas de exportação, com-
postas por muito mais de dous terços 
do seu total do producto do imposto 

Attingiu á somma de 20.284:7008000 sobre o cafe. 
o valor da receita ordinaria orçada Entretanto, as operações totaes da 
para o exerci cio financeiro de 1899, receita, relativas ao exercício de 1891.1, 
definitivamente liquidado em junho ui- attingir amá somrna de 32. 1 30:033~3-19, 
timo. tendo sido as despesas no Yalor de 

A, arrecadação dessa renda foi, po- . 30 . 429:0698002, donde resultou encer-
rém da importancia de. . . . . . . . . . . . . rar-se o exercício com um saldo de .. . 
18.896:33:38872, donde resulta·um deficit l . 700:964S34 7. 
prçamentario .de 1 .888:366$128. Para esse accrescimo de receita, cou-

As verbas que em maior escala con- correram as rendas extraordinar ias, 
correram para es~e abatimento da recei- J co~o multas, juros, etc., além dos de-
la; foram: __:. o~ 1mpo~tos de exporta- pos1tos, fianças, cofre dos orphãos e 

• • • ! " • - ~ 



operações financeiras, como a renda do 
ramal ferreo da Capital e indemniza-
ção recebida pela construcção do edi-
tlcio destinado á alfandega de Juiz de 
Fóra. 

Entre as despesas, figuram as effe-
ctuadas por operações de credito, como 
juros e subvenções a empresas privile-
giadas, no valor de 647:9948391; im-
migração e colonização, na importancia 
de 357:6328158; construcção da Capi-
tal, na de 751:2858491, e resgate de 
promissorias na som ma de 3. 000:000$. 

O balanço provisorio do exercício de 
1900, ainda em liquidação, accusa um 
deficit de 4. 773:0398297, considera-
das as operações totaes da receita e 
despesa desse exercício. 

Da receita orçamentaria calculada 
em 20.234:1698, foi arrecadada somente 
a somma de 14.069:8618527, verifican-
do-se, portanto, contra a renda previs-
ta, uma differença de 6.164:3078473. 

Esse decrescimento extraordinario 
das rendas publicas originou-se princi-
palmente de duas causas: 

1. • Do facto de haver figurado na 
receita do exercício a arrecadação do 
imposto territorial, orçada em •..•.... 
2.500:0008, arrecadação que não se 
realizou pelos motivos jà conhecidos do 
Congresso, que alterou a taxa e modifi-
cou a incidencia do imposto; 

2 . • Da diminuição da renda pro-
veniente dos impostos de exportação, 
orçada em 12.682:2338000, e arrecada-
da no valor de 10.044:6348722, deixan-
do um deficit de 2.637:58íl$278. 

Dada a diminuição no producto do 
imposto sobre o café, que em 1900 ficou 
inferior de 3. 87 5:0078936 ao arrecada-
do no anno anterior, é claro que maior 
teria sido o defidt relativo aos impos-
tos de exportação, si não houvesse sido 
compensado em parte pelo augmento 
constante dos demais artigos que o Es-
tado exporta. 

O imposto sobre o ouro, cuja relida 
foi orçada em 330:0008, produziu a ar-
recadação de 469:575$005 ou um saldo 
de 128:970$005. 

Outras fontes de receita, como o im-
posto sobre o sal, a venda de terras de-

volutas, o arrendamento de terrenos 
diamantinos, a taxa de sello sobre lo-
terias, deixaram saldos em favor da ar-
recadação. 

Grande diminuição se observa na ren-
da proveniente das taxas de matricidas 
e annuidados nos estabelecimentos de 
instrucção, renda orçada em 105:783$ 
e que deixou um deficit de 74:388$. 

A receita total do exercício é compu-
tada em 25.305:2648194. 

Para ella concorreram, além da ren-
da extraordinaria, dos depositos e da 
renda não contemplada no art. 1. o da 
lei do orçamento, a emissão de 8. 911 
apolices do valor no:uinal de 1:0008 e 
114 de 5008, na fórma do decreto n .... 
1. 433, de 21 de dezembro de 1900. 

Entre as despesas etfectuadas por 
meio de operações de credito, figura o 
pagamento de 5.379:9688430 ao Banco 
da Republica do Brazil, consolidando 
assim o Estado uma boa parte de sua 
divida fiuctuante. 

Até a data da ultima «Mensagem~ , a 
responsabilidade do Estado proveuiente 
da divida externa era representada por 
81 . 245 obrigações subscriptas, do valor 
nominal de 500 francos, ou um total de 
40 .622.500 francos, e pela somnta de 
8. 089.970, perfazendo tudo 48 .712.470 
francos. 

Dessa data até o presente foram col-
locadas mais 6.250 obrigações em julho 
do anno passado e 8. 250 a 4 de maio 
ultimo, cujo producto foi applicado á 
amortização da divida tluctuante exter-
na, que ficou assim reduzida de . . ..• 
15.000.000 de francos que era em 1898 
a 3.087 . 470 francos actualmente. 

De accordo com o contracto do em-
prestimo, foi feita, a 15 de dezembro ul-
timo, a terceira das amortizações an-
nuaes, retirando-se da circulação 2.157 
obrigações do valor de 500 francos no-
minaes. 

O serviço de juros está pontualmente 
feito até 31 de dezembro ultimo, na 
importancia de 10.494.754 francos, que, 
em moeda nacional, têm custado ao the-
souro 12.728:3218165. 

O primeiro •coupon,. a pagar-se ven-
cer-se-ha em julho proximo. 



Actualmente a divida 
se discrimina : 
95.745 obriga-
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externa assim pensaveis, suspende1·am-se outros adia-
veis, e reorganizaram-se diversos ou-
tl·os ; tomaram-se medidas para desen-

ções de 500 
francos ... . ... 47. 872.500 

volver a viticultura; procede-se no Es-

Restante do ade-
antamento de 

francos lado ao levantamento da estatística ter-
ritorial, quasi concluído; foram toma-
das medidas no sentido de melhora1· as 
~o?<;Jições do ensino primaria ; foram 

3. 087. 470 francos 1 n 1c1adas outras de elevado alcance, 
tendent~s a melhorar a nossa situação 

Total. . . . . . 50. !)5!) . 960 francos : finance1ra, as quaes, em tempo, serão 
1 conheci~as; realizou-se, em fim, uma 

A ultima cotação de que tenho noticia ! economia que ascende a 5 . 120:939g2D4. 
era bastante lisonjeira para os nossos ti- l Como se n\ multiplicou-se a actiri-
tulos, que, tendo sido emittidos a 390 Idade do governo, e a acção deste esten-
f'l'ancos, estavam ultimamente cotados ) deu-se solicita e interessada a todos os 
(Figaro de 4 de maio) a 414 francos. 1 ra.mos do serviço puulico; o trabalho 

15 milhões de 
francos ..... .. 

A divida interna, incluídos os titulos fo1 consk1.nte, sem vaci llações, nem des-
emittidos de accordo com o decreto n. fallecimentos. 
1.433, de 21 de dezembro ultimo, é Entretanto, não devo occultar-vos, no 
presentemente de 30.753:2008. desempenho do mais rigoroso dos deve-

O serviço do pagamento de juros tem res, que as medidas tomadas e as eco-
sido. sempre pontualmente feito. nomias realizadas pelo governo estão 

longe de satisfazer as exigencias da situ-
ação, que contiuúa cheia ele clifficulda-

Na «Mensagem »,jà referida, que vos des; são ellas inteiramente insufficien-
apresentci a 13 de junho de 1899, se lêm tese inefficazes para que se norrnali-
as seguintes palavras: zem as no~sas finanç~s e possamos en-

«:"'ão se póde desconhecer que muito tra~ no regunen propnamcn.te ?r_çarnen-
se fez e muito se conseO'uiu no curto l tano; as J~ossas renrlas mlehzmente 
prazo de nove mezes do ~eu governo. tém d_ecresc1do, e os cn?argos do Esta-

:\. divida fl uctuante externa foi consi- do sao pesados i. mant1das as despe-
deravelmente reduzida; a divida exig i- ~~s actuaes, c s1. continuar . o. decres-
vel interna acha-se muito clirninuida · c~mento d.a rece:k1., as dtfhculdades 
supprimiram-se muitos creditas extra: a!nda mais se avolumar~o, e a nossa 
ordinarios, que concorriam para 0 dese- Situação forçosamente ma1s se aggrava-
quilibrio orçamentario; deve achar-se rá. 
extincto o debito do Estado para com a O nosso l~s tado foi organizado n~"lo 
esll·ada de terre Central; extingu iu-se o como um stmples Estado, mas antes 
de(icit do ramal fet·reo da Capital; está com? uma. gr~ndc Naç;lo ; os seus 
em via de desapparição o de(i.cit da es- scrvtços ordmanos, em g-eral apparalo-
trada de ferro Bahia c :\1inas; termi- S•Js, fbt·am generosa e largamente do-
nou o contracto para a construcção eles- lados, e os de caracte r extraot·dinario, 
ta linha por conta do Estado, tendo embor3: representando emprehendimen-
sido entregues ao trafego, a 0 de maio tos utets e fecundos, não podiam deixar 
proximo findo, os ultimos l\ilometr·os em de pesa1· fortemente sobre os orçamen-
construcção da referida estrada · estão tos, onerando consideravelmente os 
encerradas e quasi em dia as co~ tas re- cofres publicas. 
lativ~s á mudança da séde do governo; Ao vosso patt·iotismo se impõe, como 
t·eammou-se a lavoura dos cereaes, necessidades do actual momento :- 1.0 

cl\ia exportação agor:t possível, graças não crear novos encarrros o rdinario~ 
á baixa dos fretes e diminuição de im- ou extraordinarios; di~in~i1· as despe-
postos, a~gme~tou de mi~hares ?e. c.on- sas ord:narias,simplificando os serviços, 
tos de ré1s a r1queza agrJCola; lll!CIOU- que deverão ficar reduzidos ao estri-
se a fun<;Ja~ão . de duas colonias agri- ctamente necessario para o funcciona-
colas; d1mmmu-se o pessoal das re- mento da machina O'OVel'llativa tornan-
partições; supprimiram-se serviços dis- do-os assim compativeis com ~s nossas 



condições flnànceiras; ante~ ~e tud?•.é 
urgente o pagamento da dlVlda exigl-
vel; afim de que se possa entrar no re-
gimen normal; 2.•, tomar medidas pre-
videntes . e acauteladoras do futuro, 
que · livrem o Estado e os seus gO-
vernantes de surprezas cheias de an-
gustias. ·:. 
: Estas palavras, com força de ra-zão, 
têm applicação na actualidade : - a 
nossa situação acha-se extraordi-naria-
mente aggravada. 

Apesar dos profundos córtes feitos 
nas despesas publicas, os quaes se 
elevaram á somma· de 5.120:939$942, 
e na:o obstante o programma de rigo-
rosas economias que tenho inflexivel-
mente seguido, tendo conseguido re-
duzir· consideravelmente a divida exigí-
vel que encontrei, quando assumi a 
administração do Estado, na importan-
cia de 28.262:862~92, sendo certo que 
a divida ftuctuante externa, que mon-
tava a 15 milhões de francos ou 20 
mil contos em moeda nacional, ao cam-
bio de então, se acha hoje reduzida a 
3.087.470 francos ou pouco mais de 2 
mil contos, ao cambio actual, e que a 
divida exigivel interna, na importancia 
de 7.821:852$592, está inteiramente 
extincta, desapparecendo o debito exigí-
vel para ·com· o Banco da Republica no 
valor de 5.379 9388430, que to i consoli-
dado, e sendo o restante rla divida exigí-
vel pago em dinheiro, - a crise finan-
ceira, que se vinha manifestando pelo 
decrescimento da renda e vela aggra-
vação das difficuldades oriundas da si-
tuação geral do paiz, attingiu ultimas 
mente o seu maximo de intensidade. 

Persistente e desoladora é a diminui-
ção das rendas publicas, que já produ-
ziu um de(icit considerave1, acarretando 
sensíveis atrazos nos pagamentas in-
ternos e difficultando extraordinaria-
mente os externos, os · quaes somente 
com grande esrorço por parte do gover-
no e com enormes sacrificios têm po-
dido até aqui ser 1eitos em dia, .afim de 
que tlqúe sempre illeso o nosso credito 
no estrangeiro . 
· Na:o fôra essa extraordinaria depres-
·sa:o 1ias nossas rendas, e as medidas 
tomadas pelo governo de accordo com 
as autonsações do Co11gresso, teriam 
produzido oe·mais benefl.cos effeitos, tra-

zimdo-nos uma situação relativamente 
folgada. 

A causa principal do· abatimento de-
nossas rendas encontra-se na conside-
ravel diminuição da exportação do café 
fonte principal de nossa receita, e nt; 
baixa dos seus preços. 

A exportação reunida do café mi-
neiro para os portos-da Capital Federal, 
Santos, Victoria e Bahia, sem conside-
rar a producção que pagou imposto nas 
estações flscaes do interior, por ler sido 
despachada para outr·as localidades que 
não as indicadas, foi a seguinte nos 
dois ultimos annos : 

Kilogrammas Imposto arrecadado 
1899.. 138 . 7i5. 925. 10 .808,028$039 
1900.. 99.525 .353. 6. 933:0~0$103 

Houve, portanto, em 1900, sobre o 
armo anterior, uma diminuição de 
39. 250. 572 kilogrammas e de ....... . 
3.875:11078936 no producto do imposto . 

Tomada, nos cinco ultimos annos, a 
exportação do café para os portos do 
Rio de Janeiro e Santos, que represen-
ta a quasi totalidads da producçào, veri-
fica-se que a exportação de 1900 foi in-
comparavelmente inferior á dos annos 
antecedentes. 

Essa exportação foi : 
Em 1896 de 104.611.547 kilogrammas. 
Em 1897 de 147.462.296 » 
Em 18\:l8 de 1t7.578.272 » 

Vê-se que entre a exportação do anno 
de,1897, que foi a maior, e a do anno 
de 1900, que foi a menor, ha uma dimi-
nuição de 47.936.943 kilogrammas. 

A reducção de 2 % na taxa do im-
posto concorreu em boa parte para a 
menor arrecadação que se obset·va em 
1900, visto como somente no que se re-
fere ao café exportado para o Rio de 
Janeiro, tal reducção representou em 
1900 um valot· de 1.388:603$773. 

Como era natural, o primeiro trimes-
tre do corrente anno apresentou uma 
arrecadação ainda menor que a do pe-
ríodo correspondente do anno findo, 
comquanto tudo annuncie uma colheita 
abundante no proximo semestre. 



A diminuição da receita publica em' ta dedicação e competencia, me túm 
escala que géra as mais serias appr~- aux iliado nos momentos dilliceis qu-
hensões, alliada á. manifesta retracç;.1o temos atravessado e vamos atra\'('~ 
do credito na ctuadra que atravessamos, saneio, encontrareis copiosos dados e 
exige do patriotismo do Congresso me- abu ndantes informações. que muito vos 
didas promptas e radicaes. escla recerão nas mej idas qu·e houver-

Os impostos de exportação, baseados desde tomar. 
quasi todos no valor do café, j á. não Chamo a vossa atlenção para csc;es 
podem constituir a mais <:opiosa das impot·tantes dor.umenlos, especialmente 
nossas fontes de receita. para o das Finanças, no qual estão 

O imposto territorial a travessa ago ra compendiadas, com franqueza c leal-
a sua phase de experiencia e está. longe dade, as medidas que parecem urgente 
de ofl'erecer compensação vantajosa ao e imperiosamenteaconselbadas ao vosso 
abatimento das rendas provenientes de patriotismo . 
outras origens. E aqui me seja lici to lembrar-vos 

Appellar para a decretação de no- que , na reorganização dos serriços pu-
vos impostos não se me a:ftgura prn- blicos que tendes de realizar, mandam 
dente no momento actnal i não assumo m: pt·incipios de justiça c equidade que 
a responsabilidade de aconselhar seme- seja.m devida e convenientemente con-
lhante medida. siderados e atteuddos os direitos que 

Entretanto, é urgente accommoda.t· as assistam aos scrvidot·es do Estado, que 
despesas publicas á uma previsão mo- pot· ven tura tenham de ser attingidos 
destissima da receita; ellas não se po- por vossas deliberações. 
dem manter em desproporção com os . 
recursos OI"dinarios do Estado, sem que . Srs. Membros rl o vongresso Legisla-
sejamos dolorosamente colhidos pela 1 ttvo do Estado. . 
impossibilidade absoluta de satisfa-! A vossa reumão reveste, no mo-
zel-as. mento actual, caracter de excepcional 

Por mais ingrata que pareça a tarefa 1 importa.ncia, a ttenlas as graves ques-
de reduzir ao mínimo indispcnsavel o , tões sobre as quaes tendes de vos pro-
dispendio decorrente de serviços publi- 'j nunciar. 
cos creados, ella se impõe de modo ine- Estou, porém, convencido de ,que, por 
luctavel. t mais g raves e melindrosas que sejam 

Ot·ganizados como se acham os servi- i essas· questões, sabereis resolvei-as de 
ços do Estado, exigindo grandes dispen- 1 inteiro accordo com os altos interesses 
dios, não podem ser exeecutados ; as 1 que vos esk'io confiados, dando assim, 
rendas publicas são inteiramente insu- mais uma vez, provas do vusso patri-
fficientes para o seu custeio. otismo, entranhado amor á. terra mi-

A revisão de nossa legislação, no sen- neira e extremada ded icação á. i{epu-
tido de serem simplificados uns e mesmo blica. 
supprimidos alguns desses ser viços, se . . _ . 
impõe como imperiosa necessidade. ! Ctdade de Mmas, . \ O) ~e. JUnho de 

Será doloroso o sacrificio, mas é im- ' HlO.l. - D I·· ~1'.-<nC I SCo Stln mo de A l-
posto pela situação em que nos acha- metd ·l Bl·and.Jo · 
mos; do contrario difficilmente poderá. Tarminadd a leitura 
caminhar a macbina administrativa. u ar . Pre•ddente declara em alta voz 

Parecendo-me que a revisão da le- «ast.â installada a 3. • sasollo da 3 . • legisla-
gislação deve estender-se a todos os tur·a do Congressú ~lineir. >> e manda que Reja extrabida uma copia authent ca da ~lensa
·serviços que sejam adiaveis ou dispen- g••m para ser 1em •ttida no Senarfo. 
saveis ou que possam soffrer reducções, Finalmente, na fórma do Regimento, é lida 
não vos indico medidas especiaes ; a e approvada a presente acta e 
reorganização, para consultar os inte- Lavanta·Ee a sesslio. 
resses e satisfazer as exigencias do Es-
tado, deve ser quasi geral. 

Entretanto, nos relatorios dos illustra-, 
dossecretarios de Estado, que, com tan-

. · Ai 

A. C.-• 



1.• EESSÃO ORDINARlA A< S 22 DE JUNHO 
DE 1901 

PRB9IDBNCIA DO SR. AGOSTINHO PEREIRA 
(1. • Secretari~) 

SUmiA RIO - Acla. -Expedlente.-OIJserVBções do 
ar. Joio Luiz. - l!lelçlo da !Ilesa.- Ordem do 
dia. 

A'> meio dia, feita a chamada, acham se 
presentes os srs. : Agostinho Pereira, Celes-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Raporo de Al-
meida, Aatolpho Dutra, João Pio, João Vel-
lolo, Jolio Luiz, Delphim Moreira, Olympio 
Mourão, José nonçalvea, Olympio Borges, 
Rodrigues Cbavee, Simelio Styllta, Gaspar 
Lope1, Leopoldo Corrêa, .Jayme Gomes, Ju-
venal Penna, Luiz Rennó, Lindolpho Cam-
poa, Vasco Azevedo, Desiderio de Mellc>, Ta-
vares de Mello, Luiz Caesiano e Ferreira e 
Mello, faltando com cau@a participada os 
ara. : Ribeiro de Oliveira, Xavier Rolim, 
Brandão Filho, Carvalho Britto, Franklln 
Botelbo, Ribeiro Junqueira, Francisco Pei-
xoto e Alves de Lemos e sem ella os mais 
ara. 

Abre -se a sessão. 
Lida a acta da sessão preparatoria de 20 

corrente, é ella approvada e bem anim as 
doa dias 12 a 19 que se achavam pendentes 
de approvaçl!.o por falta de numero legal. 

E' annunciado o expediente. 
O sa. JoÃo LUiz, obtendo a palavra, faz 

>er que achando- se ausentes todos c-11 mem-
bros da commiaaão de Poderes e tendo ma -
teria urgente a1\'ecta ao estudo dessa com-
missão como a de reconhecimento de um 
deputado pela 3. · circumscripçll.o, pede se 
dellegue â Mesa a faculdade de nomear uma 
commisalio interina para elaborar parecer 
sobre o diploma conferido ao sr. dr. José 
Augusto de Assis Lima, eleito deputado pela 
referida circumscripção eleitoral do Estado. 

Com o assentimento da Cnmara, são no-
meados membros int9rinos da commlssão de 
Poderes os sra. : João Luiz, Leopoldo Corrêa 
e Olympio Borges. 

O MKSMO SENHOR pede ainda a nomeação 
de um membro que substitúa interinamente 
o sr. Carvalho de Brito na com missão mixta 
incumbida de elaborar o projecto de reforma 
judiciaria. 

Deferido o pedido pela Camara , é nomeado 
o sr. João Pio. 

O ar, .JoAo Luiz (mo11imento de attençilo ) : 
-Sr. Presidente, antes que a Camara dos 
senhores deputados inicie os trabalhos da 
presente sessão legislativa, seja-me licito, 
como obscuro representante do Estado •.. 

VozEs :-Muito dlstincto (Apoiado.<) . 
O sa. JoÃo Luxz ..• lembrar aos meus 

illu!tres collegas de representaç!lo um acon-
tecimento doloroso que, no intervallo dos 
nossos trabalhos, feriu profundamente o co-
ração dos republicanos mineiros. Rellro me 
ao falleoimento do preclaro representante 
do Eetado de Minas na Csmara Federal 
o sr. conselheiro dr. João da Matta Ma-
thado. 

Mineiro illuatre que começou no tempo 
do lmperio a terçar armu em prol da gran-
den, da proeperidade, da felicidade de Mi-
nas, a. exc. foi, na Republlca, um patriota 
emerito, representando o Eatado na Camara 
Federal, onde occupou as mais elevadu po-
slç!les, pelo seu merito pes1oal, pelo seu 
talento e pela sua dedlçlio ' causa publi-
ca. (Muito bem) 

Ministro, deputado provincial e ' Aesem-
bléa Geral, o norte de Minas pode dar o 
testemunho mais eloquente do quanto elle 
amava o seu torrlto natal, pelos benellcios 
que prodigalizava áquella zona, não só 
como representante· do povo, como tambem 
como cidadlio, e até como particular. (Apoi-
ados.) · 

Sua morte foi, para todos nós, mineiros, 
um motivo de sincero e profundo pesar e, 
antes que iniciemos os nossos trabalhos, 
peço a v. exc. se ~•gne consignar na acta 
da sessllo de hoje, como manifestação unani-
me desta Camara, estou certo, um voto de 
peear pelo passamento do illustre mineiro . 
E, aproveito o ensejo de estar na tribuna 
para pedir a v. exo. &e digne de mandar 
desanojar <Js nossos illustres collegas, os srs. 
Julio Tavares e Ribeiro de Oliveira, re-
presentantes da 4. · e I . · circumscripçõel!', 
pelos dolorosos golpes que acabam de reril-
oa, consultando á Casa se concede a nomea-
ção de uma commissão que lhes transmitta 
os sentimentos de pesar dos seus collegas. 
(Muito bem! muito bem!) 

O sR. PaKsiDENTE diz que quanto ao voto 
de pesar, independendo de consulta á Ca-
mara, seri\ inserto na acta e que quanto á 
nomeação da commissllo, com o assentimen-
to da Casa nomeia os srs.: J r fi o Luiz, Lec -
poldo Corre a e Olympio Borges. 

ELEIÇÃO DA ~III:BA 

Em seguida é annuncio.da a eleição de 
Presidente da Camara. 

Feita a chamada, são recebidas 25 cedulas 
quo apuradas dfio o seguinte resultado: 

Ribeiro de cJ!iveira , 23 votoe; tendo havido 
duas cedulas em branco. 

E' proclamado Pre3idente da Camara o sr: 
Ribeiro de Oliveira . 

Pelo mesmo proceEso procede se a eleiç i'L o 
de vice Presidente, sendo rec(\bidas 25 cedu-
las que dão o seguinte resultado ·depois de 
apuradas: 

Bernardes de Faria, 23 vo tos; Agostinho 
Pereira, I voto; tendo havido uma cedula em 
branco. 

E' proclamado vice -Presidente da Camara 
o sr. Bernar.Jes de Faria. I 

Feita a chamada para eieiçllo de l. • S(· 
cretario Eão •leposltadas na urna 25 cedulas, 
que rendo apuradas dllo o seguinte reaulta-
do: 

Agostinho Pereira, 23 votos; Celestino So-
ares, I voto, tendo havido uma cedula em 
branco. 

O sr. Agoetinho Pereira deixa a cadeira 
de presidente, que ê occupada pelo ar. Ce-
lestinA, Soares, que em seguida proclama I.· 
Secretario da Camara o ar. Agostinho Pe-
reira. 



Para 2.· Secretario recebem-se 25 cedulas, 
que dll:o o seguinte resultado : Celestino 
Soares, 22 votos ; Leopoldo Corrêa e Gaspar 
Lopes. 1 voto a cada um, tendo havido uma 
cedula em branco. 

E' proclamado 2. · Secretario da Camara o 
ar. Celestino Soares. 

Finalmente procede-se a eleição de sup-
plentes de Secretaries, sendo recebidas 2S ce-
dulas que diio o seguinte resultado depois de 
apuradas : Nunes Pinheiro, 22 votos ; Joi!o 
Luiz, 20 votos; Luiz Rennó e Leopoldo Cor-
rêa, 2 votos a cada um ; Lindolpho CampoP, 
Carvalho Britto, Jayme Gomes e Joiio Pio, l 
voto a cada um. 

Na fúrma do Regimento alio proclamados 
supplentes de Secretaries os do1s senhores 
deputados mais votados. . 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi-
dente designa para o dia 24 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Eleição das commissões permanenten da 
Camara e a de um advogado e supplente para 
a commissiio de concurso de magist rados e 

Levanta-se a sessão. 

2.a SESSÃO ORDINARIA AOS 24 DE J ü:\110 
DE 1901 

. PRESI DI!NCIA DO SR. B!RNARDE3 DE FARIA 
(Vice-Presidente) 

SUMMAHIO : - Acta.-Expedtcnte.- Otservações 
dos srs. Delfim Moreira, Olympto ~lour ilo e Joeé 
Gonçatves.- Dlscor6o do sr . \'asco Azevcdo .-
Apresenlaç:io do parecer n. 118.- - Requer tmcu to 
do sr. Jo11o Luiz . -Eleição das commtss0e3.-
Ordem do dta. 
Ao me; o dia, feita a chamada , acham -se pre-

sentes os srs. : Bernardes de Faria, Agost10ho 
Pereira, Celestino Soares, João Luiz, Raposo 
de Almeida. Juvenal Penna, Josó Gonçal-
ves, Jayme n omes, Delfim Moreira, Simelio 
Stylita, Olympio Borges, Gaspar Lopes, Vasco 
Azevedo, Desiderio de Mello, .Jolio Pio, Nunes 
Pinheiro, Valerio de Rezende, Astolpho Dutra, 
0lympio Mourão, Rodrigues Chaves, Lindol · 
pho Campos, Joiio Valioso, Ferreira e Mello, 
Julio Tavares e Leopoldo Corrêa, faltando 
com causa participada os senhores: Ribeiro 
de Oliveira, Xavier Rolim, Brandiio Filho, 
Carvalho Britto, Franklin B~telho , Ribeiro 
Junqueira, Francisco Peixoto e Alves deLe-
mos e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sea!ão. 
Lida a acta da sessi\o antecedente ó ella 

approvada e bem assim a da sessllo de 28 de 
agosto do anno passado que se achava pen 
dente de votação, por falta de 'numero legal. 

EXPII:DIENTR 

O sa. I.· SECRETARIO dá. conta do seguinte 

O !fi cio 

DD sr. I.· Secretario do Senado commu · 
nicando que na sessão de 22 do corrente foi 
reeleita toda a Mesa do ;senado qqe serviu 
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nas se88lles do annD passado sendo tambam 
reeleitos por parte do Sanado para advogado 
e supplente nos concursos de magistrados 
os senhores Senadores Camillo de Brito e 
Levindo Lopes .-A Camara fica inteirada. 

0 SR. DELFIM MOREIRA envia á !Ilesa para 
ter o destino regimental uma representa-
cito do povo de Tres Corações do Rio \"arde, 
pedindo a conservação da respectiva comar-
ca.-A' commissi!o Mixta incumbida da. re -
forma. judiciaria. 

O sn. . OLY~I PIO Mounio envia á. Mesa. e pe-
de para ser remettido á Commissão respe-
ctiva o diploma de deputado conferido ao 
sr. Edmundo Blum, pela 6.· circumscripciio 
eleit'lral do Estado .-A· commissão de Po-
deres. 

O sr . Vaseo Azevedo (mo"imento de 
attençilo): -Sr. Presidente, no intervailo dos 
nossos trabalhos deu-se, nesta Capital, o lu-
ctuoso acontecimento do infausto passamen-
to do illustre e benemerito mineiro coronel 
Mariano Ribeiro de Abreu. 

Sua morte provocou merecidas demonstra-
ções de pesar em todo o Estado pois que o 
morto illustre, na phase da organizaç ão re-
publicana de Minas, desempeni.lou papel 
saliente como membro da Comtituinte, car-
go para. o qual o designara o seu passado de 
republicano historico. 

Decretada e tornada effectiva a. mudança 
da Capital para aqui se transferiu a á nas -
cente cidade consagrou o esforço de sua 
actividade, ancioso de vel-a demais em mais 
engrandecida. 

A todos os commettimentos t endentes a fa-
zer o progresso desta formosa cidnde, ligou 
o seu nome e consagrou as energias de sua 
vontade. 

Aqui occupou carl(os electh·os aos quaes, 
como a todos os mais que exerceu, soube 
sempre imprimir o cunho do verdadeiro pa-
trio tismo que animava o seu espírito bem 
preparado. 

Como uma distinccão e como um gal ardllo 
aos seus devotamentos á causa republicana, 
foi -lhe conferida a nomeação de comman-
dante superior da Guarda Nacional do Es-
tado, nomeação recebida por todos com 
francos applausos . 

E' nosso dever render lhe homen agens de 
fundo pesar o o venho propor. 

Além desse triste acontecimento, um outro 
egualrnente triste faz com que eu occupe a 
attençiio da Camara e é o de vir propor 
tambem um voto de pesar pelo fallecimento 
de um mineiro eminente que, desde o regi-
men decahido, honrou e elevou o nome m!-
neiro .•• 

O SR. Joio P1o: -Como republioano .his· 
to rico elle fel-o sempre. 

0 SR. VAfCI) AZE VEDO ... O ar. dr. Josê 
Candido da. Costa Sana, ante-hontem falle-
cido na cidade da Conceiçiio do Serro. 

Republicano historico, caracter dos mais 
pnros, o dr. Costa Sena tomou parte na 
Constituinte Federal, como deputado, e alli 
teve ensejo de revelar os dotes brilhantes 
de aeu invejavel talento. 

Niio foi, porém, só em politica que 1ua 
memoria ficou para sempre querida : - foi 
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ainda nu lettras como um poeta primoroso 
e inspirado ; foi ainda como 'medico carldo-
ao e desintereuado, pelo que e justamente 
pranteado na terra de seu nascimento. 
M~reoe a lU& memoria a ho~enagem da 

Camara doa ara. Deputado• (opoiado1) como 
reconhecimento doa relevantes aerviços por 
elle prestados A causa publica e como uma 
prova de que o merito e os esforços empre-
gados em prol da terra mineira hil.o de ser 
devidamente apreciados. (Muito bem.) 

Portanto, ar. Presidente, requeiro a 
v. no. que seja lançado na acta da sessl!.o 
de hoje um voto de sentido e profundo pa-
Rar pelo passamento dos srs . coronel Ma· 
riano Ribeiro de Abreu e dr. Jnsé Candldo 
da Costa Sena. (Muí to b :m I Mu ito bem! ) 

Será attendido o pedido do nobre de· 
putado. 

O IR. JosÉ GoNÇALvEs envia á Mesa e 
pede que seja publicada no jornal da 0asa a 
seguinte 

REPRKSEST A ÇIO 

lllms. e exms. srs. membos da Camara 
dos Deputados.-A essa augusta Corporaçl!.o 
vem o a baixo-uslgnado, em nome do povo 
deste diatrioto de Sant• Anna de S. Jollo 
Acima, municipio do Parã, solicitar a sua 
elevaçl!.o á sede de municipio. 

Os elementos de vida propria de uma loca-
Udade, auas relações com outras que della 
dependem e diatam menos do que das suas 
aedes municipaes, sl!.o bastantes, ao noaso 
ver, para lhe darem os fôroa de villa ou 
cidade . 

O novo munlciplo, que formari. com o da 
cidade do Parã, comar:~a do mesmo nome, . 
lerá composto dos seguintes districtos : 

Sant'Anna de S. João Acima, S. Gonçalo 
do Pará, Carmo do Cajurú e S. Joaquim de 
Bica1, actualmente pertencentes ao municí-
pio do Pará, donde distam : o segundo 42 
kllometros, o terceiro 56 kilometros e o 
quarto 48 kilometros, ao paBso que distam 
deste districto, o segundo 36 kilometros, o 
terceiro 27 kllometros e o quarto 33 kllome-
tros ; e do ltatian do municipio do Bomflm 
donde dieta 30 ktlometros, sendo que o se-
param de Sant'Anna 25 kllometros. 

Esta localidade tem um movimento com-
marcial, lndust~ial e agricola superior ao de 
multas vlllas e cidades do nosso Estado. 

Uma das principaes fontes de sua riqueza 
é a. induetria pastoril, posaue muito11 cria-
dores e invernistas abastados, que criam e 
engordam mais de dez mil reze• por anno, 
que abastecem a Capital do Estado, e ex-
porta parte para .a Capital da Unilio . 

A industria local e bastan"te deaenvolvida, 
e _é repre!lentada por uma importante fabri -
ca de tlaçlo e tecelàgem, fundada ha nove 
annoa, com o · cap'ltal de 600 contos de refi, 
• . que eatà tunccionando eom uma produ· 
cçlo anuuat ~e fOO a 600 mil metros de teci~ 
11oa branco1 1 e ·ile cOres ; ' por um cortúme· 

movido por uma turbina com todos os ap-
parelhoa aperfeiçoados para o preparo do 
couro de bota e de J.lellea de diveraoa ant-
maes, produzindo Já una 3.000 meios de 
sola. 

Alem destas duas Importantes empresas, 
ainda pode-se contar com a fabrica de man-
teiga e queijos, que est~ sendo montada pelo 
ar. Josias Nogueira Machado, já tendo feito 
encomment.la doa machlnismos e do motor 
que é uma turbina Letrel; e, portanto, a ter-
ceira turbina montada neste dlstrlcto . 

Suas terras sl!.o uberrimas, e produzem 
com abundancia : o caf", o algodão, o fumo, 
o feijão, o arroz, etc. 

O seu movimento commercial é, sem con-
testaçil.o, mais importaate do que o dos dia-
trictos e cidades circumvizinbo8, e é repre-
sentado por 39 commerclantes . 

A metade da renda liquida municipal ar -
recadada neste dis tricto, e entregue ao Con-
selho o anuo passado, foi de 6:005$398, como 
se vê pelo balanço do Conselho. 

O seu eleitorado é de 812, podendo ser ele-
vado a mil. 

O novo municí pio fica tendo uma popula· 
ção de 20.060 habitantes, a sai m discrimina-
da : Sant' Anna de S. Jol!.o Acima, 8.828; Car-
mo do Cajuró, 3.533; S. Gonçalo do Pará, 
3.0i6; Bicas, 1.683; Itatiaya, 3.000. 

E~tes algarismos, excepto os do Itatiaya, 
foram extr ahidos do recenseamento de 1890, 
com o augmento de 30 .J' nos dez annos de-
corridos. 

A creação do novo município nl!.o traz au · 
gmento de despesas para o Estado, e ni!.o 
prejudica o municlpio do Pará, que ainda 
fica com cinco districtos importan~c• : o da 
cidade, o de Matheus Leme, o de !:auto An-
tonio de S. João Acima, o da Varginha e o 
do Pequy, com uma populaçl!.o superior a 
20.000 habitantes. 

Os dados acima expandidos em relação á 
população foram extrahidos de um a certidão 
fornecida pela 1.• secção de Estatística em 
189!, que a esta acompanha. 

São attestados de seu progresso intelle· 
ctual o Externato Mello, fundado ha um an-
uo, e que jà conta grande frequencta, duas 
escolas publicas e duas particulares na séde 
distriotal, e um theatro . Já foram publicados 
neste districto os seguintes periodicos : «O 
Centro de Minas », durante oito annos, a 
« Astreia » e a « Violeta • durante um anno . 

Nesta grandiosa prova do espirito de col-
lectividade, exhibida por um povo que po-
liticamente muito concorreu para a propa-
ganda republicana, organizando o partido e 
concorrendo ás urnas, no ultimo período da 
monarchia, julga-se com direito de vir soli-
citar do Congresso Mineiro a elevação de 
seu districto á séde de municipio com a de -
nominaçl!.o de Braslllna; nome que propõl\, 

Sant'Anna dé S. JoRo Acima, 14 de junho 
de 1001 . - Senocrito Nogueira, pruidente do 
Cónaelho.- · 
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Resumo da apuraqão do reoenseamento do Balanqo resumido da receita e despesa do 
muntctpto do Par à, até hoje verificado Conselho Districts l de Sant' Anna de S. 

G> 

"='a 
e~ Diatrictos ãã ::s z 

I Senhora da Piedade do Pa -
rá (cidade) .... . . ... .• . .. 

2 Sant'Anna do Rio S . Jc!lo 
Acima . ................ . . 

3 Santo Antonio do Morro de 
Matheus Leme . . . ••. .• .. 

4.436 

6. 791 

3.907 

João Acima, durante o exercicio de 1900. 

RE CEITA. 

Saldo do e:&ercicio de 18911 .. . . .. . 
Metade liquida doa im postos mu -

nicipaes arrecadados no dis -
tricto . .... ..... . . . . ...... . ..... • 

Impootos especiaes do districto ... 
Emissão de 5 lettras de 2003000, 

cada um a, emlttida de ac nordo 
com a lei n . 23, de 6 de julho 
de 1900 .. .. . .... . . . . . .. ... ... . . 

Materiaas do Conselho vendidos a 
diverso& .. . . .. . ..... . ..... ... . . 

DESPES.\ 

' Cam a conservação do encana -

502$716 

4: 1 7~682 
26~00 

1 :rOo$000 

64$500 

6:005$398 

4 Carmo do Cajurú . ....... . 2.718 manto e rego d'agua . . . . . . ... . 327$000 

2:841$787 5 S. Gonçalo do Pará .•..•. . 2.320 

6 S. José da Varginha . . . .. . . 1.791 

Construcção da pon te sobre o rio 
s. Jo!lo . .... ..... . . . .. ... . .. . . . 

Segunda prestação paga com a 
construcçl!.o da ponte sobre o 
Angú Sêcco ..... . . . ... . .. ... .. . 

7 Santo Antonio do Pequy .. . I .260 Constrocçlio da pon te sobre o 
Capô tos ........... . .. .... , .. .. . 

8 S. Joaquim de Bicas.. . . . 

9 Santo Antonio do Rio S. 

1 .2~5 Vencimentos do fiscal . ... . . . . .. . 
137,3810 
1 80~0()0 
26$25') 

Joãú Acima . . ...... ... .. . 

Porcentagem ao fisca l . ......... . 
Concertos na estrada da cidade do 

Pa rá ..... . . .. .... . .•..........• 
Resgate de 3 le tt ras, emprestimo. 
Di versas obras publicas : co mo : 

257: 500 
6i IS496 

Somma .. ....•. ... ..••. 24.518 cordões de pedras nas roas 15 
de novembro, Silva Jardim, Di-
reita , Matriz, Caixa dagua da 

Certifico 1 ue a popnlaç!lo constante dos 
oito prime iros districtos do quadro supra, 
de 24.518 habitantes, confere com o que, até 
esta data, existe nesta secção. 

I.· secç!lo da Repartição de Este.tis tica, 
Ouro Preto, 11 de se tembro de 1891.-Fausto 
Soares Alvim.-Confere, Olymplo Moreira. 

João Ferreira Carmo, edcriv!io de Paz por 
serventia vitalícia do districto de Sant' An· 
na de S. Jo!io Acima, município do Pará, 
etc. 
Certifico que revendo o livro de qualifica-

ç!o eleitoral desta freguezia, nelle a folhas 
49 verso á 72, apresenta um numero tota l 
de 812 eleitores estadoaes, qualificados no 
anno de mil oitocentos e noventa e oito 
(1898), em tempo competente . 

O referido é verdade do que dou fé. 
Sant'Anna de S. Julio Acima, 16 de junho 

de 1901 .-João Ferreira Carmo. 

fonte do Matto , etc .. .. . .. . .. .. 
Saldo que passa para HJOI ....•.. 

Saldo que passa para o exercí cio 
de 19J l .. . .. . . .... ..... .... . .. . 

1:274$470 
68~085 

6:005$3S8 

68:!085 
Sant'Anna de S. Jo!io Acima, 31 de de-

zembro de 1900 .- Dr . Augusto Gonçalves de 
Sousa Moreira , presidente . 

Publique-se na fórma requer ida sendo de-
pois remettido á commissão Mi xta incumbi -
da da div isão admistrativa. 

Ap1·esentaçrio de p arecere& de comm í&sõeJ 

O sn. JoXo Luiz pela comm issi'lo de Pode -
res envia á Mesa e pede que se consulte á 
Casa se concede dispensa de impressão e in -
terstício a fi m de figurar na ordem do dia 
de a manh ã o seguinte : 

Pm·ecer n. 11 8 

A commisslo de Poderes a que foram pre-
sentes os diplomas doa deputados eleitos pe-
las 3.• e 6.• circumscripções eleitoraes do 
Estado; tendo euminado as respectivas actas 
e mais j)Bpeis ; 

Considerando que os cidadlos diplomados 
eatlo legitimamente eleitos, sem contesta -
ção algama, e de 
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Parec·er 
Que liejam reconhecidos e proclamados de-

putados: 
Pela 3.• ciroumscrlpçlio- o dr. José Au-

gusto de Assis Lima· 
Pela 6.·, o coronel Édmundo :Wum. 
S. das Sessoes, 24 de junho de 1901.-João 

Luiz.-Oiymplo Borges.--Dr. Leopoldo Cor· 
rêa. 

Com o assentimento da Camara o senhor 
Presidente manda que se ponha na ordem 
do dia de amanhli o parecer n. 118. 

Suspende se a sessll.o por dez minutos sen-
do reaberta findo este prazo. 

Eleição das commisJües 

E' annunoiada a eleição da commissão de 
Constituiçl!.o, Legislação e Poderes. 

Recebidas vinte e cinco cedulas, num.;ro 
correspondente aos senhores deputados pre· 
sentes sl!.o ellas apuradas e dll:o o seguinte 
resultado: 

Astolpbo Dutra, 17 votos; Freitas Castro, 
16 votos; Joiio Pio, 12 votos ; Deldm Moreira, 
José Gonçalves, Astolpho Pinto e Porto Pri· 
mo, I voto a cada um, tendo havido duas 
oedulas que continham um só nome. 

Sll.o proclamados membros da commissão 
de Conatituiçll:o e Poderes os tres senhores 
deputados mais votados. 

Pelo mesmo processo procede-se á. eleição 
da oommissll:o de Orçamento e Contas, sendo 
recebidas 25 cedulas que diio o seguinte 
resultado: Julio Tavares, 19 votos; Valerio 
de Rezende, 18 votos; Delfim Moreira, 13 vo-
tos. 

Silo proclamados membros da com missão 
de Orçamento os tras senhores deputados 
votados. 

Em seguida recebem-se 25 cedulas para a 
commiasão de Força Publica obtendo-se a 
tlua1 o seguinte resultado: Francisco Pei-
xoto, 17 votos; Vasco Azevedo, 16 votos; 
Alves do Lemos, 15 votos; Ferreira e Mello 
e José Gonçalves, I voto a cada um. 

S!o proclamados membros da commissão 
os tres senhores mala votados. 

Para a commiasll.o de Requerimentos e 
Petições alio recebidas 25 cedulas que, apu-
radas, dão o seguinte resultado: Porto Pri· 
mo, 22 votos; Sllva Fortes, 16 votos ; Simeão 
Stylita, 12 votos. 

Sll:o proclamados membros da commiseão 
os tres senhores que obtiveram votoa. 

Recebem-se 25 cedulas para a eleição da 
commissiio de Justiça Civil e Criminal dan-
do as mesmas o seguinte resultado depois 
de apuradas: Carlos Toledo e Luiz Rennó, 
17 votos a cada um; João Luiz, 16 votos. 

Sll:o proclamados membros da commisslio 
os tres senhores deputados votados. 

Em seguida procede se á. eleiçllo da com-
miaall.o de Camaras Municlpaea, para a qual 
alo recebidas 25 cedulaa que dll:o o seguinte 
reaultado: Bernardes de Faria, 20 votos; 
Olymplo Mourllo, 18 votoe; Brandio Filho, 
10 votos; Ribeiro Ja.nqueira e Na.nea Pinhei-
ro, I voto a cada um. 

Silo proclamados membro• da commisslio 
oa trea senhores mais votados, tendo o ar. 
Presidente deixado a cadeira visto recahir a 
votação em seu nome, sendo a proclamaçli.o 
feita pelo ar. I.· Secretario. 

Para a commissllo de Commercio, Estatiati-
ca, Industrias e Artes recebem-se 25 cedulas 
que dll:o o seguinte resultado: Ferreira e 
Mello,20 votos; Juvenal Penna,l5 votos; Joa-
qa.im Calixto, 13 votos; Jayme Gomes e Luiz 
Cassiano, I voto a cada um. 

Sito proclamados membros da commisall.o 
os tres primeiros. 

Procede-se á eleiçã-o da commissll.o de Agri-
cultura, Minas, Terras e Bosques sendo re-
cebidas 25 cedulas que dll.o o seguinte resul· 
tado: Ignacio Murta, 18 votos; Desiderio d"' 
Mello e Olymplo Borges,l3 votos a cada um; 
Luiz Casaiano, 3 votos; Epaminondas Ottoni 
2 votos; Jayme Gomes, l voto. 

Sito proclamados membros tia commisaão 
os tres primeiros. 

Em seguida recebem-se ~5 cedulas para 
eleiçlio da commissll.o de Obras Publicas 
obtendo-se o seguinte resultado: Jayme Go-
mes e Luiz Cassiano, 17 votos a cada um; 
Epaminondas Ottoni, 14 votos; Desiderio de 
Mello e Olympio Borges, I voto a cada um. 

Sll.o proclamados membros da commissão 
os tres primeiros senhores mais votados. 

Para a commissll.o de Negocio& Inter esta-
doaes recebem-se 25 cedulas que dão o se-
guinte resultado depois de apuradas: Lin-
dolpho Campos 20 votos; Abellard, 16 votos; 
Aatolpbo Pinto, 14 votos. 

Sito proclamados membros de. commisaão 
de tres senhores votados. 

Para a commissllo de lnstrucção P.ublica 
recebem· se 25 cedulas que, apuradas, dlio o 
seguinte resultado : Xavier Rolim, 18 votos; 
Carvalho Britto, 17 votos; Raposo de Al-
meida, 15 votos. 

Silo proclamados membros da commissão 
os tres senhores votados. 

Para a commissão de Saude Publica são 
recebidas 25 cedulas que apure.das dão o 
seguinte resultado : Gaspar Lopes, 21 votos; 
Leopoldo Corrêa, 14 votos ; Joii:O Velloso, 12 
votos ; Valerio de Rezende, 3 votos. 

São proclamados membros da commissão 
os tres primeiros. 

Em seguida recebem·se 25 cedulas para a 
commissll.o de Redacç!o de Leis obtendo-se 
o seguinte resultado : Jose Gonçalves, 20 
votos ; Nunes Pinheiro, 16 votos ; Rodrigues 
Chaves, 14 votos. 

São proclamados membros da commisslto 
os tres senhores votados. 

Finalmente, s!!.o recebidas 25 cedulas para 
eleiçllo de um advogado e um supplente 
nos concursos de magistrados obtendo-se o 
seguinte resultado depois de feita a apura-
ção : Para advogado: dr. Estavam Leite de 
Magalhll.ea Pinto, 23 votos ; João Pio e Car-
valho Britto, I voto a cada um. Para sup· 
plante : Carvalho Britto, 19 votos; Jo!o Luiz, 
3 votos ; Estavam Pinto, 2 votos ; Afranio 
de Mello Franco, 2 qtoa. 

Slo proclamados membros da referida com-
mlaall.o por parte da Camara, advogado o 



ar. dr. Estavam Leite de Magalhl!.es Pinto e 
su:pplente o ar. Carvalho Britto. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para manhl!. a aeguinte : 

ORDEM 00 DIA 
Pd!MBIRA. PART& 

Até uma hora da ta.rde : 
Leitura e approvaçl!.o da a c ta . 
Expediente. 
Segunda leitura dos pa.receres de com-

missões e dts projectos depois de impressos 
e distribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis · 
sões. 

Apresentaçl[o de projeetos, requerimentos, 
indtcações, interpellações ou moções. 

Discussll.o de requerimentos, indicações, 
in terpellações e moçõe~. 

SEGUNDA PARTE 

Discussão do parecer 118, reconhecendo 
deputados, pelas 3.• e tl.• circumscripções 
os senhores dr . José Augusto de AE sis Lima 
e Edmundo Blum. 

Levanta-se a sessão. 

3.• SESSÃO OI<DlJ:IiA RIA ,\OS 25 DE Jt . ~llll 
DE 190 1 

PRESIDENCIA DO SR. BERNARDEI DE FARIA 

( Vice·]JJ'esidente) 

~ l'MliAliiO:- Primeira parte da ordem do dia. 
A ~ ta. - Exprdlentc . Oh3ervaçõcs dos srs. Jo:-.o 
Pio c Nunes Pinhei ro . --~.· leitura. --Ap reseulç~o 
da lndlcaç<lo n. 13.- 2. · parte- Discussão do 
parecer n. 11 8. Beque. imedto do sr. Raposo de 
Almeida . - Comprom i ~so e poste do depu . 
tado Assis Lima.- Urdem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham· se 

presen tes os s rs. : Bernardes de Faria, Agos · 
t inho Perei ra, Celestino Soares, Ferreira e 
~l ello , Vasco Azevedo, l{i1poso de Almeida , 
Julio Tavares, Luiz Cossiano, .loll.o Luiz, As-
tolpho Dutra, Delfim ~I oreira, Luiz ~~~nnó, 
Leopoldo Gorrêa , Joll.o Pio, .J uvenal Penna, 
:\unes Pinheiro, Lindolpho Campos, José 
Gonçalves, \ 'alerio de Rezende, 11Jympio 
Mourão, IJasiderio de Mello, u lympio llorgos, 
.João Velloso, Gaspar Lopes, .Jayme 1 ;ornes, 
Simeão Stylita e Kodrigues Chaves, faltando 
com causa participada os ara. : Ribeiro de 
Uliveira, Xavier Rolim, Brandi'io Filho, Car-
valho Britto, Franklin Botelho, lU beiro J un · 
queira. Francisco Peixoto e Alves de Lemos 
e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão 

EXPEDIE NTE 

0 SR. l.• EBCRRr.I.R IO dá conta do EB• 
guinte: 
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presidente da Camara Municipal de Pnl -
myra sobre uma questão de limites com o 
município de Barbacena.- A' commi&E ::io 
de Camaras Munioipaes. 

DI> mesmo dr. Secretario, de volvendo in. 
f1>rmados os requerimentos da s professora" 
publicas de Santo Antonio da Casa Branca e 
de Carandahy solicitando licença.- A· com-
missll.o de Petições . 

D:> dr. Secretario da Agricul tora, envi-
ando o officio do sr. mmistro da Viação e 
Obras Publicas com refereocia á reclamaçll.o 
sobre tabellas para o tranFporte do café 
mineiro pela E. F. C. do Br&sii.-A' com· 
missll.o de Orçamento . 

Do mesmo sr. envi ando as informações 
solicitadas sobre o requerimento do por teiro 
da Repartição de Terras, Joaquim Emygdio 
da Rocha Couto.-A' commisEão de Peti -
ções. 

Do mesmo sr. Secretario submettendo á 
consideração do Congresso um requerimento 
em que o cidadão Franklin Hermogenes Outra. 
pede l'educção de 50 ·I' no im posto sobre o 
cafe que for destinad o a uma casa de pro· 
paganàa que pretende fundar na Europa .-
A · com missão de Orçamento. 

Do mesmo sr. envi ando as informações 
prestadas pelos engenheiros tlscaes das es. 
tradas de ferro Mogyana, Paul ista e Sa ntos, 
objeoto da indicação approvada pela Camara 
dos Deputados em 18 de agosto de 1 ~00 . 
A' commissll.o de Obras Pub licas. 

Do mesmo sr. remettendo um offi ci o em 
que a Associação Commercial e Industr ial de 
Minas solicita. os bons offici os do Coo gresw 
Mineiro no sentido de obter do poder com· 
pa tente medidas que simplitlquem o pro-
cesso para a constt tuição de sonidiles do 
caminhos o de derivações da força bydrau · 
Jica applicavel :\ induetria .-A' mesm a com-
missão . 

Do mes tn o sr.dr . Secretario envi ando u ma 
representaçno em que a Camara Mun icipal 
de Boa Vista do Tremedal pede a co nstru-
cção de uma estrada de rod agem para Mor · 
rinhos.- A· mesma commiosno. 

Do mes11o sr. transmittindo r.s informa· 
ções pedi das pela Cnmara sob re o requ eri-
mento de Pedro Alves Fernandes .-.\ ' com-
missão de Requer imen tos. 

LJo presidente da Sociedade :\a~ i or.a l do 
Agricultura, pedi ndo que se JUsira uo orça-
mento do Estado u ma verba para a conces-
são de premias aos sericultores. - A · com· 
missão de Orçamento. 

Do presidente da mesma Sociedade, apre-
sentando fl Camara dos Deputados a lista 
dos membros da noYa directoria eleita em 
25 de abril proximo tlndo.-lnteirada. 

Do presidente daCamara i\ luuicipal de Abre 
Campo, enviando uma representação em 
que os habitantes do districto de Santa He-
lena pedem sua passagem da comarca de 
Manbuassú para a de Abre Cnmpo.-A' com-
missão Mixta Especial. 

Repre1entação 
O.Jic i JS 

De diversos I abitantes da cidade de Ma-
Do dr. feoretario do Interior, eu bmettendo nhuassú, pedindo por intermedio da Camara 

á conside: &'{lo do Congresso um recurso do Municipal re11 eotiva que se promova a con-



sirncçllo do ramal'ferreo da Leopoldina, afim 
de que seja a dita cidade servida, em prazo 
curto, de uma via· ferrea de que necessita 
para seu progresso e desenvolvimento.-A' 
commlssll.o de Obras Publicas. 

Requerimento 

De d. Theolinda Maria de Jesus, professo-
ra da cadeira do sexo mascu:tno de Casa 
Branca, município de Ouro Preto, solicitan-
do um anno de llcen~;a para tratar de sau-
de.-A· commissll.o de PetiçOes. 

Telegrammas 

Do sr. Alves de Lemos, procedente da 
Campanha, communicando estar de viagem, 
prompto para os trabalhosdo Congresso.-A 
Camara llcou inteirada . 

Do sr. Silva Fortes, communicando que 
faltará ás primeiras seuoes por motivo de 
molestla além de motivos de força maior.-
ldentico despacho. 

O SR. JoXo Pto, obtentlo a palavra, envia á 
Me~a duas representaçOes, sendo uma de 
habitantes do districto de Bom Odspacho, pe-
dindo transferencia do referido· distrlcto, 
com as suas antigas divisas e sob a denomi-
naçllo de Trinacrla, para o município de Pi-
tanguy,desmembrando-ee do de Santo Antonio 
do Monte e cutra de habitantes das fazen-
das d'Agua Limpa ft Palmeiras, districto de 
DJres do Areado, município de Patos, pedin-
do conservaçll.o no referido districto e mu-
nicipio.-A' commissllo especial de Estatísti-
ca Judiciaria. 

o sa. Jolo Pto :- (Não devolveu o seu dis-
curso). 

Vão á commlsEão de Justiça Civil e Crimi -
nal os dous recursos de graça r.~mettidos á 
Mesa pelo orador. 

0 SR. NUN E$ PINHEtRO envia á Mesa Uma re-
presentaçlio de grande parte do eleitorado 
do dlstrlcto de Barra. Longa solicitando a 
transferencia do referido districto do muni-
cípio de Marianna para o de Ponte Nova.-A' 
commisEão especial de Estatística Judicia-
ria. 

2." LI!:IT UI! A 

Têm 2. · lei tu r a os pareceres ns. 117 e 118 
que ficam sobre a mesa para ordem dos tra-
balhos . 

Nil.o ha pareceres das commissoea a serem 
apresentados. 
APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS, REQUERIMENTOS, 

JNDICAI;ÕBS E MOÇOBS 
O ar. Dealderlo de Mello :-Come-

ça dizendo ser bem conhecllla de todos a 
quadra de diftlculdades, a situação angu-
stloaa porque neste momento passa o Estado 
de Minas, situação essa quo reclama da 
parte dos poderes publicos todo desvelo pos-
alvel. E' usim que a lavoura se definha, 
as lnduetrlas se estiolam, todas as fontes da 
riqueza publica tendem a estancar re, tor-
nando-ee p1'8clso o ee!orço de todos bons 
mineiros aftm de que posaamoa, senlo ee-
Jngar ou debellar deves a Cl'iee que noe u-
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soberba, ao menos attenual ·a com medidas 
efficazes e de effeito prompto. Entre as in· 
dustrias existentes no Estado, existe uma 
que pode concorrer muitlsslmo para o re-
stabelecimento das nossas condições econo · 
micas -a industria pastoril, que, pensa o 
orador, deve merecer toda attenção da Ca-
mara, visto como Minas é um dos Estados 
que maior contingente de gado podem ex-
portar. (Muito bem). 

Na Camara dos Dlputados Federaes foi, ha 
pouco, apresentado um projecto oreando a 
taxa de 30SC00 aobre cada rez quG fõr im-
portada do Rio da Prata. Essamedida vem, 
ma.is ou menos, melhorar ·as condiçOea da 
industria pastoril mineira, e o orador de-
sejaria que o imposto taxado pela Camara 
Federal fosse mais elevado, fosse mesmo pro· 
hibitivo, porquanto, como já disse, o nosso 
Estado pode fornecer todo gado necessario 
ao abastecimento da população da Capital 
Federal, sem que seja necessarir recorrer-se 
ao producto extrangeiro. 

0 SR. VASCO AZEVEDO : - Muito bem. 
0 SR. DESIDBRIO DE MELLO, continuando, 

diz que fica assim respondida a objecção de 
um illustre representante do norte da Unillol 
na Camara dos D 3putadod Federaes, o qua 
declarou que hypotbecava seu voto a favor 
do projucto a que já. se referiu o orador, se 
os representantes de Minas assegurassem 
que o nosso Estado podia fornecer gado sur-
ficiente para o consumo do Rio de Janeiro. 
Isso é conhecido, porque além do E. de 
Minas ser essencialmente creador, ainda im-
porta o gado de Goyaz e de Matto L•rosso. 

UM BR. DEPUTADO: -Pelo menos este anno 
ba tresentas mil rezes segundo as noticias. 

0 SR. DESIDERIO DE MELLO prosegue em 
suas con@ideraçOes, afflrmando que ba super· 
abundancla de gado, tratando-se, além d•sso 
de um projecto tendente á organização de 
uma arsociaçllo que tenha por fim dar maior 
desenvolvimento á induetria pastoril, abrin-
do novos mercados que possam commerciar 
com os Estados do norte, porquanto, é facto 
sabido que, desde o anno passado, os nego-
ciantes de gado do Pará. têm vindo com-
prar o producto mineiro. Está, pois, pro-
vado evidentemente, que podemos abastecer 
nllo só a praça do Rio de Janeiro, mas 
tambam a de Sll.o Paulo, a de Santos e a de 
outras cidade•. 

0 SR. VAfCO AZEVEDO : -São Paulo já é 
abastecido pelo Estado de Minas . 

0 SR . DB81DER10 DE MELLO continua di-
zendo que pediu a palavra para apr .. sentar 
uma Indicação applaudindo a att11u1e do 
Congresso Federal no louvava! Intuito de 
proteger a industrla pastoril mineira, e so-
licitando tambem a approvação do prt,jecto 
ultimamente apresentado pelo sr. dr. Rodol-
pho Paixlo, representante do 12 . • distrioto 
fe lera!. 

Concluindo, diz o orador que está conven-
cido de que seus illustrados collegas, melhor 
que s. exc., comprehenderlio as nece~sida
des do momento nllo negando, portanto, seu 
voto á Indicação que apresenta e que está 
oonoebtda nos 1egulntea termos (lê} (Jlu,t() 
b"" ; 11n1ito bem I) 



Vem á meu, ·é lld~ e vae á commiasl!.o de 
Commercto, visto jà estar apoiada pelo nu -
mero de assignatnra1, a seguinte : 

ltdica~tlo n . f3 

Indicamos que, por intermedio do Preai -
dente do Estado, esta Camara se dirija ao 
Congresso Federal, applaudindo .a idéa de ser 
lançado maior imposto de lmportaçilQ sobre 
o gado platino, e solicitando a approvação 
do projecto apresentado pelo deputado Ro-
dolpho Paixl!.o, visto concorrer efllcazmente 
tal medida para melhorar as condições da 
industria pastoril, deste Estado. 

(S. R . ) Sala das sesaoes, 25 ~e jnnho de 
1901.-Desiderio de Mello.-Jaho Tavares. 
-Delfim Moreira. -Raposo de Almeida. -
Vasco Azevedo.-Ja yme Gomes.-Dr. Gaspar 
Lopes.-Joll:o Luiz Alves.-Leopoldo Corrêa . 
-Simeilo Stylita. 

2.• PARTE D ~ ORDEM DO DIA 
.Ditcuuão do parecer n . f f 8 

Lido e posto em discussl!.o encerra-se esta 
a em debate, sendo approvado o parecer n. 
118 reconhecendo deputados pelas 3. · e 6 . · 
oir~umscripçOes os senhores : dr . Jose Au -
gusto · de Assis Lima e E1mundo Blum. 

0 SR . R APOSO DE ALM&IDA (pe la ordem) Ob · 
tendo a palavra, faz ver achar-se na ante · 
sala o sr. dr. José Augusto de Ass1s Lima e 
pede que se nomeie uma oommissll:o para re· 
cebel -o. 

O sR. PaBSIDRNTB nomeia para a referida 
commissão os senhores : Jol!.o Luiz , Raposo 
de Almeida e Delfi m Moreira. 

Com as formalidades do estylo é in t rodu -
zido no recinto o sr. representante da 3 · 
clrcumscripção,que presta o compromisso re-
gimental e toma assento em seguida. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr . Pre · 
sidente designa para amanha a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA P ARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da aot a . 
Expediente . 
Segunda leitura dos pareceres de commis · 

sões e dos projectos depois de impressos e 
diatribuidos. 

Apresen tação de pareceres das commis-
aões. 

Apresentaçl!.o de projectos, r equ er imentos, 
indicações, interpellações ou moções . 

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

Votação das matarias cuja discussão se 
acha encerrada . 

SKGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
3.• discussão do projecto n. 119, do Sana-

do, concedendo licença ao 2. · official da Se-
cretaria das Finanças, Avelino Maximo de 
Jeaus ; 

A . C.-5 

.. 
3.• do de n. 120, do Senado, concedendo 

licença á profe~sora de Caranda by, d . Caro-
lina Maria da Ascensão Lima ; 

3. a do de n. 121, do Senado, sobre l icenoa 
ao 2 . · con ferente da Recebedoria ele Minas, 
Guilherme Palhares Ribeiro, e á professora 
da aula pratica da E. No rmal J e Juiz de 
Fóra, d. Alexandrina de Santa Cecil ia. 

Dlseusslio unlca do parecer n . 117, d~ anno 
passado . 

L'!vanta se a st~não. 

4.• SESSÃO ORDINARIA AOS 26 DE JU NHO 
CE 1901 

PlUI8lDENC!A DO SR. BBRNA.RDES DE FARIA. 

( V•ce-Pres1dtn te) 

SU MM .\1110 - : 1. • parte da ordem do dia.-Acta, 
F.xpedlente . - Observações dos srs. João Velloso. 
Vasco, Azevedo, Julio lavares e João Luiz. -.\ pre-
sent"çilo do parecer para 2. · d iscu ~ s .io do pro-
jec:o o. 138, ~e 1895 .- ldem do pa rec~ r sobre o 
projecto u. 370' de lll98. - Idem dos de ns. l l!l a 
126 . - 2. · parte. - 1.· cl i ~ co ssllo d > projecto 
n. 119, do Senado.- 1\ ~qu erim ento de a 1i an.ento 
do H . Vasco Azevedo .- 3.· di-cussi\o do• pro-
j ~clos ns. t2ll c 121 do ~se ·ado.-1\equfri mento 
de adiamento do sr . Vasco ·Azevedo. - Di>cus! ão 
do parecer o . 117 . - Ordem do dia. 
Ao meio di a, feita a chamada, acham se 

present es os senhores : Bernardes de Faria, 
Agost inho Pereira, Celestino Soares, Julio 
Tavares, Desiderio de Mello , Juvenai Penna 
Lui z Rennó,Nunes Pinheiro, Lindolph o Ca m-
pos, Jay me Gomes, Simeào Styli ta, João Pio, 
Gaspar Lopes, Jolio Lni7. , Vasco Azevedo, 
Assis Lima, Leopoldo Corréa, lgnacio Murta , 
João Velioso , Rod r igues Ch aves, Ferrei ra e 
Me llo, Luiz Cassia no, José Gonçal ves e Olym-
pio Bor ges, falta ndo com causa participada 
os senhores: Ribeiro de Oliveira, Xavier Ro· 
lim, Brandão Filho, Carvalho Britto, Fran-
k lin Botelho, Ri beiro Janqneira, Francisco 
Peixoto, Alves de Lemos e Silva For tes e sem 
e lia os mais senhores. 

Abre-se a seBSão . 
Lida a acta da antecedente e niio havendo 

quem sobre elia faça observações e a mes-
ma dada por approvada. 

EXPEDIENTE 

O I.· SECRETARIO dá conta do segu inte 
Requeri me,. to 

De d. Maria da Assu mpção Costa e Si lva 
professora do sexo remtn ino de Ouro Bra nco, 
so licitando dois annos de li cença , mes mo sem 
vencimentos, para tratar de saude. - A' com-
missão de Petições . 

Rep .. ese>ttaç,ies 

De habitantes do distr icto de S. Caetano 
do ChopCJtó, município de Alto Rio Doce pe-
dindo tranaferenci a para o municí pio de Py-
ranga . -A' commissao Mlxta E•pecia l de di-
visão judiciaria. 



• De oidadloa reetdentel no diltrioto da Pie-
dade da Boa Blperança da oomarca·e mani-
clpio do Alto Rio·· Doee solloitando tran•te-
renoia para o municlpio do Pyranga.-A' 
mNma Commiulo. 

Otficios 

Da Camara Municipal do Pyranga protes-
tando contra a projectada suppre~elo da 
respectiva oomarca.-A' meima Commisalio. 

Do Presidente da Camara Municipal do Pa-
troclnio pedindo que _tenha andamento a so-
lução do contlicto entre aquella Camara e a 
do Carmo da Bagagem sobre questão de li-
mites .-A' mesma Commiuão. 

O BR. JoXo VELLoso envia á Mesa uma 
representação de habitantes do dlstrlcto do 
Fonseca pedindo passagem para a comarca 
de Marlanna, caso seja supprimida a de Al-
vlnopolis a que actualmente pertencem.-A' 
commlulio Mlxta Especial. 

O sr. Vasco Aze-vede :-Sr. Presidente, 
tenho a honra de remetter á Mesa para que 
tenha o destino regimental, um requeri-
mento em que o cidadão Benjamin Flores 
pede á Camara dos Deputados, por dispoPi · 
çllo de lei auotorizaçlio para que seJa edi-
tada nas offioinas da Imprensa Offi01al do 
Estado uma revista destinada á propaganda 

. das nossas riquezas mineraes, actualmente 
consideradas por todos os espíritos viva· 
mente interessados no augmento da riqueza 
publica, uma das fontes que mala benefioos 
resultados podem produzir. 

Parece· me, portanto, de toda justiça que 
a Camara dos Deputado•, empenhada como 
tem se mostrado em desenvolver a industria 
extractlva em nosso Estado, tome em con-
sideração o justo pedido formulado no re-
querimento que vou enviar á Meea. E digo 
justo, sr. Presidente, porquanto, o reque-
rente e outros diat.inctos cidadão8, que vão 
oollaborar nessa revista, não têm absoluta-
mente intuito algum de lucro uma vez que 
a referida revista será gratuitamente distri· 
buida pelas cidades mala importantas da Eu-
ropa, onde a util propaganda possa produ-
zir os desejados resultados. 

Espero, pois, que a Casa e· a Commissito 
que têm de se pronunciar sobre o assumpto, 
tomem na rlevilia consideração esse reque-
rimento (Mui to bem).-A' commissão de Pe-
tições. 

0 SR . JULIO TAYARES manda á Mesa para 
ter o destino regimental duas representa-
çoea : uma de habitantes do districto de 
Santa Cruz das Aràas, município de S. Se-
basti!io do Paraíso pedindo transferencia da -
quolle dis tricto para o mun icípio de Passos 
e outra de fazen deiros do districto do Cam-
~estre, municipio de Caldas renovando o 
pedido já fe ito da transferencia. de suas fa-
zendas Cachoeira do Carmo, Bandeiros, Ma-
rambaia, Pinhal e Bocaina, para o distrloto 
de S. José dos Botelhos, município de Cabo 
Verde conforme as divisas que ora apreaen-
tam.-RemeLtam-ae á commissão Mixta Es-
pecial. 
. Os IR8, JOÃO LUIZ E VASCO AZIIVBDO trazem 
ao conhecimento da Camars, e •eata ·fica in-

t.elrada, que os 1eahorea .Rap010 de Almeida 
e Olympio .MourAo faltarão ú 1eB1õea por 
algnn• diBI, . por motivos de Corça maior. 

Nl1o ha matarias dl•tribuldas para segunda 
leitura. 

APRlliBNTA ÇÃO DE PARECERES DE COMMUS ÕES 

0 IB.. JOÃO · LUIZ pela oommiSIIO de Jus-
tiça Civil e Criminal manda á Meta os se-
guintes: 

Pár.cet· pata 2. • discuulio, &o!Jr~ o projtcto 
" . 138, dt 1895 

A commi&!ã.o de Justiça Civil e Criminal, a 
que foi presente o projeoto n. 138, de 1895, 
approvado em 1. • diacuul1o ; 

Considerando que o referido projecto in-
vade a esphera da oompet.encia do legisla-
dor federal ; 

Considerando que não serà praticamente 
exequlvel, produzindo resultados oppoatos 
aos patrioticos Intuitos doe seus autores, 
porquanto, qualquer lei que tenha por fim 
a organizaçlio do trabalho-além de escapar 
á competencia doa congressos estadoaes-só 
póde ser efficaz e conveniente como pre-
ceito obrigatorio em toda a Republloa-é 
de 

P AR ECER. 

Que o referido proj eoto seja submettido á 
:.!.• discussão e rejeitado . 

Sala das Commiasõea, 26 de junho de 1901. 
-João Luü-Lui ; Rennó . 

P ar ecer sobre o pro}ecto n. 370, de 1. 898, e 
sobre diversas out1·os p eças 

A oommlssll.o de Justiça Civil e Criminal., 
a que foram presentes o projecto n. 3·m de 
1898 e diversas petições de funcc ionarios de 
justiça pedindo a creação do cargo de es -
crivão privat ivo das execuções crim inaes . 

Considerando que a lei n . 292 <\e I i de 
agosto de 1900 já attendeu a matari a de 
que cogi tava o r eferi do projecto e as petl-
ções que a este acompanham , e de pare-
cer: 

Que seja rejeitado o pr~j ecto n. 3i0 e ar · 
ch ivadas as peti çoes inclusas. 

Sala das Co mmiasões, 26 j unho 1901. -
João Luíz. - L uíz Rennó. 

Parecer n. 119 
(Terceira legialatu:-a) 

A commissão de Juatiçll Civil o Criminal, 
a que foi presen te u ma petição tio cidadito 
David Ribeiro, pedindo a revogaç:io de todas 
as disposiç ões restrictivas do exercício da. 
advocacia por qualquer cidadão , indepen-
dentemente do preenchimento de quaesquer 
requisitos actualmente exigidos ; 

Considerando que nlio procedem os argu-
mentos do referido cidadlio para conceder-se 
a ampla faculdade por elle reclamada : 

1) nem sob o ponto de vista oonatltuoional, 
porquanto a intelligenoia do art. 72 § 24, da 
Conat. Federal- à luz do criterio hiatorico e 
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doutrlnarlo- longe de enft'ragar, ao contrario 
repelle semelhante pretençtto, como bem de-
oldlo o InaUtuto da Ordem doa Advogado• 
Brullelror, depois de brilhante dlacuaatto. 

2) nem sob o ponto de vista do Interesse 
publico, porque a advocacia como tnuoção 
-:J.e grande efficacia para a administração da 
JUstiça, exige preparo teohnioo e oompetenoia 
moral, que seriam dispensadas com a pre-
tendida liberdade ampla ; 

Considerando que, ao contrario do que pre· 
tende o recorrente, convém estabelecerem-
se medidas cohibitlvas do reprovava! abuso 
-que no Estado se tem generalisado - de 
exercerem a advocacia oidadlloa desprovidos 
doe títulos de habilitação legal ; 

Considerando que em mataria criminal, 
nu causas de alçada do juiz de paz e nas 
de jurisdicçlo gracioPa, tal liberdade iá está. 
consagrada pelas leis do Estado ; 

Considerando que ir além - é decretar a 
anarobla do fóro e abastardar a ardua fun-
cçllo de advogado, despindo -o daquellea re· 
quisitos que se deve exigir no-oír p1·obus dt 
dícendi pdritu s . 

Considerando que a advocacia e um ver· 
dadeiro o/fiei um publicum, pois como diz Bou-
cume ca ordem doa advogados pertence a 
organizaçllo judloiarla.. (Dr. J. Monteiro-
Theor. do Proo. Clv., 1. • vol., pags. 277 e 
280); . 

Considerando que tal é o conceito da ad-
vocacia na organização judiciarla de todos 
oa povos culto., nem outra poderia ser sem 
o desapparecimento do direito-abastardado 
pela chicana, a peior Inimiga da recta ad· 
ministração da justiça ; 

Considerando que-desde o momento em 
que o beneficio dos cldadll.os depende em 
grande parte ue uma ordenada, segura e 
legal conducta dos negocio& judiciarios, nllo 
pôde ter indifferen :e ao Estado a qualidade 
doe homens escolhidos para patronos judi-
oiaee ; ao contrario tem elle o dever de es· 
colher para tal fim homens de comprovada 
habilidade e doutrina e indicai-os ao publico 
como vessoas a que fe poderá dirigir com 
confiança nas emergencias particulares » (J . 
Monteiro, op. cit., referindo-se a Ferrinl.) 

Considerando, portanto, que nll.o tem ra -
zl[o de ser a ampla. liberdade no uercicio da 
advocacia, é de parecer que seja archivada 
a referida petição. 

Sala das commisslleP, 26 de junho de 1901. 
-Jotio Luiz .-J,r<iz Rennó . 

T a ·ecer n. 120 

(Terceira Legislatura) 

A commisslio de Justiça Civil e Crimi· 
nal, a que foi presente uma petiçllo dos 
escrivli:es da comarca da Capital pedindo 
modificaçlles na economia dos respectivos 
cartortos: 

Considerando que nada justificaria uma 
lei de excepçlio pzra os cartorios da Ca· 

pita!; 
. Consi~erando que a lei n. HJ!, de 1900, 
Ji prondenolou sobre o que pretendiam os 
requerentes, na medida compatível com os 

lntereases da admlniatraçilo da justiça, é 
de 

PAUCIIR 

Que •~ia archivada a referida petição. 
Sala das Commisaões, 26 de junho de 1901. 

-Jollo Luiz. - Lui.; Rmnó. 

Pareco n. 121 

(Terceira Legielatura) 
A Commissli.o de Justiça Civil e Criminal, 

a que roi presente uma petição do bacharel 
Rodolpho Monteiro Chassim nrumond, pe-
dindo a decre•,açli:o de uma lei permittindo 
que o tempo em que serviu como promotor 
da justiça, antee de receber o gré.o de ba-
charel, seja contado no prazo do noviciado 
de que trata o art. 20 da lei n. 18 de 28 de 
novembro de 1891. 

Considerando que nada justificaria a lei de 
e!:cepçllo pretendida pelo requerente, é de 
parecer que seja arch1vada a referida peti-
ção·. 

Sala das Commisslles 26 de junho do 1901. 
-João Luiz .-Luiz Rennó. 

Parece•· n . f 2 2 

(Terceira Legislatura) 
A Commisell.o de Justiça Civil o Criminal, 

a que foi presente um ofllcio do cidadão Joa-
quim Ribeiro de Oliveira, como presidente 
da Camara Municipal de Entre Rios, con· 
ten:l.o judiciosas ponderações sobre o pro-
cesso e julgamento das infracções de postu· 
ras municipaes, ó de 

PARECER 

QaA o referitlo ofllcio seja remettido à 
commiesllo 1\lixta de reforma judiciaria para 
tomar na. consideração que merecer . 

Sala das Commissoes, 26 de junho de 1901. 
- Joiio Lu iz - Lui z- R~Jmó. 

Po.rerer n. 1?3 

(Tercaira legislatura) 
A commiss!io do Justiça Civil e Criminal, 

é de parecer que seja. archivado o incluso 
requerimento do presidente da Liga Opera-
ria desta Capital, por não serem attendi-
veis algumas medidas por elle propostas e 
escaparem outras á competencia legisla tiva 
do Congresso Mineiro. 

S rl a das Commissõ ~s , 26 ue junho de 1901. 
- Jocio Ltc iz - IAtiz Re-1111 ó. 

(Tt~rceira legislatura) 

A comf:Dissão de Justiça Civil e Cr iminal, 
a. que !01 presente um officio do conselho 
districtal dt~ Ab~o.dia dos Dourados, protes· 
tando contra um Accordllo do Egregio Tribo· 
nal dA. Re laçll.o deste Estado, de 24 de outu· 
bro de lll93 : 

Considerando Que o rererido accordAo de-
cidindo um contlicto de jurisdictllo, julgou 



... 
t~m e:peeie -de um• que~~ de compet.enoia 
de fOro ration i Zoei ; . 

Conaiderando que o protesto do conselho 
districtal mencionado ma reivindicar terri·i 
torio que lhe parece pertencer ; · 

Considerando quf! o Congresso Mineiro na· 
preaente seullo tem de se pronunciar 10bre 
a divislo judiciarta e administrativa do EB· , 
tado e resolver. a queatlo constante do pro-
testo junto, cbmo outras que lhe alio iden-
ticas-é de parecer e 

RKQUb. 

que a representação do conselho diatrio 
.tal de Abbadia dos Douradoa seja remettida 
6 commisallo Jdl:rla de Divislo Jodiciaria e 
-Adminiatrativa, para tomal-a na conaidera -
olo que merecer. 

Sala du Commisallel, 26 de junho de 1001. 
-Jorio Luiz. - Luh Rennó. 

Parecer n. 125 
(Terceira legislatura) 

A Commisallo de Justiça Civil a Criminal 
a que foi presente o otDcio do dr. secre-
tario do Interior, que acompanha o do tr. 
desembargador Presidente do Tribunal da 
Relação, trazendo ao conhecimento do f-o-
der Legislativo a decislo proferida em 
·autos de manifesta contradicçllo soJ>re com-
petenoia de foro em caso de crime de ae · 
Cll.çlo . 
. Considerando que a questlto ji eatA re-
aolvida no projeoto do Cod . de Proc. Crim. 
que pende de dellberaç!o do Senado, de-
pois de approvado por esta Camara, e de 

PARBCBB. 

Que seja arohivado o referido otDoio e 
papeis que o instruem. 

Sala du Commisslles, 26 de junho de 1001. 
-JclUJ L uiz- Luia Rcnnà. 

Parec•r n. 126 

Terceira Legislatura 
A commissão de Justiça Civil e Criminal, 

a que !oi presente o projecto n. 128, de 
1895: 

Conaiderando que aa dispoaiçõea dos l. · e 
2. · arts. do mesmo projecto esteja oonstl-
·iuindo mataria de estudo da oommiBSII.o de 
OrgaPizaçlo Judiciaria ; 

Considerando que o art. 3. • nlo é justo e 
,quiçá já nlo aeria appllcavel ; 

Considerando que os arte. 4. · e 5. ·, refe-
rentes á mataria eleitoral, constituindo as-
aumpto digno. de _ coneideraçlio, devem ser 
ponderado~ pela commissll.o de Reforma Elei-
toral , é de parecer e 

B.EQt'BR 

' Que o projeeto n . 128 seja remettido á 
commiss!o Mixta encarregada da reforma 
eleitoral do Estado. . 

Sala das ·sessões, 26 de· junho de 1001.-
!oão L uiz.- Luia Renr.ó.- A imprimi-
rem -se. 

N&o ha projecto1, indioaçõea e moções a 
serem aprea~tad01. 
N~ . navendo nümero legal para- u vota-

ções das materiaa encerradu oollitante da 
primeira parte da ordem do dia, continuam 
u me! mas adiada• . 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
3.• DISCUSSÃO 1>0 PROJ.IcrO N. l.l9, DO IKI"A.I>O 

E' lido e posto em dtscu1111to o seguinte: 
Projecto n. 119, do S~ado 

O Congreaso Legislativo do Estado de Yi · 
nas Geraes decreta : 

Artigo unlco. Fica o governo auct9rizado 
a prorogar até um anno com metade dos 
vencimento•, salvo o dispoato no art. 119 da 
Constituiçlo do Estado, ll l 'cença concedida 
a Avellno Francisco MJximo de Jesus, se -
gundo official da aecretaria das Finanças, 
para tratamento de saude, revogadas u dis-
posições em contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraea, 
Minas, 14 de agosto de 1900-Antonio Mar-
tins Ferreira da Silva, Pre~ldente .-Dr. José 
Pedro Drummond, I. · aecretario .-Joaquim 
Antonio Gomes da Silva, 2.•.eecretario. 

O ar. Vaaco A sevet•:-Sr. presidente, 
julgo de toda conveoiencia, antes da Cama-
ra se pronunciar sobre o projecto n. 119, do 
Senado, que aeja ouv1tla a commiRaito de re-
querimentos, á respeito do asaumpto de que 
trata o mesmo projecto. 

Como -r. exc. sebe, a medida neUe con-
algnada foi apresentada em o aDJlo pasaado, 
e, tendo já decorrido um lapso de tempo 
bastante oonsideranJ, torna-se preciao que 
esse projecto volte de novo á Commiulo 
afim de que elJa verifique ae ainda detrs o;o~r 
concedida a licença pedida. Nesse st.ntldo 
formulei o seguinte requerimento. 

Vem á mesa, é' lido, apoiado e posto em 
discus1&o o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. 119, do Senado, 
volte á Cornmlssllo. 

Sala des seu!les, 26 deJunbo de 1001-Vas-
co Azevedo. 

N!o havendo quem sobre o meamo peça a 
palavra encerra-se a diacuullo fi cando a 
votaçlo adiada .para quando houver nume-
ro legal. 
3.• DISCUSSÃO DO PROJICTO N. 120, DO SBNAOO 

E' lida e posta em discussão a seguinte 
Propo;içilo n. 120, do Se-n a 1o 

O Congresso do Estado de Minu Geraea 
decreta : 

Art. 1.· Fica o governo auctorizado a con-
ceder á professora de Carandaby, d. Caro-
lina Maria da A•ceoçll.o Lima, um aono de 
Jioeoça para tratar de sua saude . 

Art. 2.· Revogam -se as disposições em con-
trario . · 

Páço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Minas, 20de asosto de 1900.-Antonio 



Martins Ferreira da Silva, presidente.-José 
Pedro Drummond, 1.· secretario.-Joaquim 
Antonio Gomes da Sll v a, 2. · secretario. 

O sa. V.a.sco }.zBVEDJ envia á. mesa o se-
guinte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. 120, do Senado, 
volte á Commiuio. 

Sala . das ses&õ81, 2& de junho de 1901.-
Vuco Azevedo. 

Udo e apoiado é posto em diacussllo. 
Nic havendo quem sobre o mesmo peça a 

palavra é encerrada a diacussllo, tlcando a 
votaçlo adiada por falta de numero. 
3. • I•UCOSSÃO DO PROJ B'::TO N, 121, DO SKN .A. DO 

E' lida e posta em discusal!.o a seguinte 

ProposiçlJ,o n. 121, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Goraes 
decreta : 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a con-
ceder a Guilherme Palharea Ribeiro, segun · 
do conferente da Reoebedoria de Minas, na 
Capital Federal, e á. prefe~sora da aula pra-
tioll da Escola Normal de Juiz de Fóra, Ale 
xandrina de Santa Cecilia, um anno de licen-
ça, com metade dos vencimentos, para tra-
tamento de saude . 

Art. 2. · Nas auctorlzações para ooncesslo 
ou prorogaçlio de licencas é sempra com-
prehendida a clausula de não se exceder o 
maximo de tempo fixado no art. 119 da Con-
stituição do E. tado. 

Art· 3. · Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
rae• , Minas, 20 de agosto de 1900.-Antonio 
Martins Ferreira da Silva, presidente.-Dr. 
José Pedro Drumruond, 1.· secretario.-Joa-
qulm Antonio Gomes da Silva, 2.· secre-
tario. 

O er. VAsco ÁZEVJ!liO manda á. mesa o se-
guinte : 

&querimento 

. .,. 

esta, cuja despeea poderá. ser feita pela ver-
ba - Obras Publicas - do orçamento, e de 
parecer: 

Que aa mesmas representações sejam en-
viadas ao governo para tomal as na conside-
raçllo que merecerem. 

Sala daa oommis!ões, 28 de agoato de 
1900.- Jayme Gomes.- E. Ottoni.- Fran-
klin Botelho. 

Não havendo quem sobre o meamo peça a 
palavra, encerra-se a discusslio, sendo a 
votaçllo adiada por falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar se, o ar . Pre-
sidente designa para amanhã a seguinte 

0 RDEM 00 DIA 
PRIMEIRA PA RTE 

Até uma hora da tarde : 
Lei tu r a · e approvação da a da . 
Expe:liente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

tõEII e dos projectos depois de impressos e 
dist.r• buido1. 

Apresentação de pareceres das commia-
sões. · 

Apreaentacão de projectos , requerimentos, 
indicações, interpella.ções ou moções. 

Discu111io de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Votação das matarias cuja discussão se 
acha encerrada e dos requerimentos do ar . 
Vasco Azevedo, e, r6jeitados eates, continua· 
ção da terceira discussão dçs projectos 
na. 1111, 120 e 121, do Sena1o. 

SEGU NDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discustão do projecto n. 82, au-

ctorizando a construcç flo de uma poute so -
hre o rio Santa Barbara, no logar denomi-
nado «Gralhas». 

Discussão unica dos pareceres ns. 114 
e 116. 

Levanta se a sessão. 

Requeiro que o projecto n. 121, do Seca- 5 . • SESSÃO ORDl'< .b.IUA. AOS 27 DE .JU:-<HO 
do, volte á. commissllo . DE 1901 

Sala das sessões, 26 de junho de 1901. -
Va1co Azevedo. 

Lido ~> poiado e posto em discus~ão é esta 
tem debate encerrada, tlcando a votação 
adiada por falta de numero. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 117 
. Finalmente é lido e posto em discusslio o 
aeguln'l.e 

Purecer n. 117 

A commls11lo de Obra! publicas, a que to · 
ram presentes as representações da Camara 
Municipal de Sete Lagôu o do Conselho Dis-
trictal de Pequy, pedindo a construcçlio de 
uma ponte sobre o rio Paraopeba, na ostra 
da que liga os municípios de Sete Lagoaa, 
Pará e Pltanguy. 
· · Coneiderando que nllo convém alterar a 
prne adoptada pela Camara em consignar 
verbas especiaes para pequenas obras, como 

PRES!Of:NCIA DO SR . BERNARDf:S DE FARIA 

(Vice- Presid•nte) 
SU)DIAI\10 :-1 .· par:e da ordem do dla.-Acta.-

Expedlente.-ObJervações doa srs Julio TavareP , 
Delfim Moreira e Joao Loiz-~.·leitura.-A presen 
taçllo do parecer o. 127.- Discnssâo d ~ s parece-
res o ~. •?4 e 126 QU P. l"rmlnam por requerimen-
tos -Votaçõe• a<ltadas . -2" parte. - 1. · di scne-
~ào do proj ·cto n. 82.- Di ~cnssao dos parecere• 
o, . ll4 e 116.-0rJem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores: Bernal'des de Farta, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Julio Ta -
vares, Desiderio ue Mello, Ferreira e Mello , 
Lu:z Caasiano, lgnacio Murta, Vasco Azevedo, 
Delfim Moreira, Auis Lima, Olympio Borges, 
Leopoldo Corrêa, João Luiz, Gu par Lope3, 
Aetolpho Dutra, Nunes Pinheiro, Jrsé Gonçal-
ves, Juvenal Penna, João Pio, Rodri gues Cha-
ves, Lindolpho Camp js, Simelio Styltta,Jayme 



as

Gomes, Luiz Rannb e Valerie do Rezende,
faltando corn causa participada os senhores:
Ribeiro do Oliveira, Xavier Rolim, Brando
Filho, Carvaiho Britto, Franklin Boteiho, Ri-
beiro Junqueira, Francisco Peixoto, Alves
do Lemos, Silva Fortes, Raposo do Almeida e
Olympio Mouro, e som ella os mais sonho-
rea.

Abro-so a sassbo
Lida a acta da sesso antecedents, 6 ella

approvada o bern assim a da sesso do 25
quo achava-so pendants do votaco por falta
do numero legal.

EXPEDISNTE
0 sit. l. SECRETAStIO dá conta do seguinte:

Officios
Do sr. l. Secretario da Assemblba Legis-

lativa do Sergipe communicando ter sido in-
stallada aquella Assembles em 7 do sotern-
bro do anno p. undo e apresentando a lista
dos membros da Mesa daquolla corporacäo.
—Recebido corn especial agrado.

Do sr. deputado Franklin Boteiho commu-
nicando quo por motivo do molestia em pes-
sos do sus familia no tern podido compa-
recer as sessios, e pedindo licença por torn-

0 indetorrninado.—A Camara flea inteirada.
—Rernettouso a commisso do Poticlos.

Do Presidents da Camara Municipal d; S.
Joffo d'El-Rey communicando ter aquella
Camara creado o districto da Victoria quo
sert installado quando so fizerom as eleices
do juizes de paz, vereadores o conseiheiros
distrlctaes .—lnteirada.

Do Presidents e Agents Executivo Munici-
pal da Villa do Contendas communicando quo
cm l. do fovereiro tomou poise daquolles
cargos para os -quaes fbi eleito em l. 7 do
novembro do 1900.—Inteirada.

Do Club <<Floriano Feixoton convidando a
Camarapara so fazer reprosentar na corn-
memoraçffo civica em memoria do inolvida-
vol marechal Floriano Peixoto, a realizar-se
no dia 29 do corrente mz.

0 sit. PRESIDENTE nomoia para reprasentar
a Camara na referida solemnidado os so-
nhoras:Joo Pio, Luiz Cassiano e Assis Li-
ma.

Representaçes
Do divorsos habitantes do districto do S.

Gothardomunicipio do Cármo do Paranahyba
pedindo transforencia desse districto par o
municipio do Doros do lndayá—A' commis-
so Mixta Especial.

Da Camara Municipal do Carmo do Parana-
hyba, protestando contra o pedido do anne-
xaço do districto do S. Gothardoao muni-
cipio do Dores do Indayá.—A' mesma Corn-
misso.

De habitantes do districto do Corrogo
d'Antas,protestando contra a desannexacSo
desso districto da Comarea do Dores do in-
dayá a quo actualmoato pertence.—A' mes-
ma Commissäo.

Do diversos concessionarios do terrenos
diamantinos rasidentes em Diarnantina pe-
dindo garantia do saus itireitos arnaaçados
por algumas disposiOes da lei n. 285 do 25
do setembro do 1899.—A' commissao de La-
gislacao.

Talegramma
Do Sr. Porte Primo, procedento do Thee-

philo Ottoni communicando quo pot mo-
tive do incommodos do saudo faltará aos
prirneiros dia do soss5o.—A Camara flea
inteirada.

o an. JuLio TAVARES envia it Mesa uma
represontaQo do habitantes do districto do
Born Jesus da Penha, municipio do Cabo
Verde, solicitando passagem parR Passos 0
urn requerimento em quo o bacharel Gentil
Nelaton do Moura Rangel pbde a decrotao
do uma lei quo equiparo os bachareis hbi-
litados em concursos anteriores it lei n. 238,
aos juizes do direito declarados avulsos
Remotta-Se a reprosentao it commisso
Mixta Especial o o roquerimento a commis-
so do Justiça Civil a Criminal.

0 ME5MO SENIIOR communica o a Camara
flea inteirada quo o Sr. Abeilard ainda no
póudo comparecer its sesses per motive do
molestia em pessoade sua familia.

0 an. DELFIM MoREiR envia it Mesa pars
ter o destino regimental na ropresentaco
do habitantes do distrieto do Aguapb, da
comarca do Dores da Boa Esperanca, pedindo
passagem pars a do Carmo do Rio Claro. -
A' commisso especial.

0 Sn. JoXo Luiz participa a a Camara flea
intoirada quo o or. Joo Velloso faltarit as
sessOos por alguns dias por iiotivo do forca
inaior.

2 LEVIURA
Têin 2a leitura os parecores do na. 119 a

126 quo foam sobre a mesa pars, ordem dos
trabaihos, devendo ser discutidos na pro-
seats sesso opportunamente os do ns - 124
o 126 visto concluirem em requerimentos.

ApJUISENTAcX0 DE PARECERES DE COMMISS$ES

0 SR. Lutz CASSIANO, pela commisso do
Obras Publicas, manda it Mesa o seguinte:'

Parecern. 127
(Terceira legislatura) 	 -

A commisso do Obras Publicas, a quo fbi
presents urn requerirnento dos cidados An-
tonio Soares do Azovedo Sobrinho a Joo
Gualberto Martins da Costa, pedindo privile-
gio por 60 annos, para a construcco do
uma astrada do ferro quo, partindo da <<Es-
pinto Santo e Minas>>, notrecho comprehon-
dido entre Santa Barbara a Ponta Nova, vit
entroncar-se na do Cuiethb, corn garantia do
juros do 7 . sobro o capital empre-
gado.

Considerando quo no ha vautagem na
conoesso desso privilegio por ser a ompreza
<<Espirito Santo a Minaib concessionsria do
estradas de ferro quo tern do boneficiar
aquella zona; o tambam

Considerancto quo a concesso do garantia
do juros Para qualquor empress, por mais
util quo seja, no momento actual nno so jus-
tifica do maneira alguma, attentas as con-
dic$es financeiras do Estado, b do



39

Parecer
Quo soja archivada a petico em questAo.
Sala das CommiSSeS, 27 do junho do 1901.

Lutz Cassiano.—Jayme Gomes.
A - imprimir-SO,
No ha projectos, indicaçes e requeri-

mentos a serem apresontados.
DISCUSSXO DE REQUERIMENTOS

Lido o posto em discuss5o o par000r n. 124
quo termina em requerimento, encerra-se
este sem debate sendo approvado o pa-
roeer.

Em seguida entra em discusso o parecer
n. 126, sendo esta sem debate ogualmonte
encerrada e approvado o parecer.

VO!FAES ADIADAS

Passando-se a votaco das materias cuja
discusslo so achava encerrada so approva-
dos os paroceres ns. 113 e 117, o projecto
n. 76, em la diseussno e os requerinientos
do Sr. Vasco Azevedo pedindo para que vol-
tern a comniissao respoctiva os projectos
us. 119, 120 o 121, do Senado.

Suspende-se a sessno por 10 minutos sendo
reaberta findo este prazo.

2. PARTE DA ORDEM DO DIA

1. DISCUSSXO DO PROJECVO N. 82, DE 1900
E' lido o posto em primeira discusso c

seguinto
Prjecto n. 82

(Terceira legislatura)
0 Congresso Legislativo do Estado do Mi-

nas Geraes decreta
Art. 1. Fica o governo auctorizado

inandar reconstruir, desde já, por conta th
verba <Obras Publicaso a ponte sobre o ri
Santa Barbara, na paragem denorninada-
Gralbas—, do districto do S. Goncalo do Ri
Abaixo, municipio do Santa Barbara, e a d(
rio Piracicaba, no districto do Antonio Dia
Abaixo,municipio do Itabira do Matto Den-
tro.

Art. 2. Revogam-so as disposices an
contrario.

(S. R.) Sala das sesses, 24 do agosto th
1900.—Carvalho Britto .—Padre Xavier Ro
ha,—Padre Joo Pio.—F. Pelxoto.—Gaspai
Lopes.—Ferreira e Mello.—Raposo 'de Al
nieida.—Astolpho Dutra .—Lindolpho Cam-
pos.—Leopoldo Corréa.—Padre Joaquim Ca
lixto.—AbeilardO Pereira. —Juvenal Ponna
- José Gona1ves.— Julio Tavares.— Jo
Luiz .—Ribeiro Junqueira .—Luiz Cassiano.-
Delfim Moreira.—Simeo Stylita.—Jayme Go
mes .—Luiz RonnO.—O. Borges.—Franklii
Boteiho.

Mo havondo quem sobre o mesmo pod
a palavra, encerra-so a disousso, sendo
votaço adiadá por falta do nurnero.

DISCUS$XO DO PARECER N. 114
E' lido e posto em, discusso o seguint:

Parecer n. 114
(Terceira legislatura)

A commissgo do Constituiço a Legisla-
o, a quo 10i presento uma representaco

dirigida ao Congresso por alguns cidados
residentes na cidade do Turvo, a proposito
do projecto da Camara, sobre a diviso do
soccSos eleitoraos, è do parocer

Que seja remottida ao Sonado a dita re-
presentacao, visto ostar pendente dquohla
Casa do Congresso o proj octo a quo ella so
refero.

Sala das comrnisses, 27 do agosto do 1900.
Carvaiho Britto.—A. Dutra.

No havondo quem sobre elle pea a pala-
vra, oncerra-se a discuss go, sendo a vota-
çäo adiada por falta do numoro.

iscusXo DO PARECER N. 116
B' lido e posto em discussgo o seguinte

Parceer n. 116
(Terceira legislatura)

A commisso do RopresontaQes, Requeri..
mentos e Potiçes, a quo foi - prosento urn
roquerirnento do cidadAo José Caetano Ma-
chado, professor effoctivo da cadeira do
soxo masculino, do districto do Guarany,
municipio do Pomba, solicitando urn anno
do liconça, corn vencirnentos pars, tratar do
saudo, d do parecer:

Quo 0 referido requerimento seja remet-
tido ao Poder Executivo para, na fórma cia
legislaçao vigento, attender como for do
justiQa. 	 -

Sala das cominisses, 27 do agosto do 1900.
—Vasco Azevedo.—SimoAo Stylita.

Nao havendo quern sobre o mesmo peQa a
palavra, oncorra-so a discusso, aendo a vo-
tao adiada por falta • do numero

Nada mais havendo a tratar-so 0 sr. Pro-
sidente designa para amanha a seguinte

ORDEM DO DlA
PRIMEIRA PARTE

Ate nina hora da tarde
Leitura e approvaçio da acta.
Expediante. 	 -	 -	 -
Segunda Leitura dos parecerea do commis-

sues e dos projootos depois do impréssos o
distribuidos. - 	 -

Apresentaço do parecerOs das 'commis-
ses.

Apresontaco do proj ectos, requerimentos,
indicaces, interpel1açes ou moces.

Discussilo do requerirnentos,- indicaçes,
interpellaçes e moçes. . 	 -

VotaçEo das materias cuja discuss go so
acha encerrada. 	 -

SEGUNDA PARTE

Ate 4 horas cia tarde
2.s discusso do proieoto n. 18, do 1895,

auctorisando o governo a ampliar as dispo-
siços do dec. n. 613,- do 9 do marco do
1893.



3.• do de n ;, 3704 .de 1898,. creando ca!'to-
rlos privativos do crime em cada uma das 
comarcas d&.'\Jal:z ide FOra e Rio Novo. 

1. • do de n. 102, do Senado, restabeleoen · 
llo u ap'osétitadoiiaa doa tun'cclonarloa pu-
bll~oa :· ·.. · 
Leva~ta- se a aessão. 

6.• SESSÃO ORDINARIA AOS 28 DE JUNáO 
DE 1001 

PB.ESIDBKCI4 DO SR . BBJlNARDBS DB FARIA 
(Vice Presidente) 

SUMMAIHO : - t. · parte da ordem do dla .-Aota . 
-Rxpedleote.-Observaçõea do ar. Nunes Pl-
nbelro .--2. · leitora . -2 . • parte . -2. · dlscus!ilo 
do projetto n. 138, de 1895. -Z · do de n. 870, 
de J89.i . - 1. · do de n. 102, do Senado.-Dis-
curao do ar. Vasco Azevedo.-Ordem do dia. 
Ao melo·dla, feita a chamada, acham·se 

presentes os sl'tl . : Be'rnardes de Faria, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares , Olympio 
Borges, Luiz Casaiano, Vasco Azevedo, João 
Luiz, Leopoldo Corrêa, Alvea de Lemos, Gas-
par Lopes, Rodrignes Chaves, Auia Lima, 
Nunea Pinheiro, Juvenal Penna, . Ignaoio 
Murta, Dulderio de Mello, Valerlo de Rezen-
de, Luiz Rennó, Jayme Go.nes, Simelo Sty· 
lita, Delftm Moreira, Astolpho Dutra, José 
Gonçalves e Julio Tavarea, faltando com 
cauaa participada os ara . : Ribeiro de Oli-
veira, Xavier Rollm, BrandiJo Filho, Carva-
lho Britto, Franklin Botelho, Ribeiro Jun-
queira, Franciaco Peixoto, Silva Fortes, Ra-
poso de Almeida, Olympio Mourlto, Abeilard 
e Jolto Velloao e sem ella os mais senho-
res. 

Abre-se a sess!l;o. 
Lida a acta da sesslio antecedente e n!l;o 

havendo quem aobre ella faça obaervaçllea, 
ftca adiada a sua votaç!o para quando hou-
ver numero. 

BXPEDIKNTB 

0 SR. I.' SECRETARIO dá conta do Segui o· 
te 

O{fic io3 

Do dr . Secretario do Interior enviando a 
Menaa gem do ar . dr. Presidente do Eatado 
acompanhada da proposta da ftxaçã? da força 
publica pJra o exercio de 1902.-A' commiB· 
são de !"orça Publica. 

Do ar. dr. Secretario das Finanças envi· 
ando a proposta de orçamento da receita e 
despesa do E~tado para o futuro exerclcio 
de 1902.-A' commiuão de Orçamento. 

Do sr. I . · Secretario do Senado, devo! 
vendo a proposição. de lei n. 34 desta Cama-
ra sobre feiras de gado acompanha-ta da 
emenda n . 3, do Senado, rejeita1a pela Ca-
mara e sustentada polo Senado por dois 
terços.-Para ordem doa trabalhos. 

0 SR. NUNES PlNIIKIRO communt·ca que O 
ar. Lindolpho Campos faltará h ses!lles por 
!~>lgun• dias, por motivo justo.-A Gamara 
fica inteirada. 

2 .• LEITURA 
Tem !.a leitura e doa aobre a· milll& para 

ordem doa trabalhos o pare!llllr n . 127. 
Não ha pareceres de commi!!illes nem pro-

jectoa,requerimentos e moç!les a serem. apre-
sentado&. 

Votações a.dii:da.s 

Não havendo numero legal para a votaçlo 
du .materlu encerradcs conatantea da pri · 
meira parte da ordem do dia oonilnuam u 
mesmas adiadas. 

2.· PARTE DA OROEM DO DIA 

2. • DISCUBBIO DO PROJBCTO N. 138, DB 1895: 
E' lido e posto ein dlacusslo o artigo I. · 

seguinte : 

Proj,cto n . 198, d4 1895 

O Congresso Legislativo do Estado de 
Minas Geraes decreta : 

Art. 1·. Fica o governo auctorlzado a am-
pliar as diapos ;çl!ea contidas no art. 42, cap. 
2·. aecção 1 · ns .5, lO e 11, da lei n.o 30 de 
16 de julho de 1892, e titulo 4·. do decreto 
n . 613 de 9 de março de 1893 observando-se 
o seguinte : ' 

§ I.· ~stabelecer o registro policial em to -
dos os d1strlctos do Estado, onde serão ins-
criptos os creados de servir, os indivi!iuos 
válidoR, que, não possuindo meios efficazes 
de subsistencia, entregam-se entretanto á 
occupação util e bonesta, e aquelles que 
nas mesmas condiç!les venhão residir no 
districto. 

§ 2. • O registro fica a cargo da auctorida-
de policial ; e do livro respectivo se extra-
hirão - cartões pol iciae3, que ser!l;o !!~ t.:-e
gues ás pessoas lnscrlptas para os dt·vldoa 
elfeitos. 

§ 3. · O regiatro será gratuito. 
§ 4. · O a cartões policia. e& são validos por 

tres mezes ; mas poderão ser prorogadoa 
desde que a parte mteressada prove ao me-
nos pelo testemunho de uma pessoa abona-
da, que conti núa no exercício de sua profts-
slio, e para os effeitos da prorogação basta o 
visto da auctolidade competente, exarado no 
respectivo cartlo. 
. Art. 2.' Para os elfeitos do capitulo 2. · 

t1tulo 4. · do regulamento que baixou oom o 
decreto n. 613 de 9 de março de 1893, a au-
ctoridade policial, quando tiver conheci· 
manto de que algum individuo, sem recur-
sos proprios, entrega-Re mani festam ~ nte á 
completa ociosi<larle , fal·o·ba por um termo 
competentemente se ll ado e rubricado, pro-
metter mostrar-se empregado denLro do pra-
zo de oit '> dias, se ene individuo DAQ tiver 
exhibido o competente cartdo po~ícial . 

!l I.· Findo esse prazo, a~ o Individuo per· 
manecer em absolnto estado de ociosidade, 
serâ considerado Incurso nas dlaposiçllel do 
art. 200 do citado decreto. 

§ 2. · Aos lnspectQres de secção incumbe, 
no fim de cada mez, fornecer á auctoridade 



policial do dist.ricto a relação da 
casos do ar\. 2. · 

pessou noa· que lbea corresponda na razão de 1/30 parte 

Sala das aeaaões, 27 de junho de 1895. -
Dlllderio de Mello. - Bernardea de FKri&. 
- Saturnino Dantas. 

Não t.avendo quem sobre o meemo peça a 
palavra, encerra-se a d·scusslo, tleando a 
votaçllo adiada para quando houver nume· 
ro legal. 

Em dlacuasl1o o artigo 2. · é a mesma en-
cerrada aem debate, ficando . a votaçl1o adi-
ada para quando houver numero legal. 
2.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N . 370, DE 1898 

por anno. 
§ 4.· A aposentadoria é dada eom as van-

tagens do cargo que o funcciouario esteja 
exercendo, ha dois annos, e os que não ti· 
'9erem ease tempo de serviço aó poderlio 
ser aposentados com o ordenado do cargo 
anteri(lr. 

§ 5. · Nlio se conaldera tempo de serviço 
o de licenQIB e de enfermidades que se pro-
longuem por mais de 1eh1 mezes, o tempo 
coneumido no deaempenho de emprego que 
nllo dê direito é. aposentadorl11, ou qualquer 
outra interrupçllo de exercloio da funcç!o 
publica. E' lido e poato em diacussllo o B8g1linte § 6. · Par& c&lcular-se a apoaentadoria, 
serilo dividldoa 01 vencimentoa em tres par-
tes, sendo uma parte considerada como gra-

Mi- tificação e duas como ordenado. 
Proj~cto n. 9701 de 1898 

O Congresso Legialatlv.J do Eatado de 
nas Gerc~ea decreta : Art. 2. • Não se comprehendem na classe 

dos empregados publlcoa, }>ara terem direito 
por ·aeua eervlçoa é. aposentadoria ou â re-
forma, oa guardu municipaes, 011 collectores 
e fetla agentes e eacrivliN, os administrado-
rei! e eaorivliee de recebedorias ; em geral 
\odos 01 empregados que, não tendo assen-
tamsuto em !olba, apenas perceberem sala· 
rios ou vencimentos diarioa, porcentagens, 
emolumentos, custas ou gratlftcaç!!es e os 
que e:a:eroem cargos transi\orloe de commie 
do, ainda que sem tempo determinado e com 
assentamento em folha. 

Art. 1. · Plea creado um cartorio priva-
tivo do crime em c11da uma dae comarcas 
do Juiz de Fóra e Rio Nov{). 

Art. 2. · A eerventla dNeee cartorloa seré 
vitelicia e os reepectlvoa runccionarios no-
meados mediante concul'1!o. 

Art. 3. • Oa 81orl1'188 do orl111e funcclo-
nal11.o em toda• u ~e~sõea do jury e tribu-
nal correccional, sendó egualmenle moarre-
gadoa de todoa oa mietel'88 attlnentea a 81-
•es serviços . 

Art. 4. • As prlmeiru nomeaçõea aerl1o 
feitas pelo Presidente do Estado, Indepen-
dente de concurso. 

Art. 5. · Revogam se aa dlapoalções em 
contrario. 

Sala das 118Seões, 20 de julho de 1898.-
Pinto de Moura. 

N11o havendo quem sobre o meamo pro-
jecto peoa a palavra encerra se a dlsouaslio 
ficando a votaçlo adiada por ralta de nu-
mero legal. 

Art. 3. · Nas llquidaç!!es de tempo de ser-
viço para a aposentaçlio computar-se-!Ja o de 
serviços· prestados em cargo• provinoiaee 
e geraes que dav:1m direito é. aposentado-
ria em virtude de leia anteriores respecti-
vas, em vigor até é. promulgação da Consti-
tuiçilo, observadas as regras estatuídas ne~ta 
data. 

Art. 4. · Emquanto por lei ordinaria nilo 
ficar regulado o modo por que se devem fa-
zer as liquidações de serviços e in~pecçilo de 

1. • DIICUSIÃO DO PROJECTO H • 102, DO SENADO 1aude em cargos publico& que deem direito ...._ 
E' lida e posta em diacuasl1o a seguinte 

Prop01lrtfo n. 102, do Senado 

O Congresso do Eltado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I. · Fica derogado o art. 104 da Ccn· 
atituiçlio do Estado e substituido pela se 
guinte disposição : 

A aposentadoria aó poderé. ser dada aos 
funccionar:os publicos em caao de invalidez 
no serviço do Estado, observando-se as ~e
guintes regras : 

§ 1. · Desde esta data, o Presidente do 
Estado é auctorizado a conceder aposentado-
ria aos fnnccionarios publlcos que a ella 
tiverem direito, quando provada a invalidez 
por inspecçll:o de saude e contarem mala de 
10 annos de efrectivo exercício . 

§ 2. · Ao funccionario que tiver 30 annos 
de aerviço compete aposentadori~~t com orde-
nado por inteiro. 

§ 3. · Ao funccionario que tiver mais de 
10 e menos de 30 annos, compete aposenta-
doria com ordenado proporcional ~o tempo 

A. C.-6 

á aposentaç!l:o, cbservar-se·hlio os preceitos 
da lei n. 2.138, de 27 de outubro de 1875 e 
respectivo regulamento n. 73, de li de de-
zembro do mesmo anno. 

Art. 5. · 0 funccionario aposentado conei-
dera-se incompatlvel para qualquer empre-
go publico ; e, quando acceite emprego ou 
commtsslio da União estado&! ou municipal, 
com vencimentos taxados am lei, perderé. 
ipso facto o vencimento de aposentadoria, 
na fórma do art . 10 das disposições transito-
rias da Constl tuiçlo. 

Art. 6. · Os funcclonarios jé. aposentados 
ou os que se aposentarem desta data em 
deante não têm direito a melhoramento de 
venclment?a outorgados por leis posterio-
res. 

Art. 7. · São applicaveis â reforma dos 
oftlciaes e praças da Brigada Policial todas 
as disposições relativas é. aposentadoria, 
consignadas na presente reforma constitu -
cional, que deverá ser incorporada á Consti-
tuiçllo, na fórma do art. 121 das - Dis posi-
ções Geraes. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge · 
raea Mtnaa, 22 de agosto de 1898. -Antonio 
Marli na Ferreira da Silva, Presidente. -



JO&qllim Antonjo . Dutra, 1.~ Secretario. -
José 'Pedro Drumond, 2. • Secretario. 

6 •r. , Vuee A.Jiewedo :-sr. Pre1idente, 
quando o anuo atrasado foi . aubmetüdo ao 
e.studo da Camara doa 1ra. deputado• o pro-
jacto de que ora nos occupamos, requeri o 
adiamento de aua di1cuaslto e deade logo me 
pronunciei plenamente f'avoravel áa dispo· 
BiQUe a nelle consignadas. 

Esae meu procedimento f11z com que venha 
hoje, de novo, occupar a attenção da Cama-
ra,· cn!lnciando·me ,á .respeito de Um IBIUm· 
pto de tanta relevanciá para o Estado de .Mi , 
nu, embo,ra seja o primeiro a reconhecer 
que nii.o tenho competencia ( não apoiados 
geraes) para devidamente oollooar-me na al-
tura digna de tão magna questão. . 

Entretanto, varioa silo os motivos, variu 
as razõea que fazem. com que ,eu esqueça a 
minha incompetencia, a minha obscuridade, 
para vir discutir o preaente projecto ; e ,en-
tre euea motivo•, entre eua1 razões,. oollooo, 
em primeiro Jogar, o direi.to e a JUBLiç& que 
parecem-me assistir ao funccionaliamo mi-
neiro na adoPQão de uma medida que tio de 
perto diz reap6ito á ,garantia e ao bem estar 
deasa reapeitavel alaaiae. 
~ juatiç& .dessa medida, ar. Pr&aidente, re· 

aalta claramente das diversas contltltuiçõea 
que a consagram não só nas oulta~>naçõea 
da Eurppa, como na U:nião e mai1 ainda. em 
quasi todos os Estados da Republioa. 

Nos grandes Estados como S. Paulo, Rio 
de Janeiro, Bahia e Pernambuco, a apoaen· 
tadorl.~ existe com todas as regalias, garan-
tindo a velhice dos empregados publicos ; 
nos Estados de Piauhy, Parahyba do Norte, 
Pará, Santa Catharina, Alagoas, Espírito 
Santo e Maranhão, tambem a aposentadoria 
tlgura nos textos constitucionaes. 

Sómente o Estado do Amazonas, sr. Presi · 
dente, proclamada a Republica, aboliu em 
189 1 a 'apoaentadoria,· porem, reconhecendo 
maia tarde oa grandes inconvenientes e as 
difficuldadea que advêm á administração da 
!alta da adopção dessa medida, reformou o 
seu estatuto funt.lamental e, a 23 de jnlbo de 
1892, nelle consignou tão oalutar disposi-
ção. . 

Tudo Isso, sr. Presidente, demonstra que 
a medida contida no projecto é justíssima, 
e não ha razão para que Minas continue a 
tlcar em uma posiçllo excepcional, porquanto, 
está veritlcildo ·e patentemente reconhecido 
que a instituição da aposentadoria é indis · 
pensavel e extraordinariamente util á regu-
laridade da administração do Estado. 

Para provar ainda mai~ a justiça do dis-
posto no projecto u. 102, do Senado, devo 
consignar que esse projecto passou naquella 
Casa, em todos os tramites regimentaes, obe· 
decendo ao preceito constitucional da appro· 
vação por dois terços, e se tomarmos o tra.-
balho de examinar a brilhante e elevada dis-
cussllo que alli se travou sobre o assumpto, 
havemos de ver qne todos os espíritos esta-
vam convencidos da necessidade de sua ado-
pção. 

Apenas um unloo senador se oppõz á pas • 
aagem da medida ; outros, porém, com ar-
gumentação logica e concludente, evidencia-

... 
ram. de uma maneira trreousavel a imperiosa 
e imprescindível necessidade que tem o Es-
tado da Minas, 1para aeu regular fonoclona-
ment.o, de se Incluir no te:do constitucional, 
a aposentadoria aos emprepdos publlcos. 

Sr. Presidente, eu não lrrogo, defendendo 
o pr~jeoto em dlacuaalo, uma censura ao le-
gislador conatituinte. Acredito que .os pa-
triotas que tomaram parte naquella assem-
bléa, votando a exclusão da aposentadoria. 
não oommetteram um ex:ro, porquanto, a Re-
publica era uma fórma nova · e, como fórma 
nova, tinha de entrar no período das experi-
mentaçOee. 

Por consequenola, o legislador de então~ 
sopprtmindo a aposentadoria, quiz fazer 
uma experiencla afim de vêr se a suppressão 
daria bom resultado, nllo tlcando, porém, 
vedado o vir· se mais tarde, restabeleoel·a. 

Foi por isso qne eu disae que não formulo. 
uma censura contra . o Congresso Consti-
tuiu~ .. ; mas nllo quer isso dizer que nos 
devemos guiar hoje pela mesma lnspiraQl[o. 
.para. conser.varmos em nosso estatuto gover-
namental uma medida contraria aos lnterea-
ses do Estado e cuja negesaidade de revoga-
ção está provada pela votação do Sen1do, 
co~:poração" que, no regimen dos parla.men-
tos, r,epre}enta a guarda :vigilante da Consti-
tu,lção" D~Q 1 1•ó ,a> elo a eu caracter essencial-
mente conaerva.dor, como ainda pelo seu es-
pirito de maior perma11enoia em relação á 
Camara dos srs. deputado•. 

Além disso, sr. Presidente, te moa tambem 
as repreaentações de innumeras municipa-
lidades mineiras, applaudindo o projeoto. 

B' assim que nos annaes de 1803 encontra-
mos transcriptaa as representações de 12 \l 
municípios, além de muitos outros que não 
est!io corporitlca.dos alli, e dessas represen-
tações, a cuja leitura minuciosa eu procedi, 
verifica-se claramente que é desejo do> todo 
o povo mineiro o restabelecimento dar1 apo-
sen~adorlas, hayenda, em taes dooumt>ntos, 
razões convincentes para os nossos espíritos 
e para os nossos corações : convincentes 
para os nossos espíritos, ar. Presidente, pela 
Jogica com que são adduzidas, e convincen-
tes para os nossos corações pela declaração 
dolorosa. da existencla de funccionarios in-
validos, que, se forem demittidos, terão de 
implorar a caridade publica . 

Desses princípios, sr. Presidente, deduz-se 
logicamente a justiça do projecto que eu 
tenho a honra de defender neste momento. 

Outro aspecto pelo · qual devemos encarar 
a proposiçllo n . 102, do Senado, é o da sua 
necessidade e a qualquer espírito oonhAce-
dor das oousas do Estado de Minas, da nossa 
vida organica, está mais . do que evidente 
e~sa necessidade. 

Nós vemos não poucos funccionarios attin-
gidos pela enfermidade, arrastando a vida 
por entre difficuldades eérias, sem que pos -
sam todavia abandonar o emprego que exer-
cem para nlio ficarem na lndigencia. 

Estabelece-se dilemma terrível : ou aban-
donar o serventuarlo I. miserla pela demis-
são, ou complacentemente ir o governo fe-
chando os olhos e tolerando, com damno 
publico, as faltae por elle commettldaa de-



vido ao eatado de impossibilidade ou Inva-
lidez. 

Por este lado egualmente, penso que a 
necessidade da medida se impõe ao eaolare-
cido espírito dos meus illustrados collegaa, 
e deixo de e.Iongar-me por maia tempo neste 
ponto, porque não quero abusar da generoaa 
benevolencia da Camara. 

VoZBB :-Não apoiado. 
0 SR. VASCO AZEVEDO :-A terceira face, ar. 

Presidente, pela qual devemos encarar a 
queat.!o, é a utilidade e auxilio que o pro-
jacto vem trazer á adminiat.ra11lio. 

Fechada, trancada pelo art. 104 da Con-
stituição a porta das aposentadorias e aasim 
vt~dada a reforma do pessoal administrativo 
do E!tado, dentro de alguns annos veremos 
o nosso tunccionalismo completamente afas -
tado das condições de bem cumprir os seus 
deveres. A edade terá attlngido a uns, e as 
enfermidadea terllo inutilizado outros, sem 
o governo, pelas razões jll. ditaa1 ter meios 
de retlral-os das repartlçl:hts, u·oando, por 
conseguinte, cercado de embaraços graves 
para o bom andamento dos negocio& publicoP. 
(Apoiados). 

Por estas tres fortes ratões, pelo lado da 
justiça, pelo lado da neceuidade e pelo lado 
da consciencia, é que ouso pedir á Camara 
dos ara. Deputados a approvaçlio do projecto 
n. 102, do Senado, com o que procederá de 
accordo com os dictamea da equidade. (Apoia-
dol). 

Nem se allegue, ar. Presidente, que a ai-
tuaç!o difficil creada pela crise actual deva 
determinar no espírito dos illustres membros 
desta Casa a rejeição do projecto. 

O projecto de aposentadorias niío traz 
grande onus para o E~tado, porque nós vemos 
que a verba consignada no orçamento é de 
238:000$000, quando as aposentadorias, no 
tempo da monarchia e nos primeiro• tempos 
da Republica, obedeciam a outras regras 
latas e abusivas e nll.o às regras rest.rictas 
que vamos eatabelecer. 

As aposentadorias eram concedidas sem 
certos requisitos. 

0 SR . DELFIM MOREIRA :-Elias foram BUp· 
primidas porque nl!.o havia garantias. 

0 SR. VASCO AZEVEDO :-Pois bem, se as 
aposentadorias foram supprimidas porque 
faltavam certas ~arantias ... 

0 SR. DELFIM MOREIRA. :-0 que bavia era 
muito abuso. 

0 SR . VASCO AZII:YEDO : .. . agora que O Con-
greSSO delimita a acçlio do executivo na sua 
concesslio, devem as aposentadorias ser 
restahelecidas para garantia nlio só dos di-
reitos do funccionalismo, como ainda para 
o bom andamento da administraçlio publica. 
(Apoiados). 

Como dizia, sr. Presidente, a verba e de 
238:000S000 sendo de aposentadorias conce-
didas quasi que li. vontade do governo e 
adaptando se o novo projecto pouco sobre -
carregaremoa o Thesouro do Estado, porque 
o regimen da aposentadoria obedece a ou-
tros princípios e só poderão della gosar, em 
casos restrictos, os !uncciona.rios. 

Sr. Presidente, julgo te~ expressado, _em-
bora pallidamente (não apo.adoJ) os mot1vos 
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pelos quaes eu devo dar o meu voto ao pro, 
jeoto, e pelos quaes venho pedir à. Camara 
dos ara . Deputados a sua approvaçl!.o. 

O tunootonallsmo do Estado, nós vemoa 
pela Mensagem, tem sido lelP. sua honesti-
dade, pela sua dedicaçll.o causa publica e 
pelo exacto cumprimento de deveres um 
auxiliar poderoso da adminiatração. 

O illustre estadista que dirige os destinos 
de Minas elogia a oorrecçn;o doa funcciona-
rios, e, em um banquete otrerecido nesta Ca-
pital,Dó3 vimos o diguo e operoso ar. Secre-
tario das Finanças dar testemunho publico 
e solemne e enaltecer o valor da ooopera-
çll.o dos empregados de sua Seoretaria. 

A essa classe benemerita do Estado o pro-
jacto vae henefioiar, a eua classe beneme-
rita vamos dar mais um estimulo para que 
possa atravessar os diaa de crise que asso-
berbam a todos os eapiritoa . 

Seria doloroso que a Camara dos ars. De-
putados, esquecendo por um momento o 
dever que lbe auiste, cruelmente arran-
caue ao funccionaliamo mineiro, rejeitando 
este projecto, uma !andada. e fagueira es-
perança, que lbe garante o desoanço rroa 
diaa em que as forças se tiverem extinguido 
e nll.o possam mais trabalhar. 

Bu peço 11. Camara dos srs. Deputados que, 
attendendo aos sentimeotos da justiça, at-
tendendo aos dietamea da conveniencia e da 
necessidade publica., approve o projecto n. 
102 do Senado r.om o que !arll. a justiça 
desejada pelo povo mineiro. (Muito bem , 
muito bem). 

Nll.o havendo maia quem sobre o mesmo 
peça a palavra encerra-se a discussão, fican-
do a votaçlio adiada por falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre-
sidente designa para o dia I.· de julho a 
seguinte : 

ORDEM DO DIA 

PRHIEIRA PARTE 

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

sl!es e dos projectos depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentaçll.o de pareceres das commis-
Eões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellaçõea ou moções. 

Diseussl!.o de requerimentos, indtcaçOes, 
interpellações e moçõeF. 

Votação das matarias cuja discussll.o se 
acha encerrada . 

A te 4 horas da tarde : 
Discussão unica. dos pareceres ns. 11 9, 

120, 121, 122, 123 e 125. 
Levanta-se a EeEall.o. 



'7.•SE3SÃO OIU)INARIA EM 1~ • DE JULHO 
' DE 1001 

P&alDaNOIA 00 IR. BftNA- n• FARU 

( vic~:Pr•:,idltile) 

SUMMAIIIO :-1. · part~· fla omtm do dla .-Aeta. 
Expediente. ObsernçOee dot sn. . llodrlKD~ 
Cba•e&, SIJDPio Stllyta , ~oAo Pio e Leopoldo 
Conêa . fo1118 dn depll_&ado Edm11odo Blom.-

, ,Apruentaçlo do .reqnerlment.o . 11,. ~.-Vota~ 
ldfad&P,-2. ' pa,~;te. . ,flrltosslt.o , a011 pare~re8 
os . H9,'.t2,01 m ;)t:i é.'t2:i.-oJi)e'Iií do dta., 
Ao meiq, dia, feitA ~ .chamada, aoham:o~~e 

presen~a. ,o.t ara .. ; . Be~mardea dA Fuia, 1\gos 
tin.ho P8ll8i1'8>. Oele1tino Soares, Aatolpho 
Pil!to •. Vuoo , A~~edo, João. Pio, Alv611 de 
.t.emo11, Delftm .Moreira, Joio Luiz, Simdo 
Stylita, Julio Tavares, Leopoldo Corràa, 
Carlos Toledo, R.odriguea Cbave1, Joaquim 
Cllixto, Valerio de · Rezende, Luiz Rennó, 
Olympio Borgee1 J01é Gonoalvea, Deelderio 
de Mello, ~ayme OoDM&, Oupir Lopu, As· 
1i1 Lima, Lv.l1 Ces1iano, Juvenal Penna, Nu-
nes Pinhe.iro e Aatolpho Dutra, fal~ndo com 
oauea parüclpada. 01 an.: Ribeiro de Oli· 
veir.a, Xavier Rollm, Brandlo Filho, Clr· 
valho Britto, FrankJin Botelho, Ribeiro 
Junqueira, Franoleco Peixo\o, Silva Fortes, 
Raposo de Almeida, Olympio Mourlo, A bei-
lard, Joio Velloao e Llndolpho Campoe, e 
sem ella 01 maia 1enhore.J. 

Abre-ee a 1e1s!o 
Lida aota da sees!o antecedente é a mes-

ma approvada e bem assim a da do dia 27, 
que se achava pendente de votação. 

JIXPBDIENTE 
0 SR, 1. ' SJWRBTARIO dá. conta do 18-

gulnte: 
Officio 

Do ar. 1. · Secretario do Senado, comm u-
nicando que em data de 28 do mez p. findo 
subiu á. sancç!o sob n. 143 a proposiçlto 
de lei emanada dom Camara sob n. 41, da!l-
do nova denominação á Capital do Estado. 
- A Camara fica inteirada. 

0 aR . RoDRIGUES CBAVIII fazendo ver 
acbar-ae na ante·sala o ar. Edmundo Blum, 
deputado eleito pela 6. · circumeoripç!o, re-
quer se nomeie uma commiss!Lo para rece· 
bel o. 

O ar. Preeidente nomeia para a referida 
commiaslto os trs. Rodrigues Chavee, Luiz 
Cauiano e Vuco Azevedo 

Com as formalidades regimentaeR é intro· 
duzido no recinto o n. Edmundo Blum, que 
presta o compromisso e toma assento em 
BejiUÍda. 

0 SR . SIMEÃO 8TILYTA requer que 88 de-
legue á. Mesa a faculdade de nomear dois 
mero bros que preencham Interinamente as 
vagas existentes na commlesllo de Petiçiles. 

Com o assentimento da Camara, @ão nomea· 
dos os senhores: Luiz Rennó e Aula Lima. 

O SR. JoÃo PIO na qualidade de membro 
da oommissllo nrmeada para !apresentar a 
Camara na Cf mmemoraçllo cívica em ho 
menagem ao Marechal Floriano Peixoto, traz 

ao .oollheoimeat.o da Gamara ter a referida 
commias!Lo ee deeempenbado daquella hoaro-
aa ÍJioumb.eacia.-ACUMra tloa .ln\eiraia. 
. 0 h. LEOPOLI)(I CóitB:lD&: envia á Mesa 
para• ·ter e deiltlno l' r~'uíini\81 duaa repre-
~e~~tác;!Séê: ' 11m a do 'efdil.dio 'Cu'titodlo Vicente 
Maoliiidil, pedindO paelagem de eua fazenda 
situada entre os munlótpfoe do Turvo, e Pl-
umby para o de Bambuby e outra da cãmara 
Muoloipal de Bambuhy reforçando o pedido 
de tra1liférencia· que fazem 01 habitantes 
do•·corri!Jtó· d' Antas, do, múulclpto de Dorea 
do lndayá para · o de' ' Ba,mbuby.-Remette-
ram-se á eommliàão Mlxtá ·Especial. 

N.!o ,h, materl'a~ dls~ibuidu para sa-
gu~da leitura. nem par~;~~er611 das commta-
sl:lea a aerem apresentados • 

ÁfREBENT~ÇXO DB PRrJ&; TOS,REQUBRIMBNTot, 
INDICAÇÕIIS B MOÇllllll 

O ar . .JoAo Lal~: Pedi a palavra, sr. 
Prealdente, para eubmetter à consideração 
da Cua umrequ~rlmento ~ndente aauxillar 
a Camara doe ara. deputadôs no desempe-
nho de. lUIS funcçõea ante as difficuldades 
I).Da,nceiru do momento. 

E' libido e eatá no eapirito de todos que 
grande• e radioaes reform11 se impoem na 
qua?ra actual aftm de que consigamos o 
eqmllbrlo orçamen\ario e poeaamos a88im 
melhorar as condlçiles financeiras do Bl· 
~do. 

E.!'•BB ret'ormast. devendo obedecer a um 
oonJuncto de mea1dae, nllo tanto propria-
mente organlcae doe serviço!!, quanto eon-
dueentes ao ftm do melhoramento financei-
ro, podem e devem ser feitas por uma com-
mlaello mlxta dae dnaa Caeae do Congre111o, 
de modo que o projecto obedeça barmonica-
mente ao fim que temoe em vista, Isto é, 
ao restabelecimento da no!sa !.'lraaçlto fi-
nanceira. 

Por isso, tenho a honra de submetter á 
consideração da Casa o seguinte : 

RIQUEBIMBNTO N . 5 

Requeiro que a Camara dos srs .deputados 
convide o Senado para nomear uma com 
misPiW mixte, composta de 4 deputados e. 
3 senadores, encarregada de formular I' 
apresentar, com urgencia, ao Congresso, 
um projecto de lei que. attendendo ás ur· 
genclas financeiras do E1tado, tll:o leal e 
patrioticamente expostas na Mensagem Pre· 
sidenciai, reorganize todos os serviços pu· 
bl!oos do Estado, no sentido de reduzirem· 
8e os empregos publlcos, tendo em vista a 
neoeesldade do equilíbrio orçamentario, me· 
nos quanto á organizaçlto judiciaria, j à. aft'e-
cta á uma commbslto especial. 

S. Sessões, I julho de 1901. 
João Luiz Alves. 

(S. R.) 

Apoiado e poFto em discusP !l.o à o mesmo 
approvado eem deb&te. 

Oftlcie·se ao Senado. 



VOTAÇÕES ADIADAS 

E' em seguida annunciada a votaçfi 'l das 
matarias cuj a discusslio se acha encerrada. 

São approvarlos em 1.·· discunlo a propo -
siç!o de lei n. 102, do S6nado, sobre aposen-
tadorias, que vae á commisdo de Legisla-
Qilo e ta pareceres os. 114 e 116, sendo 
rejeiiadoa em 1. • disouRslo o projecto n. 
82, sobre ponte das Gralhas; em 2. • o de n. 
l:i8, de 1895, sob o registro policial uoa 
creados de servir e em 3. · o de n. 3i0, de 
1898, sobre a creaçllo de cartorios privativos 
do crime nas comaroas de Juiz de F6ra e Rio 
Novo 

Os BRB. VASCO AUVEDO a JoiO PIOre · 
querem que se consigne na seta terem vota-
do este a f11vor tio projeeto n. 138, de IBP5 o 
aquelle a favor do de n. 82, do anuo pas -
sado. 

Serão attendidos os nobres deputados. 
2 . • PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DOS PAREOIIRES Nll . 11 9, )20, 121, 
122, 123 'E 125 

Lidos e postos em discuselo suceessiva-
mente, silo sem debate approvados os pa.re · 
ceras ns. 119 a 123 e 125. 

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

ORDEM DO DlA 
1.• PART.I 

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

sões e dos projectos, depois de impresaos e 
distribuídos. 

Apresen tação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentaçllo de pr~jeotos, requerimentos , 
indicações, interpellações ou moções. 

Dir cussllo de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

2.• PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Disoussllo unica da emenda n . 3, do 

Senado, ofl'ereoida á. proposição de l~i n. _3~, 
sobre (eiras de gado, emenda esta JIÍ. reJel-
jeitada pela Camara e sustentada pelo Se -
nado. 

Levanta· se a sessão. 

8 . · SESSÃO ORDINA RlA, AOS 2 DE JUI. HO DE 
1901 

PRBS~DF. NC!A DO SR. RinB!RO DB OLIVEIRA 
SC )DI AHI O: - t .• parte da ordem do dia .- Acta . 

-·Ex pPrti e nt ~ . - Oh•ervações d• s srs . Yaec'l Aze-
,·edo, J , :to Pi e> e J Ja'JU im Ca li x to . - Apresenta· 
ç.ào dos parecerPs n ~. 128 a ~ ~ ~ - -Idem para 
2. · di, cussào do projecto n. i6 e sü bre o prr -
jecto n . 10 ', d~ Senado .-A presentaçào da l n<li-
caçào n . 14 . -lrtem do requerlmcntn n. G. -2.• 
pa 1te. -Dt scus~llo de emPoda~ dn Sena do - D-·-
cla• Rçllo de voto do sr. \"a sco Azeved<'.-OrdeiD 
do d 1?. 

Ao meio dia, feita a chamada acham-se 
presentes os senhores : Ribeiro de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Abei-
lard, Luiz Cassla no, Vasco Azevedo, Jollo 
Pio, Julio Tavares, Gasrar Lopes, Jayme 
Gomes, Joaquim Cali xto, Jo1o Luiz, ;>;unes 
Pinheiro, Juvenal Peona, Leopoldo Corrêa, 
Delftm Moreira , Luiz Rennó, Carlos Toledo, 
Simelio Stylita, Olymplo Borges , José Gon-
çalv68, Alv68 de Lemoe, Rodrigues Cllaves, 
Ferreira e Mello, Asl olph o Outra, Edmundo 
Blum, Ast olpho Pinto, Valerio de Rezende, 
Assi• Lima e Tavares de Mell o, faltando com 
cama participaJa os senhores : Xavier Ro-
lim, Brand lio Filbo, Carvalho Britto, Fran-
klin Bo telb o, Ribeiro .Junqnelra, Francisco 
Peixoto, S lva Fortes, Raposo de Almeida, 
Qlympio Mourllo, João Vellow e Lin<lolpho 
Campos e aem e lia oa mais senhores . 

Abre ee a sesslo. 
Lida a aeta da aessão antecedente e não 

bavendo quem Eobre ella faça observaç() es é 
a me1ma dada por appr ovll.da. 

I! XPBOIBNTB 

0 SR . ), · SECRBTARrO dá conta do se-
guinte 

ro sr . dr. Secretario das Finanças apre -
Eentando l> :orçament o definitivo dn exerci-
ci o de 1899 acompaqhadu da competente pro-
posta para approvaç!o das co ntas dene 
exercício. -A' commissllo de Orçamento. 

0 SR. VASCO AzEVEEO communica e a Ca.-
mara fica inteirada que o ar. lgnacio Morta 
faltou bontem e faltará por mais algumas 
sessões por motivo de força mai or. 

O BR . Jo A.o Pw envia á Mesa para ter o 
destino regimental um telegramma. dos ci -
dadãos Ferreira Leite, Jaciotho Magalh ães 
e Eaequiel Mendonça., presidente da Camara 
e do directorio da comarca de S. Francisco, 
fa:&end o ver a inconveniencia da suppres -
slio da. referida comarca .-A' commlssão 
Mixta especial. 

O ~R. JOA QUIM CALTXTO envia á Mesa dois 
requerimentos dos oidadl!nJ R'cardo Pereir a 
Bahia e Joaquim Francisco Pimenta residen-
tes no district o do Porto doR Mendes , mu-
nicipi o de Campo Belle>, pedindo transferen-
oia de suas fazend as para Dores da Boa Rs · 
perança .-A' comm lsE ão Mixta. 

Nl!o ha mataria distribuída para segunda 
leitura . 
APR BSENTA ÇÃ U DB I" ARKCB R R3 . DAS COM ~I!S~() ES 

O SR. JuL IO TAVARKS pela commissllo do 
Orçamento manda á Mesa os eeguintes : 

Parecer n . f 28 

Terceira Legislatura 
A Commiaslio de Orçamento a que foram 

presentes uma represen tação do comm ercio 
da Ca pital e um telegramma do de Ouro 
Preto, solicitando medi das contra o j ogo de 
loterias, 
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Considerando que as providencias legislati-
vas de poaalvel adopa,o foram toma4aa a 
re~pelto pelo Congre~ó, na lei de orçamento 
'.'!gente, é de parecer e 

Reqtu?· 

Que a referida repreaentação e o dito tele· 
gramma sejam arcbiv~tdos. 

Sala das aeaaoea, em .Bello Horizonte, 2 de 
julho de 1901.-Julio .Tavaru.-Delfim M~ 
r1ira.- Valeria eüJ Rumde. 

Parec1r . n. f29 

Terceira Legislatura 
A Commlaalo de Orçamento tendo exami-

nado as representaçOes daa Camaraa Munlol-
paes de Queluz e Bomflm, de diveraoa la-
vradores do municipio de Ayuruóaa e do 
dlatriato de S. Antonio do losé Pedro, do 
Club da Lavoura do Passa Tempo e de varioa 
negociantes e ind11striaes do município 
de Salinas, que pedem a revogaçlfo de diver-
sos Impostos estadoaes e auggerem ao Con-
gresso a adopção de medidas outras que jul· 
gam de interesse publico. 

Considerando que taea represantaçoes nlio 
podem nas actuaes circumatancias ser at-
tendidas pelo poder legislativo, é de pare-
cer e 

Requer 
Que sejam ellas arahlvadas. 
Sala das Commlasõea, 2 de julho de 1001. 

-Julio Tavares.- Valerio dll Re;;ende .-Del-
fim Mo>·eira. A Imprimirem-ao. 
0 SR . ASTOLPHO DUTRA pela commlsslio de 
Constituiçlfo e Legislaçlfo manda á Mesa os 
aeguintes: 

Parecer n. 130 

Terceira Leglalatura 
A commlulio de Constituição, Legislaçll.o 

e Poderes, a· que fora!Il presentes as repre-
sentações das assembléas municipaes de S. 
Joll.o Nepomuceno, Ouro Fino, Carangola e 
Sabará, reclamando contra resoiuções daa 
respectivas municipalidades, é de parecer 
que sejam aquellas representações archiva-
das, visto que perderam a opportunldade em 
face do art. 75- VIl da. Constituição do Es-
tado. 

Sala das Commissões, 2 de julho de 1901. 
-A. Dutra. -Padre Jo!lo Pio , 

Parecer n. 131 

Terceira Legislatura 
A commissão de Constituição, Legislação 

e Poderes, a que foi presente uma represen-
tação do conselho distric tal do Pequl, solicl· 
tando exlllareciu:entos sobre !as divisas da-
quelle districto é de parecer que seja a dita 
repr<.sentação archivada por ser a divisll.o 
districtal mataria da 6.xclusiva competencia 
da Camara Municipal. 

Sala das Commissões, 2 de julho de 1931. 
- .L Dutra.- Padre João fio . 

Parecer n.f32 

(3~• Legislatura) 
A commlsslo de Poderes, a que foi pre-

sente um olllcio do dr. Secretario do In-
terior de 29 ·de Abril de 18115, acompanhado 
de varloa documen~s concernente• ao re-
conhecimen~ de poderea dos deputadoa, en-
tão eleitoa, pela 6. · clroumecripçll.o do Esta-
do, é de 

Parec.r 
Que aejam aquellea papaia arohlvados. 
Sala das Commissões, 2 de junho ele 1go1. 

-Aitolplul Dutra.-Padre João.Pio. 

Parecttr n. , f33 

{Terceira Legislatura) 
A commisalio de Constituição, Legislação e 

Poderes, a que foram presentes as re);'re-
sentaçoes das Camarat Municlpaes de Aras-
suahy, Curvello, Araguary, Sete Lagoas, 
Ouro Preto, Patrocinio, Cambuhy, Paracatú, 
Bomtlm, Pomba e Juiz de Fóra, solicitando 
a revogaçlo do art. 104 da Constituiçlio do 
Estado, é de 

Parecer 
Que aejam aquellas representações ar-

chivadas, visto já existir no Congresso um 
projecto que trata do assumpto. - Altol-
p ho Dutra. - Jolio Pio. A imprimirem-se. 

o MBBMO SR. pela mesma commiseão man-
da á Mesa os ~egui.ntes : 
Parecer soúre o projecto n. 102 do Senado 

A commisslio de Constituiçlio, Leglslaçlio 
e Poderes é de parecer que a proposição n. 
102, do Senado, seja submettida a 2.• dls-
cusslio e approvada. 

Sala daa Commissões, 2 de julho d:! l'JOI. 
.-A. Dutra.- Padre Jo/J.o Pio. 

Parerecer para 2• disc11ssão sobre o projccto 
n . 76 

A commisslio de Constittuiçã'l Legislação 
e PodereH, é de 

Parecer 

Que o projecto n. 76 seja submettido a 2. • 
discusslio, depois de ouvida a commissão de 
Justtça Civil e Criminal. 

Sala das Commlssões, 2 de julho de 1g01. 
- Astolpho Dutra. -João Pio. 

Imprima-se o parecer referente ao projeto 
n. 102, do Senado, e remetta-se o projecto 
n. i6 com o respectivo parecer a commissllo 
especial 

O ER. JuvRNAL PI!NNA por parte da commis· 
são de Commercio manda á Mesa o seguinte : 

Parecer n . 134 

(3 .• Legislatura) 
Partce1· á indicação n. 13, de 1901 

A commlsFão de Commercio, Estatística, 
lndustria e Artes, a que foi presente a indi· 
c ação n. 13, do corrente anno : 



Considerando que a industria putoril a 
mais importante do Estado, está sob a ameaça 
sempre crescente, de conslderavels prejuízos 
em razão da concurrencia da importação do 
gado platina · 

Considerando que a permanecer este esta-
do de desconfiança dos lnvernistas e criado-
res mineiros, tanto maior será o aniquila-
mento daquella industrla, quanto mais de-
morada ou vacillante for a intervenção dos 
poderes publioos ; 

Considerando que a aggravação de Impos -
tos de importação virá. produzir salutar rea-
cção, animando consideravelmente n!!.o só 
aqueUa industria como tambem outras que 
a ella se liguem : 

Considerando que, augmentado o imposto 
de importação do gado platina, indubitavel-
mente, voltará. a confiança na prosperidade 
de uma industia, na qual está. empenhada 
tão grande parte da riqueza do nosso Es-
tado; 

Considerando que restabeleoida a confian-
ça ha de ella influir na valorinção da pro-
priedade rural e mais immediatamente na 
propriedade da zona pastoril ;-é de parec11r 
que a referida indicação n. 13, seja. submot-
tida a dlsoussllo e approvada.. 

Sala das commissnes, 2 de julho de 1901.-
Juvena t Penw.t.-Ferreira e Mello.-Padre 
Joaquim Catí:cto. 

l ddicação n. 13 

<<Indicamos que, por intermedio do dr. 
Presidente do Estado, esta Camara se dirija 
ao Congresso Federal, applaudindo a idéa de 
ser lançado maior imposto de importação 
sobre o gado platino, e solicitando a. appro-
vaç1i.o do projecto apresentado pelo deputa-
do dr. Rodolpho Paixão, visto concorrer 
efficazmente tal medida para melhorar as 
condições da industria pastoril deste Es-
tado.» . 

(S. R. ) Sala das sessões, 25 de junho de 
1901.-lJcsiderio de Mello .-Julio Ta"'a•es. 
-Del fim Moreira.-Raposo de Almeida.-
rasco A :evedo .-Jayme Gomes.-dr. Gaspat· 
Lopes .-Joã() Luiz Alves .-Leopoldo Corréa. 
-Simeüo St•;lila . A'-imprimir-se. 

O SR. Vuco AzEvKoo, pela ordem, obtendo 
urgencia, requer e obtem dispensa das for-
malidades regimentaes afim de que seja da-
do para ordem do dia de amanhã o parecer 
n. 134 ora. apresentado. 

lnclua.-se na. ordem dia o parecer. 

APRESENTAÇÃO DE PROJ ECTOS, RRQUERIMBNTOS 
E IN DICAÇÕES 

O sa . JoÃo Pio,obtendo a palavra envia á 
;\lesa a. seguinte 

I ndicação n , 14 

Indicamos que a Camara dos Deputados dê 
auctorização á ~lesa para, de accordo com 
01 recuraos fil!anceiros do Estado, reorgani-
zar a secretaria da mesma Camara. 

Sala das Seseõea, 2 de julho de 1901.-Jo!!.o 
Pio, Delfim Moreira, Vasco Azevedo, Jayme 
Gomes, Alves de Lemos, João Luiz, Nunes Pi-

nheiro, Gupar Lopea.-A' commlssllo de Po-
licia. 

0 SR. VASCO AZBVEDO depois de obter a 
palavra envia á. Mesa o seguinte 

Requerimento 11 . 6 

Requeiro que a Camara convide o Senado 
para nomear uma oommisão mixta de tres 
deputados e dons senadores para rever o 
actual regimento de cuatas judiciarias e um 
projecto a respeito formulado pelo sr. se-
nador Mollo Franco, apresentando afinal o 
resultado de seu exame á apreciação do 
Congresso. 

Sala das Sessões, 2 de julho de 1901 .- Vas-
co Azevedo. 

Lido,apo;ado eposto em disouss!!.o é o mes-
mo approvada sem debate .-Otnoie-se ao Se-
nado. 

2.· PAHTE DA ORIJE~I DO DIA 

DISCUSSÃO DE EblBNDAS DO SENADO 

E' lida e posta em discusslto a seguinte 
Emenda o([erecida e approvada pelo Senado 

ao p rojeclo n. 34, da Camara 

N. 3 
Ao art. 4.·: 
Em vez de-tlcaJr.-diga -se-continuam-e 

em vez de-Capital-di ga-se -Sete Lagoas. 
Paço do Senado do Estado de Minaa Ge-

raes, Minas, 24 de agosto de 1900.-Dr . .Joa-
quim Antonio Dutra , Presidente. 

;"llão havendo quem sobre a emenda peça. a 
palavra encerra-s'! a discussão,sendo a m9s-
ma approvada por mais de dois terços de 
deputados presentes. 

Remetta-se á commis! oto de Redacção. 
O SR. \'uco AZBVJroO (pela ordem), requer 

que so consigne na acta ter votado a. favor 
da emenda n. 3, do Sena.do.-Será. attendi-
do o pedido do nobre deputado. 

Esgotadas as matarias constantes da or -
dem do dia, o sr. Presidente designa para 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRDIEIRA PARTI! 

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

sões e dos projectoa, depois de impressos e 
distribuíd os. 

Apresentação de pareceres das commis· 
s1les. 

Apresentação de projeotos, requerimen -
tos, indicações, interpellações ou moções . 

Discussão de requerimentos, indicações, in-
terpellações e moções. 

SBGUNOA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Discussllo uni c& dos pareceres n. 115, 127 

e 134. 
Levanta se a sessão. 
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SUMMAI\10 : -1.• parta da ordem do dla .-Acta. 
-Expediente.- QbservaçõeR do sr. Nuoea Pi· 
nheiro . - 2.· leitora. -Apreseotaçào da redacção 
ftoal do projP.cto n. Se . Dlscnuao e 'I'Otaçlo da 
mesma .-Difcoeslo de l'fQUPrlmeutos. - 1.· parte. 
-Discosdo dos pareceres os . llfi, de 1900 e 127, 
de ' 1901.-D!acutlo do de n . 134. -Emendas 
na. 1 e 2 do sr. Juvenal Penna .- Oiscouo do 
ar. João Lof&.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

preeeniea 01 aenhoree : Ribeiro ,de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soaree, Joio 
Pio, Alves de Lemos, Del1im Moreira, Bernar-
dee de Paria, Vasco _,.uvedo, OIUlpar Lopes, 
Nunes Pinheiro, Olymplo Borges, Jayme Go-
mes, Leopoldo Corréa, Ferreira e Mello, AB· 
ais Lima, Tavares de Mello, Carlos Toledo, 
Astolpho Dutra, Julio Tavares, Joaquim Ca-
lixto, Valerlo de Rezende, Astolpho Pinto, 
Luiz Rennó, Abeilard, Edmundo Blum, Juve-
nal Penna, Jolio Luiz e Rodrigues Cbaves, 
faltando com causa participada 01 1r1. : Xa-
vier Rollm, Brandlo Filho, Carvalho Britto, 
Franklin Botelho, Ribeiro Junqueira, Fran-
cisco Peixoto, Silva Fortes, Raposo de Al-
meida, Olympio .M.ourlio, Jolio Velloao, Lin-
dolpho Campos e lgnacio Murta e sem ella 
os mala eenhorea. 

Abre-ae a aeaslo. 
Lida a acta da aeeslio antecedente e nilo 

havendo quem sobre ella faça observaçOes é 
a rueama dada por approvada. 

RIPBDIENTB 
0 SR. I.. SECRETARIO dá conta do seguinte : 

O{ficicu 

Do ar. dr. Secretario do Interior submet-
tendo á considerilç!o do Congresso o recurso 
de graça Interposto pelo réo Bento Antonio 
da Fonseca condemnado por crime de res· 
ponsabilldade pelo juiz de direito da comarca 
de Pitanguy. - A' commissllo de Justiça Ci-
vil e Criminal. 

Da commlsslio incumbida de erigir dois 
monumentos naoionaes commemorativos da 
data do 4. · centenario do descobrimento do 
Brasil pedindo o concurso do Estado de Mi -
nas para a realizaçlo dessa medida. - A • 
commlssllo de Requerimentos. 

O aa. NUNa PmHJnRo, fazendo ver aohar-
ae desfalcada a commluilo de Redacc;llo pela 
ausencia de um de seus membros, requer a 
nomeaÇtio de quem preencha interinamente 
a vaga . 

Com assentimento da Camara é nomeado 
o sr. Abeilard. 

SEGU NDA LEITU RA. 
Têm 2 . ' leitura e ficam aobra a mesa para 

ordem dos trabalhos os pareceres de n s . 128 
a 133. 
APRBSB NTA ÇÃO DB PARBClRES r AS COMJriiSSO• 

0 SR. N UNKS PINH EIRO, por parte da com-
mlsailo de Redacçllo, apresenta o Sfguinte: 

REDACçld l"lNAL BCJBaB O PROJ.RCTO N. 34, DE 
.lCCORDO COM AS EKENDAB DO Slll'rÀDO 

A commlsalio de Redaoçlo de Leia, a que 
foi presente o proj ecto n. 34, é de parecer 
que 1111 lhe dê a seguinte redacçll.o final: 

O Congresso Legilllativo do Estado de MI-
nas Geraes 'decreta: 

Art. I.· Oa oonoeaslon&rloe das feiras de 
gado, de que trata a lei n. 246, de 17 de ae-
tembro de 1898, terllo direito de cobrar de ca-
da rez, que entrar para as Invernadas, a 
quantia de um mil reis, 1endo esta paga em 
duiUI preatac;0811 eguaes: uma no acto da en-
trada, outra no aoto da venda do gado. 

Art. 2. · Do gado que fôr vendido nas fei-
ras, ou exportado para oa Estados da Bahia, 
Bsplrito Santo e S. Paulo, oobrar-ae-ha o 
impoato de 4 . , . llll · t~alorem; e do que fôr 
exportado para outras pa• tes aem tran1itar 
pelas feiras cobrar-I&- ha 20 • 1. ad txslornn. 

Art. 3. · FI.-a isento do Imposto de ·20 • 1. 
o vendedor de gado de orlar e de córte em 
pequenas partidas e nlo destinadas ao ma-
tadouro de Senta Cruz. 

Paragrapbo ontoo. E' sutllciente a apre · 
sentaçlo do eonbeolmento de haver pago 
4 • /. na estaçitO tlsca.l maia proxlma, sobre o 
gado embarcado ou conduzido nas condiçOes 
dO artigo acima, para que se verlllque a 
isençllo do Imposto. 

Art. 4. • Fica elevado a 20 ·/o sobre o va-
lor do ~ado pertencente ao boiadeiro, que 
fôr preJUdicado, a multa de que trata o art. 
1·4 § I.· do decreto n. 1 .243 de 3 de janeiro 
de 1898. 

Art. 5. • Fica.m designados oa municipios 
de Uberaba e da Capital, noa pontos em que 
o governo julgar mais convenientes, para 
aéde das duae felriUJ nllo installadas de que 
trata o artigo I . · da citada lei n. 245. 

Ar. 6. · Fica o governo auotorlzado a rever. 
e mo.-tlficar, de accordo c1.•!l' as disposiçOea 
desta lei, os contractos cefebrados com os 
oonceulenarios das feiras de Tres CoraçOes 
do Rio Verde e de Bemflca . 

Art. 7. · Esta lei entrará em v!gor desde a 
data de sua publioaçlo . 

Art. 8. • Ficam revogados os §§ I.· e 2. · 
do art. 2 da lei n . 245 e revogadas as dispo· 
sições em contrario. 

Sala daa commissOes, 3 de j ulbo de 1901.-
NuneJ Pmheiro- 11oárigl4ts Choves -Abeilard 
Pere~a. 

0 PR. V AS CO AZEVEDO, (pela or!Um), requer 
e obtem dispensa das formalidades regimen-
taes para ser discutida e votada immedia-
tamente a redacçR.o fiMI apresentada. 

Lida e poõta em dlsouesllo, a redacção, é 
a mesma @em debate approvada . J 

Remetta se á sancçlio, communlcando-se ao 
Senado. 

NR.o h a projectos, requerimentos, indica · 
çOes e moções a serem apresentados. 

DISCUSSÃO DE JI.BQUBRIMENTOS 

0 SR. PB.BSIDIINTS: ui:t que, na forma do Re-
gimento, vae aubmetter á discussllo os pare-
ceres ns. 128 e 129 que tiverem hoje 2.• 
leitura, visto ooncluirem os mesmos em re-
querimentos. 
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Lidos e poPtos em di scussão successiva-

mente, são ap;rovadns os rPferidos parace-
res. 

Archi vem-sP . 

2.• PAJ{TE DA ORDI-;~ DO DIA 

DISCUSSÃO DO PA RECER N. 115 DE 19 J0 

E' lido, pnsto em discussão e approvad o 
sem debate o spg uinte : 

Parecer n . 1/.'i ·f e 1900 

( TercPira legislatura ) 
A commissão de RepresentaçõPs, Requeri-

mentos e Petições, a que foram presentes as 
informações solicitada• ao go,·erno do Es -
tado, sobre o t•equerimento do culleator de 
Palmyra, Joaquim Corrêa da Fonseca, que pe-
dia moratoria pnr dois annus para saldar o 
seu alcance com o Thesouro, ó de parecer : 

Que, em face das mesmas informações, 
seja inde fer ido o pJdido const1nte do reque· 
rimentn do cidadã•J .Joaquim C.•rrêa r!a Fon -
seca, collector de Palmyra. 

Sala das commissões, 27 de agnst.o de 1980. 
- Vaeco Azevedo. - Simeão Styllt.a. 

DISCUSSÃO DO PARECER N. 127, 

Lido, posto em discu >sã" " parec1·r n. 271 e ,, mesmo sem debate approvadn. 

DISCUSS!O DO PARBCER N. 134. 

E' lido e pJsto em discussão o parecer n. 
13! sobre a indicação n . 13 . 

0 SR. JUV E:N .H~ PE:-õNA. manda á \ll'!a a8 
seguintes : 

Em e.das ao pa1·ece• n. 1.1 1 

N.· r 
Em vez de -por intermeiio do dr. Presi-

dente do Estado- diga·se : por intermedio 
da \IPsa . 

N. · 2 

Em Jogar de -gado platino - diga-se: ex· 
t rangeiro. 

Sa•a das sessões, em 3 de julho dl? 1901. -
Juu e11o l Penna, 

O ar . .Joii" Lufz:- Sr. Presidente, na ses-
sll:o do ao no passado ti v e occasi ão de defen-
der nesta Casa o projecto modificativo da 
lei de crea çll.o das feiras de gado do Eotado, 
projecto que a. Camara. dos srs. deputados 
acaba de votar em seu ultimo termo enviado 
peJo Senado ... 

O SR. JoÃo PIO:- V. exc. fui um doa maio-
res defenso res que elle aqui teve. ( Apoicuios 
geraes ). 

O sR . JoÃo Lmz .... proje cto, sr. Presi-
dente, que eu di~se consultava os mais vi-
taes interesses da industria pastoril da 
zona que mais directa mente represento nesta 
Casa .. .. 

0 SR. VASCO AZEVE DO: De todo o Estado. 
O BR. JoÃo Lmz:- Disse ao mesmo tempo, 

ar. Presidente, que a simples oreaçlio das 
A. C. - i. 

fei ras não resolvia o magn o problema da 
salvação da industria pastoril mineira, por 
isso que contra ella duas grandes dltfl culda-
des se levantavam: uma era o monopolio 
inconstitucional,escandaloso e imm oral exis-
tente na Capi tal Federal sobre o fornec i-
mento de carnes verdes á sua populaçlio e 
a outra a conourrencia desleal do gado ex-
trangeir.:~ nos mercados do nosso patz ( -n uito 
bem, opoindos). 

Os SRS. GASPAR LOPBS 6 IATME GOMES: -
Perfelta.mentP; apoiado. 

O SR . JoÃo Lun:- Se ó certo. sr. Pres idente, 
isto é preciso que se diga mais uma vez na 
Camara dos srs. deputados, para q ue os 
nossos patrícios comprehendam que ella z&la 
os seus interesses e se ni!o vae além ó para 
não exceder da Rua com petencia . ... ) 

0 SR. JUL IO TA VARES: Sobre este ponto de 
vista ella tem feito tudo o que ó possível 
tapoiados l . 

O SR . JoÃo L utz: - Se e certo 'JUe o mono-
polio é inconstitucional, e contra r io a todos 
os princípios que regulam a l1berdarle do 
commercio dentro do palz,nil.o ó menos certo 
que ao podu legis lativo, ou antes 11 todos 
os poderes do Estado, fallece co mpetencia 
para intervir na materta, porquanto ella é 
da competencia dos poderes i'tHIHdeS e só 
poderia ser disctll ida perante a justiça fe-
det•a l, por tt'atar-se de um contr~ cto. 
~as a ou êr·a drfficuldade pode ser removida 

pel o patriotismo do Congresso l'ejet'al, e foi 
isso que teve em vista o pr1 jecto do illustre 
deputado, sr. dr . Rodolpho Paixão, e ó em 
relaç!o a esse projecto que devemos prestar, 
em nome do povo mineiro que represen -
tamos, tGdo o nosso a poio aos nosso• rdpre-
senta ntes no Congresso Legislativo Federal, 
atim de conseguirmos oppór um a obice legal 
e justo á concurrencill extrange1ra em rela-
ção ao desenvolvimento da inaustr1 a p~ sto
ril mineird. (M!Iilo bem) . 

Eu sou, sr . Presidente, p raciso declarai-o, 
em t. beoria anti -protecciontsta e o sou por -
que penso que não é o proteccionrsmo o 
meio de que devemos lançar mão para o 
desenvolvimento das nossa.s industrias e ou-
tras fontes de producção . 

)l as isto se iJ u rna verd ade 8cienti llca, 
precisa ser temperada , dado o meio social, 
pelas circunatancias e condições rle activi -
dade, da fo1·tuna pu blica e partrcul ur de um 
povo. 

Assim, em relação ao facto que me pre-
occupa, o proteccionl smo se impõe comJ 
meio de fa vorecer o desen vo lvim ento da 
índustria pastoril, o proteccionismo se im-
põd porque não vem prejudicar a massa ge-
ral dos consumidores, mas vam fa vorecer a 
massa geral dos product ores da industria. 

Pedi a palavra, portanto, pa ra mais uma 
vez . . . 

O sR . JoÃo Pio :- Está zelando os inte-
resses vitaes do Estado de Minas com a sua 
palavra aucto1'izada . 

0 SR. VA SCO AZBVEOO :-De todo O Estado 
(A poicl!i ol. ) 

O SR. JvÃO LUI Z . .. louvando os intuitos 
do meu illustre collega representante do 4. • 
diatrloto, o sr. Dealderio de Mello, assegu -
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rar ao Estado de Minas, e Bobretudo á cir-
oumscripção que obscuramente represento 
(nifo apoaados g6raes) todo o desvelo, toda 
a Jtossa attenç!o em relação ao problema, e 
eatou certo que o nosso appello dirigido ao 
poder legislativo federal alli echoará sympa-
ticamente, reforçando a palavra inspirada 
e patriot!ca do illuetre representante mi-
neiro, 1r. dr. Rodolpho Paixllo. 

Pedi a palavra para mostrar o interesse 
que temos P.elo desenvolvimento da indu· 
stria pastor• I (muito bem do sr. Jul io Tava-
res) a braços com a concurrencia desleal 
do gado extrangeiro.(Muito bem, muato bem). 

Não havendo maia quem peça a palavra, 
encerra-se a di1cuaslo, sendo approvados o 
parecer, a lndioaçllo e bem as1im as emen-
das.-A' commissllo de Redaoção. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. 
Presidente designa para amanhã a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de oommis· 

aGes e dos projectos, depois de imprenos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentnçlio de projectoe, requerimentos, 
Indicações, interpellaçnes ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

BBGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
2. · discusslto da proposição n. 102, do Se-

nado, restabelecendo as aposentadorias dos 
funccionarlos publicos do Estado. 

Levanta-se a se88ão. 

lO.• SESSÃO OR UI NARIA AOS 4 . DE .J ULHO 
DE 1901 

PRE91DBNCIA DO SR. RJnEIRO DE OLI VEIRA 

SUMMAIII0:-1.' parte da ordem do dia .-Acta .-
Expedlente .-Di>curso do sr. Assis L.ima.-Ob· 
ser v ações do sr, João Pio .- .\pre;enlõ ção e di-
cus!ão da redacç:1o Ooal da indicação o. 13.-
Apresentação dos projectos os. 34 e 3•, . - 2.· 
parte.-2 . · discns~!!o do rrojecto o . 102. do s e-
nado . Art. 1. · Observações do sr . João Pio. 
Art . 7: · Discurso e emenda do sr . Ro~rig oes 
Cbaves. Declaração lle voto dos srs. Julio Ta-
vares. C~lestino Soa res e Joaquim Calhlo. - Or-
dom do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -se 

twesentes os ara . : Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Olympio 
Borges, Delfim Moreira, Abeilard, Alves de 
Lemos, Gaspar Lopes, Jayme Gomes, João 
P io, João Luiz, LUIZ Cassiano, Assis Lima, 
Vaaoo Azevedo, J .eopoldo Correia, Astolpbo 
Dutra, Freitas Castro, Nunes Pinheiro, Ber-
nardes de Faria, Julio Tavares, Joaquim 

Calixto, Edmundo Blum, Rodrigues Chaves, 
Carlos Toledo, Astolpho Pinto, Tavares de 
Mello, Juvenal Penna, Ferreira e Mello e 
L'aiz Rennó; faltando com causa participada 
os ara.: Xavier Rolim, Brandão Filho, Car-
valho Britto, Franklin Botelho, Ribeiro Jun-
queira, Francisco Peixoto, Silva Fortes, Ra-
poso de Almeida, Olympio Mour1lo, João Yel-
loso, Lindolpho Campos e lgnaoio Morta e 
sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta -da antecedente e não haven· 

do quem sobre ella faça oblervações é a 
mesma dada ror approvada . 

EXPBOIB)ITE 

N!lo ha leitura no expediente. 
O sr. Aesls Lima (movimento de attenção: 

p rofundo silencio) :-Sr. Presidente, peço li-
cença a v. ex c. para usar pela vez primeira 
da palavra na camara dos Deputados do Es-
tado de Minas Oeraes. 

Quando hontem, ante a surpresa que nos 
tortura o coração, lemos na imprensa ves-
pertina desta Capital a noticia da morte do 
glorioso brasileiro João Nogueira Penido, eu 
guardoi de memoria pela sua significação e 
pela sua eloquencia, a ultima pbrase do 
Diario de M·ínéls : «sobre esse tumulo amon-
toam -se hoje as saudades dos republicanos». 

E foi compenetrado desea verdade, foi sen-
tindo minh 'alma de republicano dobrada tam-
bem sobre esse tumulo, que resolvi trazer o 
concurso da minha palavra pallida (ntio ap oia -
dos ge;·ae•) para prestar, em nome da Cama-
ra dos srs . !Jrputados, homenagem a esse que 
souba pelo sentimcoio, pelo trabalho, pelo 
caracter ser mineiia, ,ser nobre, ser altivo, 
ser grande. (.l f t< ilo bem) . Não o conheéi na 
intimidade dos seus a/l'ectos, n1lo conheci 
sua personalidade uo latimo convivio de 
uma amizade, mas c.mbeci -o , como conheço 
Benjamin Constant, c.> mn conheço Silva Jar-
dim; conbeçi-o atravez das luctas, envolvi -
do na bandeira republican!l., pugnando por 
todaa as idéas liberaes, possíveis em nosso 
paiz. E ahi, nós o vimos luctando sempre 
com a convicção dos batalhadores incansa-
veis, na Camara dos Deputados da monnr-
chia, pedindo a abolição de penas que man-
chavam a nossa civilização, abolindo por 
meio de sua eloquPncia, de aua palavra , do 
seu esforço a pena de açoite. (Pausa). 

Neua grande lucta, o dr . João Nogueira 
Penido foi o symbolo perfeito do convi cto : 
elle tinha o espírito sempre voltado para o 
ideal de sua conaciencia, de ~ua alma chei& 
de patriotismo, meiga, desinteres sada e bJa ; 
seguia o caminho recto do dever, a elle pede-
se applicar a phraRe scintillante que Lauro 
Sndré empregou no tumulo de Senna Madu-
reira. DeOnind•• este grande brasileiro, 
descrevendo o cidadão e o militar, disse o 
_joven. estadista paraense que ha. nas Ja ctas 
da politlca, ha no seio de todas as naciona-
lidades, :lois caminhos que conduzem âs 
grandes posições sociaes : um, célere, rapi-
do, por onde correm as consciencias que se 
nodoam, sacrificando os principio&, sacri-
ficando a dignidade, mas sempre com a am -
biçllo exclusiva de conquistar o poder, de 
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elevar-se ;i~ al tas culm inancias, onde possa 
usar d11. força para a ccrrup~i'io , do odlo para 
a vingança ; outro, o caminho invio, tor-
t uoso :-o caminho que conduz á glori a atra-
,-éz uos per igos, atravéz de todos os sacr ifi-
c ios-esse e o caminho dos heróes, essa é a 
marcha dos grandea homens , e Penido, se -
nhores, como consci enc ia, como republica-
no como batalhador, seguiu a marcha, a 
vereda !I rma do dever_ (Mui tn bem ). 

A sua nol> re dedicação pe la Republica sa-
lientava-se sempre r.os grandes momentos, 
com tan to desinteresse, que nos admirava-
mos choi os de atrectos, cheios de carinhos, 
a grandeza de su a imparcialidade ! 

Lembro-me do ultim o pleito federal, em 
que o denodado patriota foi candidato per-
ante as urnas. 

P or interesses de partido, e attendendo ás 
circumstancias da entll:o politica mineira, 
embora o velho democrat a solicitasse su a in-
clusll:o na ch apa senatori a l, não foi isso pos -
sível, pois que Minas precisava de IJUl'm ti-
vesse !'orças para vencer os nove annos que 
constituem o mandato e não podia adoptar 
sua candidatura, visto como elle estava en-
fraquecido peln trabalho e pela edado, ás 
portas da morte ; mas, attcndendo cnm de-
licadeza aos seu~ merecimentos, sustentou -o 
no posto que nccupava, ua cadeira de depu -
tado federal. 

Entretanto, elle nl!n quiz, romp r·n com ,, 
partido e foi plei tear sua eleição. 

Na c.rcular que expedia uão havia uma só 
palavra rle ma gua, não ba1•ia uma queixa, 
não ha via um unico mu r·murio d(' descont (·n · 
Lamen to ; eile dizi a que osta,·a habituado ás 
luctas, ás dbsi llueõe s : qu e:>ia , apenns, t <' r o 
orgulho de subir áqua lla posição. 

A' pr imeira vista . 11enhores, parece que 
Peni do era um parti dnri o t ransvi udo, um in -
di scip:inad•1 ; porúm, meditando Rohre as 
su as p alavras, acreditava-se que Ol' ilas havia 
alguma cousa de extraordina rio , hal'ia u m 
segredo naq u elb consci l'ncia , havia u rna no -
bre intenção naquello espírito . (Paus" '-

Eu falo a u m auditoria culto que conhece 
as insliLuiçO es do no sso paiz. fa lo ã re pre-
sentaç :·l'> do meu l · : ~ta<.lc, que sabe perfeita-
mente que o Senado Federal é a culmina o 
cia de todos os p oder es eletivos em dados 
momentos n aoionaes , é o ju iz e a justiça na s 
c ri s e~ mais solemnes , se gund o prescre\'e a 
Constituiçã·•, e parece que o 11rande ca mpeão 
da democracrn, q •rerentlo a lli occ upar uma 
cade ira, tinha por un ico int11ito ser um dia, 
a inda qu e por horas, j u i~ pemnte seu paiz, 
consciencia da Hepublica para qu o elle t11nto 
havill con co rrido . ( f'a ttsa) . 

A chladB do Ju iz de Fó r~, rr . Presidente, 
prestou ao i llu stre mor to as grandes home 
nagens do sua ad mira çi'lo . de seu entb usi · 
nsmo , leva ndo-o entre fl ore s, entre car i -
nhos , para a ~opul tura onde de•cnn.;u r :\ 
etername nte : füi conduzido nos braços do 
povo , por qu a elle era nobre, era carrdcRo, 
era pop ular, e esse t umulo sagrado ba de 
serv rr pcrennemente de ( xe mplo . porq u e 
os tum ulos dos gra n•lea homens, di ~s e al-
guem, alio oa '::.J ta res da. coneriencia popular 
(Mu ito bem). · 

Se a cidade que era o Jogar de sua habi-
tação, o se io em que elle convivi a ao lado 
de sua fa milia, prestou- lhe homenagem , 
cabe ao Con gresso que fala em nome do 
Estado, pelo Estado e para o Estado, ren der 
um preito de saudade áquelle que soube ser 
pelo espirito e pela generosidade dos senti-
mentos, genui namente minei ro . E, e ile 
merecerá as nossas hom ena gens I Foi um 
grande mineiro pelos afl'ectos e pelos senti -
men tos nobilli sRimos 1 Que constitue essa 
qualidade ! 

Eu, da minha parte, orgul ho- me de ser 
mineiro : é aqu i o meu berço, é aqui o cen-
t ro em que edu quei o meu espírito, mas , a 
pat.ri a será isso que um grande orador por-
tugu'3z disse ,-o sólo que babi~amos,a~ mon-
tanhas que vemos ao nosso lado, os rios que 
correrr. nas proximidades da c11sa em que 
nascemos / 

E" isso no sentido restricto, no sentido de 
berço; ha, porém, uma patria intellectu al, 
ha a patria dos cos t umes, da lei , a patria 
geral a cuj os habitos es tamos identi ficados , 
cujo meio de vida é um só, cu ja existencia 
é unica . E essa patria para nos ó ~!i nas, de 
norte a sul, do leste a oéste . 

Ha, senhores, u m so modo de vida do mi-
nci ro- e o cumprimento do deve!": tom emol-o, 
o mais elevado, nas culminancias da !i is-
toria, tomemol-o, o mais heróo, no ~eio :la 
immortali dade, o qu e é elie, sr . Presiden t'l , 
e () Ue lll e ell e! 

Oracu lo de u m par t ido, podia sel-o, d isso 
o mais e loquente orador da raça lati na, no 
seio da AmericR , vulto que se e l ~ va aci ma 
dos par tid os com o o sol ac im a das nu1·ens, 
na pbrase e legante do nosso querido poeta 
.-\ ugusto de Lima, é Tirade ntes- o i m morta l 
- contemplado todos os non os entre os ap-
plausos da mult id ão, entre as homenagens 
dos repu bli canos. E, Tiradentes o que roi, 
senhores! Foi um coração e foi um caracter, 
isto ,·., um mineiro. 

l ' m outro exemplo se nos destaca, na e x-
tensão rlo passado , no seio da histori e. . E" 
esse ,-ulto gigantes .:o qu e nascE> u lá no s li -
mit es extremos do norte e que foi u m lu-
ctador: conheceu todo o nosso po\'o , pen e-
tro u nas tl orestas vi rgen s, civi li zou o indio , 
ve io ao seio da eoc iedade , ao mais alto pio-
caro da noss.1 civilização, e abi dominou na 
polí tica como o sy mbolo do presti ;.rio , no. 
tribun a com a e io() u enc •n, na ac,·ão com o 
patrioti s mo . 

1 -:~s e hom em excepcio nal u m dia re ag1u 
co ntra a força qu e tent ava dominar 11 pa · 
tria. 
~ u biu preeo as ruas de Ouro Pret .. : tinha 

as mnos a kematla~ . os pes acorrectodoP , erli 
um co ndllmn,,do da epoch a . 

\fas , a cahoça erguida, bem alto, mirava 
o nome min eiro, o seu caracte1· e a f llO. 
immortal!d ado na historia. (A poiado; ). 

lll a is tnrde , elle su bi a ao3 a ltos pincarr: s 
do ooder, chea:ando a domin ar a popu lRção 
do i{io de J aneiro co m o seu mere.:ido pros-
tig i .. , a ponto de, em C() leh re con tl icto, <' lll 
que as tropas mMso.crava m o p l vo e eram 
impotentes para conter os animos , wrgi r 
de uma janella uma fi gura opica , o, emp u -



•• 
:abando um lenço acena-o para a maua afim de que seja dlacutida immedlatamente 
que logo ae acalm'a: era Theopbllo OttoQi .a redacçlio apresentada. 
que falava ao povo. Lida e posta em dlscusalo a redacçlo é 

Theophtlo Ottoni foi o symbolo do cara- ella sem debate approvada. . 
oter, foi o symbolo do mer1to e do heróe, O sa .. JoXo L~Iz, pela commls!lo de Justl-
(ol sublime na dedlcaçlo pela patria e pela ça. Clv1l e Cnmtnal manda 6. Mesa o se -
liberdade. gumte 

Era um homem de coraclo e de caracter, 
IJto à, um legitimo, um genuíno mineiro. 
(Muito bem). 

O morto que acaba de desapparecer bem 
1e pode definir um genulno mineiro, porque 
foi homem de coração, homem de caracter. 

Merece, portanto, a nossa veneraçlo, o 
nosso preito, como representantes do povo 
mineiro . (Apoiado, muito bem). 

Terminando, requeiro a v. ex c. se digne 
Inserir na acta da sesalo dos nossos traba -
lhos um voto de profundo pesar pelo falleci-
mento do dr. João Nogueira Penido. (Muito 
bem). 

O ar . .João Plo:-Sr. Presldente.nlo venho 
fazer um discurso para mala sangrar o cora-
elo dos mineiros fundamente ferido pelo 
pauamento do dr. João Penido, cujo nome 
!oi uma bandeira na propaganda e represen-
ta uma tradiçllo de honestidade e de civis-
mo, que servirllo sempre de modelo para 
Minas . (Muito bem). 

E' preciao dar uma prova mais sincera dos 
sentimentos da Camara dos srs. Deputados 
apresentando pezames á famllia e eu re · 
queiro que v. exc. consulte a Casa se con-
cede á Mesa auctorização para passar um 
telegramma de pesames á familia do illustre 
morto. (Muito bem, muito bem). 

Consultada a Casa, esta resolve pela afllr -
mativa. 

O MBSMO SENHOR envia á Mesa para ter o 
destino regimental uma representaçllo de 
habitantes do povoado do Calafate, suburbio 
desta Capital, solicitando a creação de uma 
cadeira mixta de instrucção primaria.-A' 
commissão de lnstrucçllo Publica. 

Não ha mataria distribuída para segunda 
leitura. 
APRBSBNTAÇÃO DB PARECERES DB COMMISSÕES 

0 SR . NUNBB PlNH ~ IRO, pela com missão de 
Redacção de Leis manda á Mesa o seguinte: 

PARECER E R~:DACÇÃO FINAL SC BRE A INDICA-
ÇÃO N , 13 

A commiPsão de Redacçllo de Leia a que 
foi presente a indicação n. 13 é de parecer 
que se lhe dê a seg•linte redacção final: 

Indicamos que, por lntermedio da Mesa, 
eata Camara se dirija ao Congresso Federal, 
applaudindo a idéa de ser lançado maior im-
posto de importação sobre o gado extran-
geiro, e solicitando a approvação do proJe 
cto apresentado pelo deputado dr. RodoJpho 
Paixllo, visto concorrer efllcazmente tal me-
dida para melhorar as condições da industria 
pastoril deste Estado. 

Sala daa commiasõe11 4 de julho de 1901.-
Nune' Pinheiro-Rodngues Chaves-Abllilard 
P~re •ra. 

0 IR. VASCO AzEVEDO (ptJla ordem) requer 
e obtem dispensa de lmpressllo e intertlci s 

Projecto n. 84 

(3.• Legillatura) 
A commlsalo de Justiça Civil e Criminal, 

a que foram presentes aa petições de graça 
dos réos José Agostinho Ferreira, Pddro Bar-
reto de Souza, Virgílio Pereira Ramalho, 
Augusto Domingos de Oliveira e Celestino 
Ferreira da Silva, condemnadoa a pena de 
28 annos de prisão simples, grau mnximo 
do art. 294 § 2. · com referencia ao art. 66 
§ 3 · do Cod. Pen . , por sentença tio dr . 
juiz de dlrPito da comarca de Bom Secceaso, 
de 10 deJ·ulho de 11100, em proceuo de re-
lpon~abili ade, tendo examinado attenta-
mente os autos do referido processo, exis-
tente no cartorio do escrivão do Tribunal 
da Relaçllo, Epaminondaa Pires e 

Cons:derando que na especie, em face do 
julgamento, compete ao Congreuo LAgisla-
tl vo a cooceullo de indulto (art . 30 n. 31 
da Constituição Mineira); 

Considerando que os pet!cionarlOB alio ao-
ousados como autores das mortes que se 
deram em I.· de janeiro de 1900, na .cidade 
de Bom Successo; 

Considerando que os peticionarios compa-
rec~ram ao local onde se deram as roferi-
das mortes- por determinaçllo da auctori -
dade policial - para manter e garantir a 
ordem publica; 

Considerando qne apropria sentença con-
demnatoria reconhece t;nc~ corriam boatos 
alarmantes de grave perturbação da ordem, 
no dia I · de janeiro de 1900, na cidade de 
Bom Successo «consistindo e~sa perturbaçllo 
da ordem no ataque que o grupo vencedor 
das eleições da vespera faria ás casas dos 
chefes do grupo vencido»; 

Considerando ainda que a mesma sentença 
reconhece que <ocesses boatos de perturbação 
da ordem, justificam o procedimento da po -
licia, comparecendo ao local em que se 
achavam 1eunidos os partidarios do grupo 
vencedor, pois que, em bem da ordem, com · 
pria-lbe syndicar dos factos e tomar as pro· 
videncias necesearia!» 

Considerando mais que a mesma sentença, 
referindo-se aoA peticionarios, diz «acrescen-
do ainda, com relaçllo aos réos que ora re-
spondem a julgamento, a circumstancia de 
st~rem subalternos e terem comparecido ao 
local sob as ordens da auctoridade compe-
tente. E, se como é perfeitamente acredita-
vai e natural, foi esse o movei que determi-
nou a presença da policia no local da reu-
nil!.o popular, basta só isso para demonstrar 
que os réoa não premeditaram os crimes, 
nll:o os ajustaram, nlo procuraram a noite 
para mais facilmente commettel ·os e nem 01 
commetteram impellidos por motivo repro-
vado»; 



Considerando que a pr ova do ~r?cess~ 
leva a convicção de que a força poliCial fo1 
atacada uelo gru po popul ar e seria victima · 
da se nll.o reag isse, sendo certo que foram 
otrenCidas pe@soas oppostas a esse . g:rupo. e 
ainda mais que o soldado, ora peticlona~w, 
Augusto Domin gos de Oli veira ,foi orrend1do, 
aga rrado e desarmado por pessoas do refe-
rido grupo, an tes de faze r o resto da força 
qualquer cousa que auctorizasse essa aggres-
são· 
C~nsiderando, pois, que os peticionarios 

commetteram os factos pelos quaes fora m 
con1emnad·. s sob a pressão e imminencia de 
aggresP ão pelo grupo sedicioso ; . 

Considerando que nlio é acce1tav_e~ em 
absoluto a prova feita contra os pet1c1on a · 
rios , pois que as testemunhas de accusação 
faziam parte do grupo popular e pertenCiam 
á facç ão chefiada pelo principal autor do 
processo criminal contra os reos, ora petl -
eionari< a; · 

Considera ndo que essas circumstancias 
destroem o valor probante das referirlan tes-
temunhas, já. por terem evidente Intei·esse 
em desviar do grupo de que faz1 a m parte _e 
da sua facçlio politica tod a a responsabili-
dade nos luctuosos acontecimentos, já por-
que o proprio chefe desse grupo e princ i p ~ l 
quereltante no proceaso, em que mterve10 
como parte , i ndebitamente-por~ue nlio 
foi victima tanto que os réos não fora m 
pronunciad~ s por aggressão ou tentativa de 
aggressão contra elle, o principa! q~erellan
te, dizi a se, reconheceu a parcialidade da 
prova assim fe ita , quando contes tou as tes · 
tem unhas de defesa (ll fl s . 602 e 608 ". do 
processo) por sere m filiada s á facção políti-
ca, contraria à sua, e quando averbou de sua· 
pei to o promotor de j ustiça interino, pelo 
01esmo moti VO ! ! ; 

Con sid3r ando que u ma an aly8e a ttenta 
dos factos , convence, que a força polic ia l roi 
a ggredi da e n lio aggre ssiva : 

Consideran do que si essa convicção, _resul -
tante de Jogicas e legitimas rela~ ões tirad as 
da prova feita. nã o poude ser acce ita pelo 
pode r judiciario adstricto a cb am a ~ a p ro va 
legal , pode servir de ~asa a um a d_e ll bera · 
ção d.o Poder LegiF ia tlvo, no exer~1c10 _do 
direito de graça- que pode ben etlc 1~r ate a 
crim inosos con fes1os, dadas as condi ções do 
fact o e as condições pessoaes do dil inqu ente ; 

Con •iderando que o di reito de graça_ t em 
precisa mente por fim _ob temperar os m fle · 
xi veis preceitos de JUSti ça pen al ; 

Considerando que ainda é discutível a 
compe~e ncia do fõro em que fora11_1 julgados 
os peticionarias, que ~ca ram ass1m com. a 
sua posição peiorada, Já quanto á appreCi a-
ção da prova, pois que o jury não estli. ads tr_i; 
cto como o juiz Togado-a prova legal, JR 
quanto aos recursos , como o de protesto 
por novo julgamento ; 

Considera ndo que os peticionarias estão 
presos desde 30 de janei ro de 1900, é de 

PARBCER 

Que seja approvado o seguinte projecto de 
lei: 

Projeeto 

O Congresso L9gi sl ativo do Estado de 
Minas Geraes decr eta : 

Art . I .- Fica perdoado aos réos Jose 
Agustinho Ferreira , Pedro Barreto de Sou-
sa, Virgílio Pereira Rama lho, Augusto Do-
mingos do Oliveira e Celestino F~rrei ra da 
Silva, o r esto das pe'?as em CUJ O cumpri-
mento se acham em v irtude de sentença do 
j uiz de direito da com arca de Bom Sucoesso , 
de 10 de julho de 1900 . 

Art. 2 . · Revogam-se as dispos içOes em 
con trar io . 

Sala das comm issües, -t de jul ho de 1901 . 
- Jo(io L11 Í J.- !.ui ; Re>» trí .- Ca rlo s T o-
leJ.o . - A imprimir-se . 

APRES ENTAÇÃO DE PROJRCTOS, RRQ URR IMENTüS, 
li'iDIC.\ÇÕES E M O~ i\ ES 

J sr . Juv&NAL PENNa , obtendo a palavra, 
manda á Mesa o seguinte : 

Projccto n. 8-i 

3. · dis cussão 

O Congresso Legis lati vo de Mina~ Geraes 
decreta : 

Arti ~o uni co . A cidade do Uo mtl m, deno-
minar -se-J,a, desde a da ta da promul gação 
desta le i - cidade João Penid.o-: r evogadas 
as disposiçõ9s em con t1·ario. 

Sa la das s essões, 4 de j ul ho de 190 I . -
J u ven al T'enn a . 

Lido e apoiado vae a impri mir -se. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

2 .' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 102, DO Sll:NADO 

E' a nnunciada a 2. · discussão, por artigos, 
do proj ecto de lei n. 102 , do Senado, de 
1898, sobre aposentadoria d.os fu nccionar ios 
pu blicos . 

Sem debate encerra ·se a d iscussão do 
arti go l. · . 

O SR . JoÃo Pro, ( pel" ordem ) consul ta 
a Mesa se o projecto ora em disc uPsão vae 
ser approvado defi ni tivamente ou se tem de 
voltar ao Senado e faz essa co nsulta para 
de ac côrdo com a infor mação da Mes ~t poder 
dar o seu voto. 

O sR. PRESIDEN TE, em resposta á consulta 
fe ita pela orador precedent e, !é o ar t . 121 da 
Costitu ição de E~tado . 

O SR. Jo.Xo PIO diz então qu e em v:sta 
disso votava a favor. 

Posto a vo tos o arti go I. · , é o mesmo ap-
provado . 

Sem debate encerra -se a discussão e são 
approvados os a r tigos 2 . · , 3. ·, 4. · , 5. · 
e 6. · . 

Em dis cussão o a rtigo 7 . · . 
O Br. lt.oclrlgueB Chllves : Sr. 

Presidente, ped i a palavra para envia r á 
Meaa um a em enda suppressiva da 1.• parte 
do ar t. 7. · do projecto que se di scute . O 
a1t. dispõe o seguinte (l ii ) . 

Não vejo, sr. Pres idente, porque ra :~.lio se 
deva assim proceder , porquanto trata -se 
aqui de uma disposi.,; lio constitucional, que 
se pretende reformar, e a reforma dos mil i· 



tares é mataria jã. eatabelecida na propria 
Conatituição e regida até por lei ordlnaria. 

0 SR. VASCO AZBVEDO:-E' para uni(Or· 
mizar as aposentadorias. 

0 SR. RODRIGUES CHAVES:- Me~mo nesta 
bypotbese nlio ha razão de aer, porque v. 
exc. sabe que ha distincção entre as apo· 
sentadoriaa dos funccionarios publlcoa e re· 
forma doa militares, e ella é tão clara que 
a propria Coaatitui~llo, no seu art. 104, sup-
primindo as aposentadorias, no paragrapho 
unico do mesmo artigo estabelece, ou antes 
crea a reforma para os militares. 

Sendo assim, nilo vejo razlio para se in-
cluir no presente proJecto, que visa alterar 
uma disposição constitucional, a parte re-
ferente a reforma dos militares que, como a 
Caaa sabe, é regida pelas leia ns. 5 de 1891 
e 222 de 1897. 

E', ar. Presidente, em virtude destes ar-
ffllmentoa que envio a minha emenda con· 
cabida nos seguintes termos (lê) (Muito i.lem 
muito 6a:,.). 

Vem á Mesa é lida, apoiada e posta em 
diacusalio conjuntamente com o artigo i.· 
a seguinte : 
Emmda ao art. 7. • dn propmiçlio n. 102, 

dó Se·•ado 

Supprima·se a primeira 11arte do artigo 
que torna extensivas aos olflcia<1S n praças 
da Brigada Policial as dispMições relativas 
{t aposentadoria. 

( S. R. ) Sala das Sessões, 4 de julho de 
1901.-Rod1·igues c;wr:eL- Celestino Soares . 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
enr.erra-w a discussão sendo approvados o 
projecto e emenda. 

0 SR. VASCO AZEVEDO (pela m·dem) requer 
que se consigne na acta ter votado contra 
a emenda do sr. Rodrigues Chaves. 

Seri attendido o nobre deputado. 
Consentindo a Camara que o projecto pas-

se a 3.• discussão, é elle remettido à com-
missão de Constituição e Legislação. 

O SR. JuLIO TAVARE9, obtendo a palavra 
pela ordem, rec1ner que a Mesa mandasse 
consignar na acta que s. exc. ha via votado 
contra todos os artigos do projecto, porque, 
além <'e considerar tnopportuno tratar-se do 
rastabelecimento das aposentarias, na actua-
lidade,-julga o projecto, nos termos em 
que está concebido, alt&mente prejudicial 
aos interesfcs do Estado.-Será attendido. 

ldentica rl.eclaração fazem os srs . Celestino 
Soares e .Joaquim Calixto.-Serllo attendi-
dos. 

Esgotadas ns materies da •1rdem do dia, 
o 8r. Presidente designa para amanhã a se-
guinte 

ORDE\1 DO DIA 
PRJMKIRA PA RTK 

Até uma hora da ta t·de : 
Leitura e approvação da ac!a. 
Expediente. 
~egunda leitura_ dns pare ceres>':· de com-

miuões o dos pro)ectos, depois de impres-
sos e distribuídos. 

Apresentaçil:o de pareceres das commis-
s11es. 

Apresentação de projectos, requerimentos 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellllções e moções. 

SEGUNDA PARTE 
Até -1 horas da tarde : 

Di sou ssão dos pareceres ns. 130, 131, 132 e 
133. 

Levanta-se a sessão . 

li.• SESSÃO ORDINA RI A AOS 5 DE JCLHO 
. DE 1901 

PRKSI DKSCIA DO SR. RIDBIRO DE ÜLIVEIRA 
smtMARIO : -I.· parte da ordem do dia.-Acta 

-Expedlente.-Ohsenações dos srs. Julio Ta-
vares e Bernardes de Faria.-2. • !eltura.-2. • 
parte . -Discoss~o dos pareceres ns . 1W, 131, 
132 e 183.-0rdem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada acham-se 

presentes os srs.: Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Vasco Aze-
vedo, Olympio Borges, Edmundo Blum, Joa-
quim Calixto, João Pio, Delfim Moreira, Jay-
me Gomes, Abeilard, Julio Tavares, Gaspar 
Lopes, Leopoldo Corrêa, Bernardes de Faria, 
Freitas Castro, Luiz Renno, Alves de Lemos, 
Nunes Pinheiro, Juvenal Penna, Tavares de 
Mello, Ferreira e Mello, Carlos Toledo, João 
Luiz, Assis Lima e Astolpho Pinto, faltando 
com causa participada os srs.: Xavier Rolim, 
Brandão Filho, Carvalho Britto, Franklin Bo-
telho, Ribeiro .lunqueira, F . Peixoto, Silva 
ForteP, Raposo de Almeida, Olympio Mourão, 
.João Velloso, Lindolpho Campos e lgnacio 
Mutta e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não havendr• 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

EX PEDIENTE 

0 SR. 1.' SECRETA RIO dá conta do se-
guinte: 

Requ~rimenlo 

Do cidadão JoEé Nicodemos da Silva, pe-
dindo a decretação de uma lei quo lhe ga· 
ranta a percepção de ordenado simples c~ wo 
professor de musicado Internato do Gymt:>l-
ain Mineiro, cuja cadeira foi ~uppr i mida. -
A' com missão de L~gislação. 

O BR. Juu o TA\'ARES en,·ia á j\f€8a para 
ter o destino regimental um oiii cio Em que 
o directorio republ icano do municipio de 
Monte Carmello t:'ansmitto ao Congrc sso uma 
representaçDo dos habitantes da povoação 
do Cemiteri " , pedindo elevação a di~1ricto 
de poz.- A' commissão 1\tixta. 

0 SR. BERNARDES D~ FARIA. fazendo "er 
achar-se desf.Jlcada a commiss <To de Cs msr 2s 
Municipaes pela BUiencia de dois de seus 
membros,pede se delegue a Mesa a faculdad e 
c'e nomenr quem preencha tnterlnam eu-
te as vaga~. 



Com o assentiment" da Camara, siío no-
meados 0s senh ores : Freita s Castro e Leco · 
poldo Corrêa_ 

2.• LEtTURA 

Têm 2.· leitura e ficam sobre a li. ala pa ra 
ordem dos trabalhos os pro jectos na. 84 e 85, 
send o este julgado objecto de delibet·açlio e 
dispensado aquelle dessa formalidade pur 
emanar de uma das commissões da Camara . 

Não ha pareceres das commissões, nem 
projectos, requerimentos, indicações e mo-
ções a serem apresentad"s. 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO DJS PARECER ES NS, 130 A 133 

Lidos e postos em discussão unica, succes-
sivamente, são sem debate approYados e vlio 
para o archivo da Secretaria os pareceres de 
na. 130&133. 

Esgotadas as matarias da ordem do di a, 
o ar . Presidente designa para amanhã a se-
guin ta : 

ORDE\1 DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Atê uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçl!.o da acta. 
Expediente. 
Seaunda leitura dos pareceres de commis-

sões "e dos proj e c tos, depois de impressos e 
distribuídos. . 

Apresen tação de pareceres das r·ommts-
sões . · . 

Apresentaçlo de projoctos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
i.nterpellações e moções. 

Approvação de redacções tlnaes. 

SEUUN DA PARTE 

Ate 4 horas da tarde: 
).• discuulio do projecto n. 84, indultando 

os réos condemnados em vir t ude de sentença 
do dr. juiz de direito da comarca de Bom 
Successo, em 10 de julho de 1!100 . 

Levanta-se a ses&li ll . 

12.• SESSAO URDI:\ARIA AOS 28 IIE JUr\1 10 
DE I'.JO l 

PRESIDRNCIA DO SR. RI GEIRO DE ÜL!\"EIRA 

SU~OIARIO:- t.· parte da ordem !lo ~ia .-Acta. 
--Expediente. Obsen·açôes dos srs. t;a ;par Lo· 
pes João Luiz e Vasco Aznedo.- Apresentaçl\o 
da Ínoç1\o n. 1 e dos projectos ns. 86 e 87.- _2.· 
parte.- I.· discussão do prOJed o o. SJ. Dte-
curso e requerimen to do sr. Ju\·enal Penna . Dls· 
carws dos srs . Jo:lo Pio ~ .loão Lui z. Ohserva-
çOes . peta ordem, do3 srs . .loáo Pio e Jn ven al 
Penna. - Ordem c!o dia. 
Ao meio dia, feita a chamada , acham -se 

presentes os srs. Ri beiro de Oliveira, Agos-
tiniw Pereira, Celest. i no Soares, Tavares de 
Mello, João Luiz, \"asco Azevedo, Joaquim 

Calixto, Carlos Tolodo, Bernardes de Faria, 
Jol'i (• Pio, Olympio Borges, Juvenal Penn11, 
Gaspar Lopes, Abeilard, Nunes Pinheiro, 
Deltlm \!orelra. Ferreira e Mello, Jayme Go· 
mes, Assis Lima, E1mundo Blum, Luiz Ren-
o•'•, Astospho Pinto, Leopoldo Corrêa e Frei -
tas Castro, faltando com causa partjcipada 
os srs.: Xavier Rolim, Urandão Filho , Car-
valho Britto, Fran kli n Botelho, Ribeiro Jun -
queira, FrancisciJ Peixoto, Silva Fortes , Ra-
poso de Almeida, Olympio \lourão, Jo llo Vel· 
loso, Lindolpho Campos e !gnacio Murtn e 
sem e lia os mGis senl.tores. 

Abr~-se a sessão 
Lida a acta da antecedente e nlio ha\·endo 

quem lhe faça observações, fica a mesma 
sobre a mesa para Rf> r approvada quando 
ho •lver numero . 

RXPEDIENTE 

0 8R. I.' SECRETARIO dá conta do Se· 
guinte: 

O !fi cios 

Do llgente executivo municipal de Cabo 
Verde apresentando ao Congresso tres reque -
rimentos de diversos fazendeiros pedindo 
passagem de suas fazendas para o dlstrtcto 
de Monte Bello.- A' commissão Mixta. 

Da Camara Municipal do Serro pedindo 
que seja restituída àquelle municipio um a 
faixa de territorio que dello f'oi desmembra-
da para ser annexada ao distrtcto de Santo 
Antonio da Columna, rlo municipio do Peça-
nha . - A mesma commissão. 

Do presidente da Associação Commercial 
desta Capital suhmettondo á consideraç!Io 
do Congresso um requerimento em que os 
senhores Junqueira Ribeiro & Borges pedem 
isenção do imposto de expor-tação para a 
manteiga produzida no Estado de Minas (;e· 
raes.-A' commissão de Orçamento. 

Da Camara Municipal de Entre Rios repre -
sentando no sentido de ser conservada a 
comarca respectiva .- A' commissão Mix ta. 

0 SR. G.\SPAR LOPES envia á. 1\lesa para 
ter o destino regimental duas representa-
ções, sendo uma de proprietarios residentes 
no logar dr nominado Coqueiros e Pinhei ro 
e suas immediações, pertencentes ao distri-
cto do Ca rm o da Escaramuça, muni cipio dr 
Santo Antonio do Machado, pedindo trans-
ferencia de suas fazendas para o munici-
pio de Alfenas e outra de proprietarios do 
log11r denominado «Rochat» do mesmo dis-
tricto e munlclpio do Machado fazendo iden -
tico pedido. 

\"1io as representaçües á commissão Mixt a. 
0 3 SRS. JOÃO LUIZ F. VASCO AZEVRllO tra-

zem ao conhecimento da Camara e esta tlca 
inteirada, que os senhores .Julio Tavares r 
Luiz Cassiano faltaram hoje á sessão por 
motivo justo. 

Não ha mataria di str ibuída para segunda 
lei tura. 

Nilo ha pareceres das commiEsões a sorem 
apresentados. 



APRBIIBNTAÇÃO DB PROJECTOB INDICAÇ0Rs, REQUB· 
RIMBNTOII B MOÇÕES 

O ar. C'arlo• Toledo ; - Sr. Presi-
dente, tenho a honra de < Jferecer á. consi · 
ddração da Camara dos senhores Deputados 
a seguinte moção (Lé : 

Sr . Presidente, está na me morta de todos 
os brasileiros a situaçllo angustioea da. União 
ao terminar a administração do venerando 
presidente, sr. dr. Prudente de Moraes. 

O Brasil, tendo sabido das luctas sangui-
nolentas de uma revolta armada, guiada 
pelo espirito de facção de uma parte da ma 
rinba nacional, esti mulada pelos elementos 
reacclonarios que não duvidavam um PÓ mo-
mento pOr em perigo as instituições adop· 
tadaa pelo po~o braaileiro e convulsionar 
todo o paiz, o Brasil sempre correcto no 
cumprimento, no desempenho dos compro· 
missoe contrahidos com o extraugeiro, vLJ.· 
se quasi que obrigado a suspen1er, de todo, 
o pagamento da sua divida- ext!frna, ou en · 
tão a ter absoluta necessidade de entrar em 
accordo com o credor extrangeiro, atlm de 
obter moratoria para o saldo de seus com-
promiseos. Era uma situação que falava á 
alma do povo brasileiro, porque ease povo 
tinha a tradição de um passado em que 
jamais se duvidára da lealdade e da sinceri 
dada com que satisfazia sempre todos os 
seus comprtmissos. (Apoiados mu ·to bem). 

Pois bem, sr. Presidente, a naçilo que 
acabava de sahir de uma lucta sanguiuolen · 
ta, em que os odios e as paixões se desen-
cadearam de um modo extraordinario, como 
registra a historia actual, a nação que aca 
bava de passar por eua lucta terrível, pre-
cizava fortalecer seu credito no exterior e 
convencer aos seus credores na Europa que 
a Republica era nma instituição radicada na 
consiencia do povo brasileiro ..• 

0 SR. VASCO AZBV F. DO : - Muito bem. 
0 FR. CARLOS TOLEDO •.• e que essa ÍD· 

stituiçlio não podia morrer, não podia ser 
ferida de morte pelo decredito e pela ban-
carrota. O governo patriotico e venerando 
do sr. dr. Prudente de Moraes, iniciou o 
accOrdo oom os oradores extrangelros, e o 
governo energico, tlrme e resoluto do actual 
sr. Presidente da Republica executou-o com 
toda a lealdade (Apoiados). 

Sr. Presidente, deante da angustiosa situa· 
çlto em que se achou a Republlca Brasileira, 
é licito, é forçoso fazer justiça áquelles que 
enfrentaram as paixoas do momento, os pre-
conceitos, os odios, o ridiculo, o sarcasm o 
de todos quantos duvidavam da exquibilida-
de do plano financeiro posto em pratica pelo 
governo da nação (muito b• m); é necessario, 
sr. Presidente, que se renda homenagem 
!quellee que não trepidaram em enfrentar 
todas as difficuldades, todos os embaraços 
que se lhes aotolhavam, para que assegu-
ras&em á. patria a maior das regalias de que 
pode gosar uma nação, isto é, ter o seu ore· 
dito firmado no interior e no exterior, po-
der, de fronte erguida, encarar os vastos pro-
blemas de um grande paiz e percorrer a sen· 
da do futuro com a segurança de que está 
cumprindo uma elevada missão. 

Senhortls, nersa situação que tlio de perto 
fala ao patriotismo da alma nacional, eu 
sinto me orgulhoso de ser, como humil•Je re-
pregentante deste Estado ... 

VozEs : -Nilo apoiado ; muito digno _ 
0 SR. CARLOS TOLBDO ... , quem venha dar 

o brado de alarma no seio da Camara dos se-
nhores Deputados, para que o povo mineiro 
não &Aja indiJferente a esse grande nc Jnteci-
men · o nacional. 

V. ex o. sabe, sr. Presidente, que ao co-
meçar o governo do actual chefe da nação 
Brasileira, o E~tado de Miou, pelo orgão do 
seu Presidente, collocou se franca e desinte-
ressadamente a seu lado, hypothecando o 
apoio incondicional da política mineira ao 
programma traça <lo por s. ex c. Ago ra, se-
nhores, o povo minei ro, associando - a~ a tno 
elevado programma que tinha por base a 
reconstituiçilo ecoo omica do nosso paiz, não 
pó.Je tlcar ind i tr~rente a esse grande act)n-
tecimento nacional que retlecte tão de per-
to nas vossas tloançae, que tão de perto fala 
aos nossos sentimentos ,.._e orgulho . E essa 
solidariedade moral, essa solidarieJade pc.li -
tica, vin 1úla estreitamente o nosso Estado á 
politica da Uoillo. 

Nestas condições depois que a Europa pou -
de vér na realidade executado esse accôrdo, 
que o espírito de facção, que a revolta em 
todos os sentidos, alardeava como ioexequi-
vel, como o tumulo das lloanças brasileiras , 
deve rejubilar se a Camara dos senhores De · 
p!!tado~ , que é o interprete sinceru da von -
tade do povo mineiro .. . 

0 S K. ASH8 LIMA ll OUTROS SR •. DEPUTA DOS: 
-Muito bem. 

0 SR. CARLOS TOLEDO . .. e que não pód& 
deixar de congratular se nesta hora com eues 
que pel as suas manifestações na imprensa, 
na tribuna, pelo orgão dos poderes consti -
tuídos, collocaram se patrioticamente ao lado 
de uma política que é a ealvaçiio do Brasil, 
que é a salvação do futuro ( apoiado.<; r.; ui -
to bem ) . 

Senhores, na homenagem que o povo mi-
neiro dirige aos poderes federaes, não poderia 
passar despercebida a personalidade do 
homem que foi tlel executor do pensamento 
do chefe da naçào, do homem que, dotado 
de uma vontade de fr rro, soube atl'rontar os 
doestos, as calumnias, as invectivas baixas, 
o espírito reaccionario, o monarchismo in -
surrecto que lançava lbe em rosto a fatali -
dade de um accordo que se lhes afigurava o 
tlm daw instituições republicana~ . 

Eu me retiro ao benemerito secretario do 
sr. Presidente da Republica, a esse bom em 
que conquistou a gratidão nacional, a grati-
dão do po vo mineiro, porque elle nem um 
momento duvidou da exequibilldade desse 
plano, porque elle, sobranceiro a todas essas 
tormeatas que se rormaram em torno do 
seu nome, soube arcar com as dilfi cul tades, 
com os embaraços, e sereno, tr•nqtullo, 
consolo de que chegaria ao fim do plano 
tl\o meditada mente concebido, pvu 1e, no 
ultimo dia em que se terminava na pr- ça de 
Londres o prazo do accordo, dizer ao illustre 
ar. Presidente da Republlca e ao Brasil in· 
telro que a sua miss!O eatava acabada, que 



o mais elevado, o mais alevantado dever do 
mini st ro da Fazend a estava cumprid o . 

A moção que eu tenho a honra de justificar 
perant.e a Caia, é uma home nagem s ignifi -
cativa, n <ttural e j usta á pol it ica ac tual do 
governo da Repnbli ca, pois , a Ca:.nara. com · 
preheude ni t i lamente que o nosso grand 1so 
Estado, tão r ico de r~cut·sos natura.es, tão 
cheio d ' uber-la•le e de seiva, a ~r u arda. uni -
camente que sPj a mantida a con liança naai -
onal, resta.· etecido o credito publico nos 
grandes mercados europeu~ , para que todo 
este immenso territorio seja o alvo natural 
dos capitaes enrangeiros. E o povo_) minei -
ro que comprehende bem esse grande futuro 
que se rasga deant.e delle, não póde deixar 
de sentir-se 0rg ulhoso de haver um dia eyo 
thetizado toda a sua vida. financeira e eoono 
mic R., toda su a pro~p eridade, todo seu futuro, 
no vulto do benemerito cidadão que se acha 
collocado á fr• nte dos negocios publicas do 
Es tado, ( opoiad?s; m uito bem ) e que, num 
mome .1to do mais alevant~ do patr 1o ti~mo, 
poude afll rmar ao sr. Presidente da Republi-
oa, que este Estado, unido como um só ho-
mem, collocava-s EI a seu lado para go.r~ntir 
ao extrangeiro que a republica no Brastl e1 a 
uma instituição de fi nitivamente ra..Jicada na. 
alma popular e que essa R~publica não po-
dia mor1 cr nos escombros de uma bancarro-
ta . ( .1/uíto bem ! M u ito be ··d) 

Vem á '-'lesa é lida e apoi ada a seguinte 

Moção 11. I 

A Camara dos Deputados cnng ratala-se com 
o povo mineiro pelo restabe lecimento doa 
pagamen tos em especie do~ juros lia divida 
extdrna e das garantias ás estradas de rer-
ro nacionaes, e pela termin••çã.o do accor 
do de Londres, patrioticamente iniciado pelo 
governo transacto da União e com lealdade 
e firmeza executado pelo governo actual do 
benemer1to sr. Presidente da Republica como 
inicio da reno::~ stituiç!l.o financeira de uossa 
patria . 

Requeiro, pois, que_ esta moção seja envia-
da ao sr. Presidente di) Es tado para trans-
mittir ao governo federal as sinceras felici -
tações desta Camara por tão auspi cioso 
acontecimento. 

( S. R. ) 
Sala da3 se3SÕdd, 6 de J Ulh o de 190 1 .-Ca r-

los T ul trln 
0 SR. Dr~ r. F.~l ~IO RB!RA (pela ordem ), re -

quer •e consu lte a casa sa delega á Mesa 
a faculdade fie nomear uma commissão es;>e -
cial de cinco membros para dar parecer so-
bre a moção. 

O SR. PaES!DESTs: declara que a. moção 
tlca. sobra a MlJa e q Je, logJ ., ue h ~ja nu-
me;·o, subme tterá á. appro vaçllo da Camara 
o re~u el'i meato do ar. Dalfim ~I LJreira. 

O sR.. V .&:~co .-\ZRVB jo en via á ~le sa o se-
guinte 

Pro,-ecto n. 86 

(3. · le~ islatura) 

O Cangrasao L lóialativJ do Estalo de Mi-
nas . Gera.es decreta : 

A. C.-8 

Art. t.· Fie l c read>\ mai s uma feira. de ga-
do uv municíp io de Sete L1goas de accordo 
com a lei n. 303, de 5 dA j ulh o corrente . 

Art . 2. · "3ta lei en trar,\ em vigor desde t. 
dah de sua publ1caçã.?. 

Art. 3. · R"voc:am se as disp11Sições em 
contrJ rio . (S. R.) 

Sala das sessõe~, ti de j ulho de l \JO!.-
Va sco A :evP.d.o. -Ja yme Gomes. - D•l fim Mo-
reirll . - - Alves de Lemos- 'iriSp •r Lnpes. -Leo-
pol1o Corrê". -/1' !mundo Bl um .-Olympio 
Bol·qes. -Juv.Jnat Perma .-Pa l1'e João Pio, 
- Fe•·re ·,.,, e .lfello. -Lui4 CJss iano . 

Esta,ndo apoiado p ~ lo numero de ass igna-
turas vae a tmprtmtr-se. 

O SR. FaRR.EIR.A E Mgi.Lo, obtendo a pala.-
vrn,manda á Mesa o segumte 

Projecto n. S í 

(3. · legis latura) 
O CongNsso Legialativo d'.l li:stado de Mi-

nas Oardad decreta : 
Art. 1. · Ft c1 em vigor o art. 138 da Je( 

n. 105, dt~24 de j11lho del894, que dispOe 
•obre conducçtlo aos avaliaLiore~. 

Art. 2.· Re vogam-se as disposi ções em 
contrario. 

Sala das sessõe~, 6 de julho da 1901.-J . 
A . Ferr ei rCL e Me/l~ .-Juw•• al P~nno. 

Lido e apoiRdo vae a imprimir-se. 

2. · PA H. TE U \ ORDEM DO DIA 

I. ' Dl i CUSSÃO DO PR.OJECTO N. 84 

E' lido e entra em I. · discussão o prPje-
cto u. 84, indultanLio os reos conLie mnatos 
em virtude de sentença do Llr . juiz de direi-
to da comarca rle Bom S uc ~esso, em 10 de 
julho de 1900. 

O sr . .Juveoal t>eooa :- Sr . PresiJenle , 
o projecto que ora é submetttLio á considera-
ção da CJma.~a dos srs . Udputados é , na mi· 
nha humilde opinião, o mais importante de 
todos &quelles que tem sido apresentado& 
nesta Casa desde que tenho a hoUt'a dd oc-
cupar esta cadeira. 

Assim penso porque acredito que esse pro-
jacto um a vez traduzido em lei , virà trazer 
grandes d1iHculdados ao Edtado, porquanto, 
tem por intuito perdoar individ~os que com-
metteram crime, ha 18 mezes >ó meute, as· 
~ ass1nan <.~o em Bom Succesw duas pessoas 
e deixando feridas onze, qu 1 ndo essas pes-
soas achavam-se reunidas pacilicamente alim 
de ro ~tejar a victorla que, na vespera, ti -
nham obtl Jo no pleitú eleitord l. _ 

E' iuo que me oonsta, po1s, nunca fut !\ 
cidade de Bom Successo o nl!.u tenllo alli re-
lações. 

Pela leitura dos jornaes eu vi que os as-
saSBinados eram oppos1cionistas. 

O SR. JoXo Lun;:-A que jornaes v. exc. 
se refere 1 

O sR. Jun:NAL Pr: N''A:-A tod os os jornaee, 
nll.'.l só do Eit&do de Min as, como t ambem 
do R to de Jl\neiro. 

O SR. Jo:\o LUiz: -Mas, sll.o tantos que v. 
exc. bem _póJe citar um. 



0 8B.. JOVENAL Pt:NNk:-1880 está. no CO · 
nheclmento de todos. 

O sa. JoXo Lmz:-Eil fico satisfeito com 
um só. 

0 SR. VASCO AZ&VEOO:-Eu cito 3: 0 S•culo, 
de Bom Sucoeseo, O Plwrol, de Juiz de Fóra, 
e o Jornal do Poo•, de Bello Horizonte. 

0 SR. JCVENAL PEN!'(A:-Ahi tem V. exc. 
ja alguns. 

O sa. JoXo LCJz:-V. exc. nl!.o quiz citar 
nenbum; esperou que o nobre deputado o 
tl:l:esse. NAo lhe convinha citar esses. 

O sa. JuvENAL PtiNN&:-N!o é preciso que 
eu me refira aos jornae1; buta que me refi-
ra aos conaiderandos do pàrecer da lllustra-
da commiuão de Justiça Civil e Criminal. 

Sr. Prssidente, se forem indultados os in-
dividuo& de que trata o citado parecer, creio 
que daqui por deante ninguem, que não se -
ja partidario extremado do governo, poderá 
comparecer át urnas. 

O sa. Joxo Pro:-V. exc . permitte um 
aparte 1 

0 BR. JUVF.NAL PENNA:-Poia n!Io. 
O &R. JoXo PIO:-V. exc. foi auctor de um 

projecto egual a este, perdoando alguem 
que commettera uma fraude no norte. Lem-
bra se disso 1 

0 SR. JUVENAL PENNA:-V . eiC. està en-
gana<io, nlo se deu tal. 

O sit. Joxo Pzo:-V. exc . nllo defendeu o 
projecto 1 

O SR. Jun;NA!. PBSNA:-Não; foi a commls-
slio da Jastiça Civil que apresentou o proje-
cto perdoando a um cidadlio que já. tinb1 
cumprido 3 aanos de prisão por ter frauda-
do uma eleiçio na 6. • circumscripçlio. 

Nessa occasião doi o meu voto conscien-
cioso a respeito. 

Tratava-se, sr. Presidente, de um indivi -
duo que havia falsitlca<io a acta da eleiç1Io 
de juiz de paz; foi condemnado e, naquella 
data, havia cumprido mais da metade da 
pena que lhe fôra imposta. 

Agora, porem, trata-se de um projecto 
que à até, em minha humilde opinião, in-
constitucional . 

0 SR. VASCO Az r-: v.·: oo:-liSO e qui não. 
o SR. JoÃo Lurz :-Peço a v. exc. que me 

demonstre iuo. 
O SR. JuvE:>~AL Pr: Niü:- Vou satisfazer a v. 

cxc. 
Perante a t::onstituiç1Io, sr. Presidente, to · 

dos nós temos o direito de comparecer ás 
urnas, quer sejamos governistas ou não, 
seado, além disso, respeitada no terço a op-
posição. 

Ora, um projecto que vem perdoar áquel-
llls que assaasinaram opposicionlstas, pr.>hi-
be a estes o comparecimento ás urnas, por-
tanto Infringe n Constituiç~o q11e garante 
as minorias. 

O sk.. JoÃo Lmz:-E' por iaso que o pr.>· 
jecto é inoonstitucional ? O tacbygrapho que 
tome nota do arg11mento que é monumen 
tal. 

0 SR. JO.t.QUll\1 C&LlXTO:-Ha tantos modos 
de se frau<Jarem as urnas. 

O SR. Juv&NAL PE:->NA.: - Bem sei, infeliz-
mente é isso uma verdade, mas, eliminar o 
cidadão e perdoar-se ao criminos?, deve con-
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vir o meu collega, é um pl'ecedente perigo-
aissimo. 

O SR. JoAQUIM CA.LixTo:- Cldadlio algum 
deixa de comparecer ás urnas temendo a 
baioneta. 

0 SR . JUVBN.lL PBSNA:- No momento em 
que o illustre ar . Presidente do Estado vem 
pedir ao Congre!so a revisão da legislação 
eleitoral para evitar a fraude, como e que 
havemos de perdoar a homens que respon-
deram por crime praticado por motivo de 
eleição 1 

O &R. JoXo Luzz= - Foi por fraude~ v. exe. 
deve partir desse ponto .r1 

0 SR. JUVBNAI, PENNA:-Eu já disse a V .exc. 
que não conheço o processo. 

O SR. JoÃo LUiz: V. exo . n!Lo conhece o 
processo 1 Então toftítur questio. As fontes 
orlginaes das informaçOes de v. exc. silo 
muito suspeitas. 

(Ha outro1 ap1rt~s.O sr. Presidente chama 
IJ attenção). 

O SR. JuvESAL PEifNA:-Sr. Presidente, os 
que praticaram os aas!lssinatos e ferimentos 
que occorreram por occaslllo das eleições de 
Bom S11ccesso toram processados pelo digno 
e i Ilustre delegado auxiliar, sr. dr. Gomes 
Lima, acompanhado pelo sub-procnn<it J' do 
Estado, ar. dr. Aureliano Magalblles. 

Procesaados, aquelles indivíduos f1ram 
condemnados pelo integro dr. juiz de di-
reito da comarca de Bom Successo, havendo 
recurso para !!. Relação, aquelle colando Tri -
bunal ..• 

O SR. JoXo Lmz:-Itespeitabilisslmo, honra 
e gloria da magistratura do Estado. 

0 SR. J UVBNAL P•:'•INA., ., composto do 
homens acima de toda suspeição, reconheceu 
e confirmou a sentença . 

Agora, o Congresso, 18 mezes depoiP, jul-
ga-se com o direito, sem o minlmo docu-
mento, a não ser o requerimento dos ré os e 
unicamente pelos conslderandos da comrois-
são, de perdoar esses indivíduos, qub estão 
condemnados por sentença do j uiz de di reito 
e confirmada pelo accordão do Tribunal da 
Relação do E~tado. 

Eu venho, sr. Presidente, para meu escla · 
recimento, para o e!clarectmanto dos meus 
illnstrados collega9 e para o do po,·o mineiro 
que aqui representamo~ . apresenta~ um re-
querimento que, espero,será apprJvado,atlm 
de que possamos votar o projecto com pleno 
reconheclment::~ de causa. 

O requerimento ó o seguinte (L i ). 
O sR. JoXo Lmz:- E' o mesmo que dizer: 

vamos ac11b1r com isto. 
0 SR. VA!CO AZE:VBOO :- E' um adiamento 

in1etlnido . 
0 SR. Jl1VE.'IAL PEN:"'A:-li:U admiro O açoda-

mento com que os nobres deputldos preten-
dem rdsolver estt. tão mag:n questlo ! 

OsR. Assu LmA.:-V. exc. permitte um 
aparte 1 

0 SR. JU VENAL PENNA:- Com O mai or pra-
zer. 

O SR. Assrs LtMA:- 1\'l'io houve condemna-
ção do jury tambem 1 

0 SR. JU I'ENAL PBNNA:-EU ignoro comple -
tamente, 



0 SR. VASCO AZEVEDO:- i\àO houve tambem 
absolvição do outros implicados no fa-
cto ~ 

O BR. JuvENAL PE:>iNA: -Acabo de dizer que 
desconheço completamente o assumpto, 
pois, o unico documento que tenho à o 
projecto dd nobre commiullo . 

O eR. Joi o LUi z :-0 projecto à suspei · 
tissimo par a v. ex c. que tal ou em açoda-
mento como se a commisslio de Justiça da 
Camara fosse capaz de lançar mlio do aço-
damento queren:lo fazer passar aqui gato 
por lebre. 

0 SR. J UVE:-.' AL PENNA :-Perdoe-me O 
honrado deputado, mas, penso que empre-
gando a pala \Ta-açodamento, nlio oft'endi 
de modo algum os melindres da illustrada 
commissão. Quiz dizer que temos de tratar 
de cutros assumptos mais urgentes apre -
sentados pelo Presidente do Estado em sua 
Mensagem, taes como o debellamento da 
criae financeira porque pasaamos neste mo-
mento e cortes profundos e radicaes em 
muitos serviços publico&. 

Tudo isso pede o sr. Presidente do Estado 
e o Congresso, bem sei, está disposto a au-
xiliai-o nessas medidas que sll.o urgentes. 
Como à, pois, que em vez de cuidarmos del-
las, tratamos deste projecto que, sendo apon-
tado em um dia, é Jogo no aeguinte dado 
para a ordem dos noseos trabalhos 'I Per-
gunto : isso à ou não açndamento I 

0 ~R, VASCO AZEVEDO :-NãO à regimental 
isso 1 

O SR . Joio Luiz :-V. exc. pode me dizer 
quaes são os projectos que se acbam sobre 
a mesa 1 

O sn . Joio Pio :-A Mesa que responda 
porque poz o proj ~cto na ordem do dia. 

0 SR. JU VE:'<AI. PBNNA :-Empreguei a pa-
lavra-açodamento- e ci·eio que a empre-
guei bem, como já. demonstrei P. sem lnten -
çllo de otfensa alguma. 

Sllo estes, sr. Presidente, os motivos pe · 
los quaes eu peço adiamento do pr<'jecto, 
esperand 11 que a Camara tomará em consi · 
deraç1lo o meu requerimento atlm de salva-
guardar n nossa responsabilidade perantf' o 
povo min eirJ e para que tod oJ n,;, possa· 
mos ter ba se ~ egura, que sl! o as peças es-
senciaes do pr oceuo, para podermos nos 
pronunciar em questão tão melindropa. 
(Muito hem). 

Vem li. Mesa, ê lido, apoiado ~ posto em 
di~cussão o seguint e: 

Requerimedo n . -; 

Requeiro que por intermedio da Me«a se 
requisi1e: da Secretaria da R~l s çã'>, copia 
f'Xtrahida do oroce@SO crime em que são réos 
.Jo8é Ag ostinh o Ferreira, Pedro Bnrreto de 
Souza e ou t ros, dos seguintes docum e ntos: 
Depoimüntos das testemunhas no summario 
e plenat-i " ; sentenças e accord ãos de pro · 
nunoia e C() !làemnação. Requeiro mais que 
os ditos documentos sejam publicados nn 
<<Minas Geraes» antes de ser dado para 2 .• 
discussão o pro,iecto n. 84 deste anno . 

Sala das se«eõe!, 6 do lUIIJo de 1201.-
lullenal Penna. 

Não havendo quem sobre o mesmo peça a 
palavra, encerra-se a discussão ficando n vo-
taçM adiada para quando houver numero 
legal. 

C•'Dtin úa a I .• discussão do projecto n. 
84. 

O 11r. .Jollo PJo : - Sr . Presid ente, pelo 
art. 72, § 9. • da Constituição federa l e pelo 
art. 3. ·, § 9. • da Constituição do Estado à 
permittido a qualquer cidadão representar 
aos poderes publicas contra abusos do au-
otoridade. 

Isso ae faz por meio de um requerimento, 
quando o c idadão se dirige ao poder legis-
lativo, enviado directamente á Mesa da 
Camara, ou então por intermedio de um 
deputado. 

Fui apenas o vebiculo para transportar a 
petição dos soldados que se acham detidos 
na cadeia de Ouro Preto . 

Apresentando o requerimento não me dei-
xei guiar pelo coração, se bem que me 
doesse no mais vivo d'alma saber que os 
acontecimentos de Bom Successo, deram em 
resultadu a condemnação de soldados que 
silo' obrigados á obediencia, á pontualidade 
na execuç ão dA ordens recebidas, o que con-
stitue a mt.la real da en grenagem da vida 
militar. 

0 SR. VASCO AZE I'EDO:- \ luilo bem. 
11 SR. Joio PIO : - Doeu-me, ar. Presiden-

te , sinceramente, ter e~sa no t ic ia, maP , não 
me deixei levar apenas pelo coração, cúrno 
affirmou I) Pha >·ot, a quem 1·esrondo, cum-
pl ÍJdo um dever quo qualquer dos srs . de-
putddos seria obrigado a cumprir . 

Ao apresentar a petição não dei opiniã o al -
guma sobre esse processo porque não conhecia 
cs factos qne se passaram na cidade de Bom 
Successo, sen~o atravez da linguagem dos 
jornaos, e todos nó3 sabem os que o ar ti go de 
um jorn a l traz apenas a ••pini ão do i ndi vi-
duo que o escreve. 

Eu disse , sr. Presidente, que havia um 
culpado nesses aconteciment os , seria o dele-
gado de Policia, seria o proprio Cbefe de 
Policia e portanto, o Presidente do Estado, 
sr. dr. Silviano Brandão. 

Ora, accusar o Presidente do Estado de 
mandar a pol ic ia assassinar cidad ãos por 
causa de uma eleição, à uma in famia inqua· 
liricavel. ( .\poiwlos; muito hem ). 

11 m. I>EL I' DI MnREIRA:- E cs fact os se 
deram depois da eleiçil o. 

(I m . J ,•J..o Pro : -Eu disse que assim 
como accusam o honrado Presidente do Esta-
d<' . tam bem na petição está. accusado Oot avio 
Carla~ de Souza de capitn11ear um g1upo de 
300 individuas armados. 

Portanto, o jornal dCI Bom Succeseo, redi-
gido pelo ar. úct a,·io Carl us, foi levi ano e 
apressado quando suppoz qu e eu tivesse 
dado opinião e á cata ·de epitbetos para ri-
dicularizar-me reeditou mais uma H Z a 
safa.da pil heria de Guerra -Iuo que iro, na 
«Velhice do Padre Eterno». ! A poi~do. ; m uito 
l>em ). 

VozES : - V. ex c. rstá muito acima dessas 
c ousas. 

o sa. Jo\~ PIO:- Fica. respondido O Pha-
'rot , ao qual digo que nilo falou em mim a 



e o -
.eorac}!o- cumpri um dever, e Oca tambem 
reapondldo o energumeno auctor do artigo 
que é encimado com o meu nome, publicado 
no Seculo. 

Nilo tinha, sr . Presidente, nenhum juizo 
formado sobre a mataria, fui, apenas, por-
tador de uma petiçlio, mas hoje, depois do 
Iom in os o parecer . . . 

O SR. JoXo LUiz : - Muito agradecido. 
O SR. JoXo PIO:- . . . de commla•lio, de· 

pois da leitora attenta doa autos, depois de 
estudar o voto em separado do ar. desem -
bargador Resende Coata, cuja competencia 
nlnguem 1108 em duvida, ·estou sinceramente 
convencido de que é preclzo açodamento, 
mais do que Isso, seria caso de votarmos 
hoje mesmo o projecto, aOm de restituir a 
liberdade a eseea pobres soldados . . . (Apoia-
doa). 

0 SR. VASCO ÁZBVBDO:-Para reparaçllo de 
uma lnjUBtiça. 

O IR J<'ÃO Pio . . . sacrificados aos odioa 
pequeninos da politlca. 

Precizo ai orla dar uma resposta, sr. Pre -
sidente, ao llluslre deputado que me prece-
deu na tribuna e cuja argumentaçlio é de 
uma lojrica monumental e colossalmente in-
comprehensivel . 

O SR. JoXo LUiz:- E' a Iogica tia lf.logica. 
O IR. JoXo P10:-Entre outros argumentos 

apresentados pelo nobre deputado, s. exc. 
disse que a Relaçlio julgou e con.Jernnou os 
réoa, lolfo elles silo culpados. Nesse caso a 
appellaçlio e a revislio deseppar acem , nllo 
h a tribunal superior á Relaçllo . 

Essa argumentaçllo nlio tem valor. 
Disse mais o nobre deputado que houve 

açodamento, entretanto, eu depois de ter 
&.Presentado a petiçlio, dirigi-me ao Presi -
dente da Camara pedindo encarecidamente 
que fossem apresPados os tramites regimen-
taes relativos a essa questlio, porquanto, 
era preciPo que se verificasse onde estava a 
juatiça . Mais vale esse açodamento que dei-
xer uma hora maia um innocente na ca-
deia . 

0 SR. VASCO AZEVEDO:-A liberdade vale 
tudo . 

O SR. JoÃo Pw:-0 açodamento que houve 
!oi devido á minha pessoa, ao interesse que 
tomei pela quesHlo, quando soube que a con-
demnaçll.o er<1 injusta . 

-O IR . AssJs LIMA:- V. exc . cumprio um 
dever. 

O SR. VAsco AzBvrno:-E muito nobre. 
O SR . JoÃo PIO:-Agora, sr. Presidente, 

tenho idéa formada 110bre o assumpto. O H. 
Octavio Carlos de Souza, vencendo uma 
eleição em Bom Succes1o foi festejar sua vi -
ctoria Insultando e provPcando o tzropo 
contrario, o delegado de Policia poz de prom-
ptld!Io a força para impedir que houvesse 
alguma ajl'gressão da j>~rte doa dois grupos, 
dirigindo-se dopols com toda prud11nola a 
Octavio Carlos de Sousa pedindo lhe que 
contivesse os seus amigos pollticos, maa, 
este convidava, diz uma testemunha, aqui e 
alli pessoas para se reunirem a seus corre-
llgionarios que, approximando-se da força, 
atacaram-a, ao passo que eata retirava-se, 
cedia terreno ao grupo provooado'r . .. 

B' iuo o que dizem teetemunha& do pro-
cePso. 

Nesse ínterim partem tiros e diverso• sol-
dados fioam feridos por cacetadas e por balas 
(naturalmente os soldados não se feriram a 
si mesmos); !oi só entlio, sr. Presidente, que 
elles reagiram e tinham direito de fazel-o 
até pelo principio de aua legitima defesa. 

0 SB.. JU\'BNAL PBNNA:-lsso é que é ad-
miraveJ. O sr. Octavio Carlos ataca a foroa 
publloa, dá tiros, cacetadas e nlio é pro-
nunciado I 

O &R . Joio Lmz:-Eu hei de mostrar a 
a v . exc . aqui no processo. 

O sr. Joio Pw:-E' esta a ldéa que eu 
formei do processo e estou plenamente con-
vencido de que os soldados silo innocentea. 
O que sinto é que o per.:lão nll.o sPj a conce-
di do já porquanto, ell<l é de todo p~ nto 
justo . 

Eu queria , @r . Presidente, percorrer 01 
depoimentos das testemunhas, entretanto, 
veJO que seria isso invadir uma ma teria., . . 

O m . J . Lm z :-N!Io apoiado. 
O sr. J. PIO ... em que temos na Camara 

quem pontifica como mestre, com sua pa-
lavra auctorizada que todos estamos habi-
tuadós a respeitar, porque tem abrilhantado 
todas as discu~ s!!es, e nesaa materia do di-
reito criminal a palavra do sr. dr. Jolo 
Luiz é uma palavra dogmatica, e uma pala-
vra de meatre . 

0 SR. J. LUIZ :-Agradecido . 
O ER. J . PIO :-Entretan to, fica estabele-

cido que nenhum de nós quer tirar da cadeia 
assaEsinos, o que n6s queremos é o resta· 
belecimento da justiça. Votarei contra o 
pro,iecto no momento em que estiver con-
vencido de que esses homens têm u m laivo 
de culpabilidade, mas, eAtou certo de que a 
Camara fará inteira justiça nlio ouvindo a 
palavra .do illustre representante da 2.• cir -
cumscripção, que vem dar o seu recado par~ 
satisfa zer naturalmente . . . 

O ar. J. PxNNA :-A' mioha consciencia ; 
nada tenbo com Octavio Carlos . 

O SR. J . Pio . .. á sua consciencia, e como 
ha uma questll.o pollt ica nesse meio, era 
precizo que apparecesse um voto cont rario 
ao projecto, afi m de que se sacrifi casse a 
justiça . Mas, eu é que não tenho interesse 
algum a respait0, nlio conheço nin guem em 
Bom Successo e o que os jcrnaes disseram, 
para mim tudo està. incriminado de suspei -
çlio, porquanto, a palavra do sr. Octavio 
Carlos o !lo t em valor algum sob re aconteci-
mentos em que tomou parte. Nestas con · 
diç!!es, estou tomando tempo á Camara que 
vae ouvir a ultima palavra no assumpto, 
palavra que nada servir-á para mim, porque 
tenbo convicção formada, mas valerá para 
mais uma vez s exc. mostrar o seu prepa-
ro e o accuro como discute. (Muito bem). 

0 SB.. V ASCO AZEVEDO :-E servi!'á tam bem 
para justificar nosso procedimento perante 
o Estado de Minas. 

O •r . .loAo J..al• :-Peço a v. exc., sr. 
Presidente, mandar-me o projecto e o reque· 
rimento (E' satisfeito). 

·Sr. Presidente, sra. deputados, (mov imento 
d<~ atttnçdo). Quando recebi, enviado pela-



Mesa, o requerimento de graça apresentado 
nesta Casa. pelo ill ustre collega, represen 
tante da 5.• circnmscripçil.o eleitoral, o sr. 
padre João Pio, na quali dade de obscuro 
relator (não apoi~t1os geraes) da commiss!lo 
de Ju@tiça Civil I' Criminal desta Camara, 
vi desde logo que se tratava de uma questl!o 
lmportantisoima, porque t inha Eervido .de 
pnijto fecundo, de fermento inextinguível ás 
paixões partldarias, aos odios políticos des-
encadeados em torno da actual eituaçil.o, em 
falta de cousa melhor de que se pudes~e 
lançar mão para accusal -a, honesta e patrio · 
tica como é. 

O sa. J. PB'NNA :-V . oxc. poude ver tudo 
isso em uma simples petiç~o 1 E' admirava!! 

O sR. J. Lurz :-Vi tudo isso .porque nllo 
sou myope e agradeço haver v. exc. tomado 
a palavra neste recinto para facilitar aind a 
maia a minha misF!io, porque eu sabia que 
lã fóra, nos corredores, se tramava con · 
tra este projecto, nã1 08 Impulsos da jus-
tiça, mas os odios da politicagem (apoiados, 
muito ~em). 

0 SR, VASCO AZEVEDO :-0 projecto é O 
restabelecimento da justiça. 

O sn. J . Lu1z :-Eu não quero, sr. Pre-
sidente, eu não posso, eu não devo, por-
quanto nesle debate pretendo f11l ~ r como 
juri,ta, eu nã'l quero, eu não pc 880, eu nllo 
devo de i x ~r me arrastar para o terreno obs · 
curo das paixões políticas. 

0 ~R. J. PENNA:- E a midsão de nós OU· 
tros qual é 1 

O SR. J. Lu1z: - O i Ilustre sacerdote que 
tanto nobili ta nesta Camara o cargo de cl'e-
presentante do povo mineiro , acaba de dizer 
com sua palavra ungida pel a mais profunda 
sincerida<:le que e8ta convencido da justiça 
da causa, cuja decisão provocou nesta Ca -
maro, e eu dou para bens á minha for t una 
por ter a Casa me deleçado o encar11o de mem-
bro da commissão de Justiça porqu e mais 
uma vez me é dado reivindicar, como cul-
tor do direito , os princípios da ju~tiça ou, 
pelo menos, os da equidade, não digo pos-
tergados não, sr. Presidente, mas obscure -
cidos por um trama ter ri vel contra os con-
demnados (mu ito bem), por meio de um a 
prova que o poder judiciario não poude des· 
pr~zar, m ~ s que nó l , no exercioio de um a 
funcçl!o constitucional, podemos regeitar. 

E' preciso que eu diga entre parenthesis 
ao Mbre collega do 2·. districto que s. exc . 
pode ter a certeza de qne .iamais me levan· 
tarei nesta tribuna para ofl'erecer um pruie -
cto ou um parecer, sem que tenha plena 
oonv\cçl!o da legitimidade das idéas que de-
fendo. Por isso, sr. Presidente, eu compre 
bendi que me era necessario estudo meti · 
ouloso, peça por peça, linha por linha, do-
cumento por documento deste proceuo que 
tanto echo fez nos annaes judiciarios do Es -
tado de Minas, nlW pela sua importancia, 
porque elle nll:o a tem, ma11 pelo3 odios par -
tidarioa que em torno delle se desenvolve-
ram, qual cratêra donde sahiasem como la-
vas vuloanicas todas as paixões partidarias 
contra o governo, já que n!o podiam attin -
gil·o de ontro modo. (Muito bem). 

O sR. J. PRI'NA:- V. ex. estA. accuaando 
08 drs. Gomes Lim~a e Aureliano MHgalhl!.es. 

O SR. J. Lmz:-Vou provar a v. e xc. que 
não os estou aocusando e que é com os de-
poimentos por elles tomarlos em Bem Sue-
cesso que eu vou demon•trar 11 justiça do 
pr~ jecto de perdão aos soldados que ora im -
petram a sua ~rraça. 

0 SR. VASCO AZRVEDO:-Jnjustiça que preci -
sa ser repanda quanto antes. 

O SR. J. Lmz-Sr. Presidente, muito agra-
deço ao nohre depu tado qu e provocou a dis-
cussl!.o o serviço relevante que assim me 
prestou para que nl!.o se dissesse que o pro -
.Jacto ia pas~ar s~m que ou tivesse fe ito o 
precizo estu do, para poder JUStificai -o do 
alto de~ta tribun:L 

O FR . J. PBNNA:-Ninguem seri a capaz de 
dizer isPo. 

O SR. J . Lurz:-Foi assim que, na qualida-
de de advogado, que me dà certoP direi tos 

r que o nohre cc.llega não desconhece, con;o 
illnstre funccionario qu11 à do tôro. pedi 
em "ontlança no Tribunal da Relação, os 
autos do processo. 

O SR. J. PENNA:-V. exc. poderia pedil -os 
aqui madiant • um requerimento e assim to-
dos saberiam. 

O sn. J . Luiz-Vou dizer qual foi o meu 
procedimento. 

Comprellende perfeitam ente v. ex c ., sr. 
Presidente, que sem o exame tia m ~ teria 
seria desneceesario e inutil sob•·ecarregar 
de serviço os fonccionario~ do Tribuntt.l da 
Relação, aliás ja muito sobrecarregadcs, si-
ria inutil pedir copia das peças do processo 
(Apa rtes). 

l.•btive, portanto, o processo, como consta 
do protocollo da Rel ação, com a minha a8-
signatura, receb~ndo - o em contlança do es-
crivll o E ,>aminond as Pires, e elle aq ui está 
eftudndo peça por peça, linha por linh a, 
como disse. 

Peço, pois, ao nobre collega, represnetante 
da 2. · circumscaipção, que se digne ouvir 
a dofesa do projecto, porque quem vao fa lar 
não õ o politico, ma s sim o JUrista . 

0 SR. ASSIS LIMA:- E a questão pa rece que 
uc tualmenle é só .i uridica , não ó verdade 1 
O~R.J. LUJ z: -Não é o politiC'<>,s r. Presi-

dente, por quanto esse tem out ras tribunas 
ond <l possa f11zer ouvir a sua voz e defen-
der, se for preciso , o seu procedimento ; t) 
o juri ; ta que vae fal u , visto c1mo a mate-
ria .i pro priamente de direito ju•iici ario. 

O m . J . Pt:NN • :-Eu creio que por isso 
mesmo é que ella devia ser julgada no Tri -
bunal da Relação. 

O SR. J. Lu1z:-Vou responder a v. exo. 
que diz que a questão devia ser deciditlo\ no 
Tribunal da R~laçllo . O meu i ilust rado co l-
lega parece que desconhece a Constituição, 
do Estado ; parece que ignora que no art. 
30, § 31 da Constituição está. estabelecido o 
seguinte : «compete ao Congresso Mineiro 
perdoar as penas impostas por crimes de 
responsabilidade». 

O SR . J. PENNA :-E ninguem contestou 
isso. 

O sa. J. LUJz:-V. exc. disse que a ultima 
pall\vra deveria ser proferida pelo Tribunal 



62 

da Relaçllo ; logo v. exc. contestou a noua 
competencla, reconhecida na Constitulçllo. 

O SR.. J. PENNA:-V. exc. disse que ia di· 
sentir direito e direito nllo se discute aqui ; 
là é que deve ser discutido. Foi isso o que 
eu dl&se. 

O IR • . J. LUJz:-Sr. Presidente, que é eate 
Congresso senll.o a fonte do direito do E'tado 1 
Qual é a Cuncçlo do poder legislativo senllo 
a funcçllo creadora do direito f (muito b6m) 
Que é o direito, quer se applique á generali-
dade dos oidadllos, quer se applique, como 
na espeoie, a determinados cld11dllo•, senão 
um acto emanado do poder legislativo f 

O •R. J. P.INNA:-Nllo é aqui que se deve 
discutir dlrelto.-

0 IR. J . Ll"lz:-Peço ao illustrado collega 
que nllo me Interrompa, por um unico mo-
tivo : porque me sinto doente e tenho ne-
cessidade de alongar-me muito e muito ne-
ste debate, posto que os seus apartes muito 
me honrem, multo me desvaneçam e, aliás, 
me forneçam ampla mésse de argumentos 
para defesa do projecto. 

A Cont~titulçll.o de Minas, ar. Presidente, 
de accordo com o preceito da Constituiçll.o 
FedAral, que deixou aos poderes dos Estadoa 
competencia para perdoar os crimes de sua 
jurisdlcçllo, estabeleceu dois modos pelos 
quaes o perdllo se pode dar : um pelo poder 
l~gislatlvo, quando att trata de crimes de 
responsabilidade, outro pelo poder execu-
tivo, quando se trata de crimes comruuns. 

Na especle, por deci sllo do Tribunal da 
Relação, em grau de recurso, o crime, que 
é c~mmum, como penso, foi declarado de 
responsaNlidade. 

O caso foi julgado, os reos Coram condem-
nados em processo de responsabilidade pro-
movido perante o juiz de direito da comarca 
de Bom Successo ; logo, compete ao Con-
gresso conceder ou não Indulto, segundo o 
art. 30 § 31, da Conetituiçllo Mineira. 

Este é o primeiro considerando do parecer 
da commissão de Justiça Civil e Criminal. 

O SR. J. P&NNA :-Com o qual estou de 
aCCO!'dO . . 

O sa. J. LUiz : - Firmlldo este ponto, fi r · 
mada a. these cons~ltucional applicavel â es · 
pecle, vejamos, em I . · logar, quaes foram, 
de acoordo com as provas deate proçesao, os 
factos que deram logar á condemnaçllo dos 
peticionario1. (Pou1a) 

N:> dia 31 de dezembro do anno de 1899, 
procederam-se na cidade de Bom Succeaso, 
como nas demais povoações do Estado, ás 
eleições para a Ca.mara. Federal, e o grupo 
chefiado pelo queixoso, coronel Cctavio Car-
los de Souza, venceu ossas eleições. 

No dia 1. · de janeiro de 1900, isto e, 24 
horas depois das eleições (que correram pa-
cificas e vou pondo desde já de parte a pre· 
tensa lntervençllo da fJrça em matorla elei-
toral), no dia 1.· de janeiro de 1900, das 6 
pal"a as 7 horas da tarde, o grupo polltico 
vencedor reuniu (e em uma das princlpaee 
ruas de Bom Successo, em frente e no Inte-
rior da casa do capitllo Alberico Carlos de 
Sou1a, para a pretexto de festejar a sua vi-
ctoria, injuriar, vituperar e provocar o gru-
po vencido. 

O grupo vencedor estava armado e desde 
a vespera. corriam boatos alarman·tes e serios 
de que a ordem publica seria por elle per-
turbada. 

Para que nllo se diga que, na narraçllo dos 
factos, deixo de parte as provas do processo, 
vou ler nm doa fundamentos da sentença 
que condemnou os réos, aentença que foi 
enaltecida pelo meu lllustre collega, residen-
te em Além Parabyba, e QUe para s. exc. é 
a ultima palavra nesse luctuoso aconteci-
mento. 

O &R. J. PENNA:- Eu nll.o conheço cousa 
alguma disso ; só conheço o projecto de v. 
ex c. 

0 SR. VASCO AZE VBOO: - Entllo conhece 
parte da sentença. 
O aa. J. Lm z -A sentença esta litteralmente 

copiada nos considerando& do parecer, entre 
aspas, e creio que o nobre deputado pela 
2.• circumaoripção nllo será capaz de P'lppor 
que eu, como relator desse parecer, alteraa-
re as palavra• da mesma sentença. 

O aR . J. PBNNA:-Abaolutamente eu nll.o 
disse isto . 

O sa. J . LUlZ:-Poia bem, a sentença con-
demnatoria diz o seguinte a fia. 628 dos au-
to. : ( lê ) 

« Pelos depoimentos das testemunhas Ben-
jamin Ferreira Guimarães (tis. 664 v), Ana-
nias de Castro Teixeira (fia. 670), Martini-
ano Gonçalves Castanheiras (fia. 676), fico u 
provado que no dia 1. · de janeiro do corren-
to anno con·eram boatos olarmante1 com 1't-
l!lção ti. perturbação da ordem p~úlica, consis-
tindo e1sa perturbação da orclsm (ponderem os 
ar·P. deputados) M ata'Jue qu' o g1·upo ven-
cedor du eleições da vespe1·a ( o grupo do 
ooronel Octavio Carlos ) far ia ás casas dos 
chefes do grup o vencido. 

Estes boatos, com ou sem fandamento, 
juJt{ficam o procedimento da policia, compa-
recendo ao logar em que se achavam reun i-
dos m partid1-rio1 ào grupo vencecüJI·, pois 
que em bem da ordem lhe cumpria ' yndi · 
car doa tactos e tomar as providencias na-
cessarias. • 

Por consequencia, a sentença re conhece a 
existencia de boatos alarmantes de que o 
grupo do ar. Octavio Carlos de Souza faria 
um ataque ás casas dos chefes do grupo 
vencido e afllrma, com razão, que esses boa-
toa de perturbaçlo da ordem justi fi caram o 
procedimento da policia, comparecendo ao 
local. 

Retomemos o fi o do. n~trraçl! ú dos factos. 
No dia I .· de j1ueiro, dizia. eu, o grupo 

commandado pelo sr. O.:tavio Carlos feste -
java sua victoria com Insultos e imprope-
rios contra o grupo vencido ; durante esse 
dia correram na cidade boatos alarmantes, 
como reconhece a sentença, de grave per-
turbaçllo da ordem publica.. 

Tendo conhecimento dePaes boatos, o. au-
ctoridade policial diri gi u se é. casa do juiz 
de direito da c:: marca, a quem foi solicitado 
conselho pua manutençllo da ordem ; de-
pois, logo que começaram as manifestaçlles 
e os foguetes em frente á casa do ar. eapi-
tllo Alberico Carlos de SoUla chamou a torça 
publica, a enor me, a granife, a ln oenciv•' 
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força. publica de Bom Successo, cGmpo&ta de 
4 praças e com ella dirigiu-se para o Jogar 
onde consta.·..a que a paz seria perturbada. 

Lá chegando, encontrou um grupo de cer-
ca de 300 pessoas, diz-em o~ d~poimentos de 
todas as testemunho s, á frente do qual se 
achavam os chefes do partido vencedor ; 
então, dirigiu se a elles pedindo calma e 
prudencia, pedindo que nllo perturbassem a 
ordem pubhca::e nem injuriassem os venci-
dos . 

O SR. Af su LIMA :-Quem pedia era o dele-
gado 1 

O BR . J. Luiz :-Quem pedia era o dele-
gado de Policia ; consta dos depoimen tos 
contestes de todas as testemunhas, inclu -
sivé das que serviram para a condcmnaçllo. 
Tendo o delegado recebido do coronel Octa-
vio Carlos de Souza promessa de que não se 
perturbaria a ordem publica, dirigia-se para 
o lado da força afim de mandar retiral-a, 
conforme dizem os proprios queixosos, sen-
do, porem, seguido pelo grupo dos popula-
res , em attitude aggressiva e ameaçadora, 
armados de cacetes e tle revolvera. 

Ainda assim, sr. Presidente, o mesmo de -
legado disse á força que se contivesse e re-
cuasse para evitar o ataque que lhe ia fazer 
o povo, ao qual tambem se dirigiu pedindo 
que o attendeese, como auctoridade que 
era. 

Mas o povo co ntinuou a caminhar para a 
torça, contra a qual existiam antigas indis-
posições, odios políticos provocados pelo 
grupo vencedor-e antes que um só tiro, 
antes que um eó acto a fo rça. praticasse, 
cabe fe r ido, como consta do auto de corpo 
de dellcto e do depoimento das testemunhas, 
o soldado Augusto Domingos de Oliveira, 
que recebeu no braço uma paulada que lhe 
arrancou da mlio a carabina , sendo agarrado 
pelo povo antes que seus 3 c.ompanbeiros 
fizessem qualquer acto de hostilidade. 

Foi neste momento que a torça, vendo -se 
envolvida, vendo um seu companheiro já 
ferido e desarmado, vendo-se aggredida a 
tiros de revolver, tratou de reagir, não por 
ordem de quem quer que tosse; nlio por 
princípios politicos, nl!.e por vingança par-
tidaria, mas pelo simples instincto da sua 
propria conservação (apoia'ios muito bem) ; 
foi nesse momento qu& a torça disparou 
contra o povo as carahinas, apparecendo fe-
rimentos diversos nll.o só em pessoas do 
grupo, como em pessoas que se achavam 
do lado da torça. 

Eis o facto em toda sua nudez e, para 
comprovai-o, vou ler as peças principaes 
dos autos, de modo a convencer ao meu H-
lustrado collega, resitlente em Além Para-
byba, de que e11tou dizendo a verdaedade. 

A queixa de fla. 4, dada pelo coronel Oo-
tavio Carlos, afllrma que o grupo popular 
se achava reunido, das 6 para as 7 horas 
da noite, em frente á casa. do capitão A lbe -
rico Carlos de Souza, afim de festejar a sua 
victorla. 

A tis. 20 v. do processo declara Antonio 
Carloa Yankou11, cunhado de um dos fal-
leoidos, e membro proeminente do partido 
do coronel Octavio Carlos (quero apenas, 

por emquanto, provar que o grupo estava 
armado) que do grupo popular não part iu 
tiro algum. 

Porque diz elle isto, senhor Presidente? 
Porque afll rma Yankous varias pessoas 

(liil •quo examinaram as co·mas do coront/. 
Uctavio Ca rt as , do d r . Antonio Tavare•, do 
(a tlecid o Jose Ferreit·a dos Santos e das de-
mais pessOas ')UI! estavam a (rente do gntpo(no-
te a Camars: do8 srs. Deputados) verificaram 
que ellas se achavam co:n as cargas inta-
ctas.» !! 

Antonio Yankous, membro do grupo ata-
cante, declara expontaneamente que os cbo-
fes e pessoas desse grupo estavam armados; 
apenas, para mostrar que IJR do grupo não 
usaram de suas aru.as, diz que varias pes-
soas as examinaram depois do conflicto. 

Mas, ar. Presidente que pessoas examma-
ram essas armas senão os proprios correli -
gionarios e companheiros do grupo ~ 

Qual a auctoridade, polioial ou judiciaria, 
a quem foi dado fazer esse exame ? 

Q ... e pessoas alheias ao grupo vieram de-
pôr neste procet,so que aR cargas das ar-
mas estavam intactas 1 

Como poderiam ter sido examinadas as 
armas de tantos populare~, se o conflicto, 
no dizer das mesmas testemunhas, gerou a 
debandada 1 (mu ito bem) 

Agora, sr. Presidente, para demonstrar 
que o grupo popular at11cou a força eu vou 
citar o depoimento de Francisco José Rodri-
gues, correligionario dQ coronel Octavio e 
que fazia parte do grupo e ficou ferido. 

Diz elle a 113. 55 dos autos : (lendo~. «Foi 
então convitlado por diversas pessoas de cu-
j os nomes não ~e lembra pa ra í•·em ao en-
cont•·o d" f" r\1 p~<~ lica , que diziam estava 
na rua , ao que o declarante recuso-se, di-
zendo que não queria !Jarulho.» 

Ainda a flL 115, o offendido Jollo Antonio 
Dias depõe ( le n-:1o ) <<ouviu gritos partidos 
do grupo:- Bota {ogo !~O qu~ estão esp et·a,do 
- isto por duas vezes ; e depois dos gritos 
avançaram para o lado força. Neste instante 
o delegado pulou na frente do grupo, gritan-
do ; «senhores tenham calma, nlio avancem 
para a força que está armada e pode acon-
tecer uma desgraça» e isto gritou quanto 
poude para evitar qualquer confl ic to, mas 
alies nlio ligaram impo [·tancia alguma ao 
ped ido do delegado>> e acrescent~ a teste-
munha (tendo) :~percebendo que o grupo 
atacava mesmo a força, t ratou de safar -se 
e neste momento um individuo do mesmo 
grupo levou o revólver ao peito della decla-
rante que deu um pulo, desviando -se do ti-
ro deefechado, mas em seguida o mesmo 
individuo, que elle declarante não conhece, 
desfechou-lhe novo tiro, pegando a bala no 
tampo do joelho esquerdo», o que é confir-
mado, sr. Presidente, pelo auto de corpo de 
delicto feito na testemunha, a tis. 5:1 (IJ). 

Ainda veremos, senhor Presidente, que 
antes dos tiros desfechando& nela torça-
foram ouvidos muitos tiros de- revólvera; 
que um dos soldadoP, antes dos tiros , foi 
aggredido e o!Yendido pelo povo, otc. 

Por emquanto, peço licença á Camara para 
me referir ás testemunha& arrolada& pelo 
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111'. ooronel Octavio Carlos de Souza, como 
q.ueixoso, no summario da culpa. 

Os nobres deputados nll.o ignor.am que no 
summario da culpa o rói de testemunhas à 
otrerecido pelo queixoso ou pelo denunciante 
Dão podendo ser alterado á. vontade da par· 
te accusada e nem por arbitrio do juiz; só o 
queixoso tem direito de dizer quaes as tos· 
temunhas que otrerace para provar a sua 
queixa . 

. Pois bem, de todas as testemunhas arro· 
ladas pelo coronel Octavio Carlos de Souza, 
nem uma só deixou de fazer parte do grupo 
popular atacante, nem uma Pó deixou de 
deelarar no processo que era partidaria 
extremada do queixoso e que faz tudo pela 
victoria do seu partido. 

As testemunhas de accuslio, portanto, silo 
suspeitas, duplamente suspeitas, nlio só 
oomo partidar1as extremadas do queixoso, 
como tambem por terem feito parte do grn· 
po atacante. 

Entretanto, muitos outros cldadll.os havi a 
na cidade que preseooiardm os fa ctos e que 
nll.o foram arrolados; algumas depuzeram, 
porém, no plenario. E quer a Camara dos 
111'8. Deputados saber como coronel Ootavio 
conteeton essas testemunhas do plenarlo 
que vinham demonstrar que a !orça tinha 
sido atacada, que vinham demonstrar que a 
(orça não tinha nenhum intuito perverao e 
que nll.o fez mais do que defender-se7 Quer 
a Camara dos Sl'8. Deputados saber como o 
coronel Octavio procurou invalidar o de-
poimento destas testemunhas que nll.o eram 
seus partidarios extremadosY Foi dizendo, 
srs . , que ellas eram suspeitas porque faziam 
parte do grupo politico contrario ao seu! 
Isso eatá. esoripto nos autos a ti~. 602 e 608 
v.; entretanto o coronel Octavio Carlos de 
Souza esqueceu se de que por ePsa mesma 
razão eram supeitos todos aquelles que fa-
ziam parte do seu grupo parttdario. 

Nilo é só isso, ar. Presidente. Tendo se 
enTolvido na queixa o promotor de jnatiça 
da comarca, !oi nomeado promotor interino 
o dr. Walfrido S!lvlno dos Mares Ouia. To· 
do mundo aabe que ao minlsterio publico 
não póde ser opposta a excepçlo de suspeição 
entretanto o queixoso increpou o dr. Silvino 
de suspeito, porque nilo fazia parte de sua 
facção politica, de sorte que o que elle que· 
ria era que o processo se fize~se oom um 
promotor e coru teatemuohas do seu grupo 
partida rio e que os reos nll.o tivessem mais 
do que dizer: «Uos aqui estamos; sacrlficae· 
nos aos vossos odios politicos.» 

o SR. J. PBNIJA:- Isso nlio !oi o que acon· 
teceu; os juizea nll.e eram partidarios. 

O sa. J. LuiZ:-En nilo dl ~ se que os juizes 
eram partidarioa. V. ex c. não terá jimals 
direito de envenenar as minhas palavras .•. 

0 SR. J. PBNNA:-Nll.o digo iaso; V. exc. 
eati muito exaltado. 

O SR. J. LUlz:-Eu disse que o queixoso 
deseja v a conseguir fazer o prooasso com pes-
soal do . seu partido p:>litico, mas nll.o disse 
que os juizes eram politlco&l 

O IR. J. PIIIIIMA:-Nem eu tambem o aftlr-
mei; portanto, nlo vejo motivo para v. eic. 
ficar tio eultado. luo nll.o adeanta nada. 

O sa. J. Lmz: - A's vezes adeanta: mas não 
estou eultado . 

0 SR. JUVENAL PBNNA-Não adeanta COUia 
al~tuml\ . 

O SR. JoXo Lmz- Acabon1 Ace.lmou-seY 
Pergunto ao nobre deputado se quer que eu 
COntinUe. 

0 SR. JUVENAL PENNA-Não tenho intençii.O 
de otrender a v. ex o. nem a pessoa alguma; 
mas querer fazer bonito commigo, ino é 
que não pode ser. V. exc . tem muih iUus-
traçll.o, muito talen to, quantJ ao mais, po-
rem, somos eguaes. 

O BR . Jo .~o Lmz-Nunca contestei que sou 
até muito inferior ao nobre deputRdo, mas o 
que s. exc. ha de comprehender é que eu 
sei per re1tamente qual é a sua e qual a mi-
nha a tti tutl e neste debate. 

0 IR . JU VEN•L PENNA-Vamos ver ... 
O ~R. JoÃo Lmz-Vou dizel·o ao nobre de-

putado com toda a franqueza. A minha atti-
tutle neste debate, sr. Preaidente, já o disse, 
é tllba da convicção profunda, gerada pelo 
esturlo consciencioso destes autos, convicçll.o 
do JU I' ista que estuda para poder discutir e 
derender as suas idéas . 

A posição do nobre deputado é a daquelle 
que se levanta, guiado pelas paixões parti· 
daria•, dizendo que nll.o conhece o processo, 
que nll.o o leu e que vinha discutir com aa 
noticias de jornaes!! Eis ahi explicada a mi-
nha attitude, e1s abi explicada a attitude do 
nobre deputado e por isso é que eu nll.o 
quero que s. exc. envenene as minhas pa-
lavras, para revertel-as contra mim e servir 
aos intuitos de sua politica. 

O SR. JUVE:"'AL P&NNA'-Que tenho eu com 
a politica de Bom Sucoesao, se nll.o conheço 
lá nioguemY sómente quero dar meu voto 
consciencioso e nada ma1s. 

O aR. JoÃo Lmz: -Mas, Pr. Preaidente, va-
mos ver quaes são as testemunhas do som-
mario de culpa, arroladas todas pelo coronel 
Octavio Carlos de Sonsa. 

A 1.• testemunha que declara que é ini-
miga do réo Celestino, contra o qual se vol-
taram as mais acc'esas iras do grupo popular, 
testemunha evidentemente suspeita (fls. 
248 v ), tanto mais quanto era amasia do 
fallecido JoPé Machado de Carvalho, •liz, en-
tretanto, que (l endo) <,logo no começo doa 
tiros, dois so l~ados que estav11m do Ja1o de 
baixo, mais proximos da testemuotJa, deram 
01 prime ·ros ríros para o ar>> (tis. 249 v.). 

Isto dem onstra nã? só a ansoncia de plano 
aggressivo por parte da força , como reco-
nhece a sentenoa condemnatoria, ausenota 
de intençã'l criminosa, como tambem que o 
intuito d:t f·Jrça era de derender se, atemo-
risando o povo, sem querer oft'dndel-o. 

A 2 • testemunha, o cApitio Alberico Car-
los de Sousa, primo irm!\o do coronel Ollta-
vio Carlos de Sousa, seu pal'ttdario, em 
frente e n<> interior tle ouja c;~sa se rez o 
ajuntamento popular, de que tambem fez 
parte (fia. 258 v .) depõe a da. 265 v . que 
(le~do) «nlio pode atnrmar que em absoluto 
não tiveue havido tiros da parte do povo e 
egualmeute que só a policia é que llzeue 
dlaparoa, porque hcaria m"ita genttJ, o que 
ainda a metma testemunha ooullrmou no 



inquerito, a fls -. 147 v . (tendo ): «soaram en-
~o os p1·imeil·os t iros, sem que, entretanto, 
possa o depoente garantir se fora m dados 
pelo grupo ou pela força, não só porque a 
noite er11 escora, e achavam-se a certa dis -
tancia da força, como porque entre esta e o 
deolar&nte havia muita gente . ~ 

A 3.• tostemunha Cfls. 270 v .) e a 4.• (fls. 
282) faziam parte do gr-upo popr1lar e Pão 
extremados partidarios do coronel Octavlo 
Carlos. 

A 5.· testemunha, que é hmbem partida-
ria do coronel Octavio Carlos, fazra par· 
te do grupo, com o qual se dirigiu para o 
lado du. força, depois de ter ouvido a força 
dizer que ia recuar para fazer melhor des· 
carga!! (fls. 285 v). 

Dirigiu ·se para a fo~ça com que tlmY 
Co'mo se dirigiu para ella, tendo ouvido a 

ameaça de dercarg&Y Elisa muma testemu-
nha a1nda diz que João Mariano fui ferido 
e rrfugiou se em casa do capitllo Alberico, 
(tencl<-) •o que até causou apprehemOfll á 
testemunha, receando que os populares o 
atacassem (& Joll.o M11riano) por t star este da 
parte do1 outroS» (fls 286). 

Entretanto, querem dizer que oR popul a-
res, de cujo furor a teatemunha tinha ap• 
prehensões, eram . . . cordeir nhos im macu-
ladoP !! 

A 6.• tet.temunha nada viu e apen as de-
põe por ouvir ái~er 1f18. 269 v) Our1u de 
quem 7 Não o diz, mas é claro que ouviu 
das pessoas que J;,ziam parte do grupo ata-
cante. 

Querem, porém, os sr s . deputados 11aber 
onde r e achava esta testemunha no momen-
to do confl icto7 . 

Diz e lia a fls. 292 v (lendo ) <<que no dia 
I.· de janeiro achava se no sobrado de Ana· 
nias Pinto de Barros, tomando conta do 
quartel de eleitores do co.onel Octavio Car-
os, que concorreram á eleiç!l.o de 31 de de-

lzembro, e que a testemunha pertence ao 
partido do qual é chefe o coronel Octavio 
carlos.• 

Duas causas resultam desta declaraçl!o: 
I. · a parcialidade manifesta da testemunha, 
2. a existencia de um quartel • •• de eleito-
res 2t horas depois da eleiçllo! 

Para que esse quartel? 
Responda por mim a conscienda df•pre-

venid a dos ·srs. rleputados ! (muito bem). 
A 7.• testemunha fez parte do grupo (fls. 

297) foi o portador dos foguetes para pas· 
seiata (i); é do partido do ar. Octavio, com 
quem votou na ultima eleiçll.o . 

Que fé pode merecer o seu depoiment~Y 

A 8.· testemunhas numeraria fdZ tam bem 
parte do partido de Octavio Carlos (fls. 307 
v.) e está em manifesta contradiçilo com a 
testemunha Joaquim Sant' Anna da Silva que 
a fll. 182 v. desmente categoricamente a 
re!erencia que à ella foi fe ita pela mencio-
nada testemunha . 

Além deaeaa 8 testemunhas numerarias, 
sr. Presidente, depuzeram algumas referid as 
-que ora confirmam, ora negam, ora modi · 
tlcam u refereucias, uas em nada alteram a 
exgoaiçlo que levamoa feita. 

A. C. - 9. 

Se agora, ar. Presidente, voltarmos as vis· 
t.as para o inquerito policial , fe ito pelo 
digno delegado auxiliar, ao qual se referiu 
o nobre deputado residente em Al ém Para· 
hy ba, veremos que a _primeira testemunha 
diz a na 123 que c~ndo) «clusiflca. como im-
prudencia o facto de approximar-se o grut:o 
demasi adamente da f.-rça, p odendo os ta com 
•·azão Fresumir que ;a ser atac<.tda, pois via 
dea nte de si um grupo de cerca de 300 pes · 
soas adversarias do delegado, a cujas or -
dens estava•. 

A segunda testemunha a fh. 126 v. di:r: 
(lendo ): •O delegado, recelando o encontro 
fazia signal á policia para que so afa~t a sse, 
mas começaram a se Juvir gritos: róra o 
Gll~stino, v iva os jagu11 ç.u ( I J Um tiro que 
parecia ser de revólver ou garrucha de 
fogo central, partiu do meio do grupo, no 
momento em que individuas que delle fa -
ziam pa1te . grrtaV&m:-Eslá com mtdo1 Bota 
t'ogo (2), A força tinha a d1anterra e os lados 
tomados pelo grupo que della Pe distancia-
va cerca dtl tr.s metros e deu então t r e• ti . 
ro1 par,_. o ar (3), o que foi visto pela te11· 
temunhe» que se retirou •ae~aiodo · se V&· 
rios tiros de p11rte a par te .» 

A 3. • testemunha diz a fls . 123 v. (lendo): 
«Babe que era intenç!l.o do grupo que 1e 
reunia na rua de S. JoPé fazer de~acatos âtl 
pessoas do coronel Dutra de Moraes e dr. 
Paulo Teix!Jire, promotor da justiça, de sor-
te que receiando o delegado de Policia 1e 
prodoziesem eases factos, procurvu o capilllo 
Alberico (4), na frente de cuja casa se for-
mara o grupo e pedira lhe para d1ssolvel o ... 

Resolveu o delegado retirar a força e di -
rigia -se para o Jogar o orle a mesma se acha-
va, quando (oi acompanhado ptlo grupo, ond'11 
diversa s pessoas hat>ia, armadas, dtJ revMt>tr 
em pun ho e outra1 que dizi&m:-Fóra u for -
ra e fica o delegado, que é hom em de bem.,. 

A 4. · testemun!ra, cujo genro é partidario 
extremado do coronel Octa•·io Carlos, dl:r: a 
fie. 13 1 v. (lendo): Ao aproximar da matrl:a, 
ouviu a testemunha que da rua de !:1 . José 
gritavam-fora! (óra!- Seg uiram·se alguns 
tiros de ,·ecótver, logo tkpois outros de cara-
bina e mais de revólver. )> 

A 6.• testemunha a fia. 138 depõe (le ndo): 
que 4CJoaquim Damasceno, vulgo Joaquim 
Bitú, con tou a Salatbiel Ri beiro de Carvalho 
em sua vista, que a força publica soment• 
fe z fogo depoü que peuoas do grupo deram 
t iros de revólr;e>· . >> 

A 7 .• testemunha diz a tis. 139 ( ~ndo): 
«Desde as A v e Marias começou a testemu-
nha a ouvir, tanto do lado da rua de S. José, 
colllo do Carrapato, imultoe dirigidos aos 
chefes do partido novo, filiado ao Partido 
Republicano Mineiro, destacando se os no-
mes do dr. Paulo Teixeira e coronel Can-
dido Dutra, que elles appel11davam Pirosca 
e Mazella. Um grupo de pretos passou pela 
frente de eua caaa, c.Jrca de oito horas da 

( ' AppellirtJ tio prrlldo do et·ronel Octavlo . 
'2· O quo é c•.nllrmado pelo oaendtao L Marlan· 

no. a lls . 115. 
13) O que é conlirmado pela 1. · te~temunba da 

aommarw jà citAdo. 
14) o que este confirma . 
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noite, . que eatava muito e~~cura e ameaçava 
chuva, nllo con1egulndo por iaso conhecel·os, 
mas ouviu distinctamente que dentre elles 
alguns diziam: Hoje é dia de (aler fritada 
de Cangeré1 (5). 

A 8.• testemunha, a· fia.· 141 v., diz que 
(l1ndo): «ao lado do morto José Ferreira dos 
Santos, do grupo popular, foi encontrado um 
revólver que foi logo examinado por Antonio 
Yanhous, cunhado do me·smo morto, dizen-
do-lhe Jauckons que o revólver estava com 
todas as balas. » Eis como . Yanhous, ars. 
deputadoB, depo:o: que varias pessoas ex· 
&minaram e viram estarem intactas as car-
gas das armu dos seus correllglonarios e 
companheiros !I' 

Ainda no inquerito, a fls . 125 (!é), a fls. 
140 (te), etc., se veriftc" que a força não 
foi aggreasora, mas aggredida. 

As declarações da torça publica, ar. Pre-
aidente, se nlo podem produzir prova a seu 
favor, silo comtudo de tal modo harmonicas 
entre ai, coincidem de tal modo com as de-
c1araç!Jes de tantas testemunhas, são tão 
contestes, até nos minimos factos que devem 
merecer a mesma fé que merecem as testo · 
manhas arroladas pelos (\.Ueixoaos o que fa-
ziam parte do grnpo popular. 

A torça declara-se aggredida pela massa 
popular. Para demonstrar ainda que isto 
é uma verdade, vou ler o depoimento de 
fls. 591} v. 

A testemnnha José Joaquim de ~liranda, 
conhecida po:- Jeaé Barra, depoz (tmdo) : 
«emquanto os foldados se afastavam, um 
delles, que é seu conhecido de vista e que 
neate acto designa, reconhecendo Augusto 
de Oliveira, ficou um pouco separado dos 
seus companheiros e !oi aeguro por pesaoaa 
do. povo, etc.» 

Portanto, o aoldado foi atacado e seguro 
pelo povo. A teatemuuha diz que nllo viu 
ser elle offendido pelo povo, mas a tis. 49 
v. eatá o auto de corpo :ie delicto feito no 
s.oldado Augusto IJomhigos de Oliveira, 
constando a olfensa pela seguinte forma 
(lê). 
. E' preciso ainda notar, coma elemento de 

convicção, senhor Presidente, que muito 
antes dos disparos dos tiros de carabinas , 
diversas testemunhas, como já citei, affir· 
mam ter ouvido tiros de revolver - o que 
indica que a força foi aggreliida a re volver, 
antes de fazer as descargas de carabinas. 

Alem das testemunhas, cujos depoimentos 
já li, a 13. ·testemunha do tnquerito diz a 
fls. 158 (lendo): •que estando em sua casa 
ás 8 horas da noite mais ou menos do ui a 
1. • de janeiro corrente, conversando com o 
tenente Americo e o tenente -coronel Anto· 
nio Caetano, oulli ram tiros d e revol ver, logo 
depois seguidos de uma descarga de cara · 
binas . 

A 19.• testemunha do inquerito depõe a 
113. 172, (tendo) que «ella testemunha esta-
va em sua casa, ouviu a vozeria augmen-
tar e pouco dapoi~ estampidos que p~rc~beu 
.•ê1·em d~ garru~ha e revoltlm·s, em seguida 

·(i ) .\ppellldo do3 adversarlos do coronel Ocluio 
!.arlo!. 

tiros que parecem a ella teAtemunba serem 
de carabina, o que ainda confirmou ella no 
plenario, a fls. 609 v. (lê). Por conseguinte 
é certo, é iuegavel que muitos tiros de re-
volver foram desfechados antes que os t iros 
de carabina tossem disparados. 

O capitllo Alberico Carlos de Souza, pri-
mo irmão de Octavlo Carlos de Souza mem-
bro proeminente do seu grupo político, em 
cuja oasa, como já disse, se reuniram para 
a provocação desse dia os partidarios do 
coronel Octavio, depôz-como já ftz notar á 
Camara dos srs. Deputados, que nlto podia 
em consciencia affirmar de que lado parti· 
ram os primeiros tiros no ataque de 1 . · de 
janeiro de 1900 I ! 

Se a mais qualificada testemunha do gru-
po aggressor, se aquelle á fren te de .cuj a 
casa os factos se pauaram, fazendo elle 
parte do grupo, não póde atllrmar quem deu 
os primeiros tiros, quando todos os elemen -
tos de convicção e 11s provas já C.iJODtadas 
nos convencem de que esses primeiros ti· 
ros foram dados pelo grupo popular contra 
a torça, é logico concluir que es~a testemu · 
nha, nll.o querendo fazer carga aos seus ami-
gos, procurou o desvio-dizendo t~ ã~ pode1· 
affirm ar quem havia dado os primeiroA t i-
ros. 

Ainda mais , sr. Presidente-Antonio Pin· 
to de Andrade Marombn, tambem si gnatario 
da queixa de fls. 2 v . , tambem parte do 
grupo popular, tambem correligionario de 
Octavio Carlos e tambem offendido, de clara (e 
a declaração dease individuo é de uma gran· 
de importancia) que não se surpre hendeu 
com as occurrenciaP, porque desde muito os 
esperava I 

E' assim que elle diz a fi!. 14 v. (L:. : ) 
Se o facto era esperado, é crivei que o co -

ronel Octavio Carlos de Souza reunisso 3CO 
populares sem armas atlm de que elles agu-
ardassem inermes a aggressll.o da força pu. 
blica Y 

E' crivei que esse grupo esperasse ser fu -
zilado pelos soldaios sem inve1tir contra os 
mesmoa, que eram 4 oa 5 ? 

Nil.o à eó, ar. Presidente.-.\ fia . 48 1, a 
testemunha de defesa. tambem ferida no con 
flicto, João Antonio Dias, disse (len do) que 
<<OB soldados foram aggredidos a tiros de re-
vólver pelo grupo e l Ó depois é que se de· 
fenderam.)) • 

A testemunha Damasceno, otllcia1 de j u-
stiça, diz a Hs. 484 v. que estava em ras a. 
do capitão Alberico e que (l , do) «do Indo 
do grupo partiu o primeiro tiro contra a po-
licia.» 

Estou citando e tenho citado as folhas dos 
auto@ para que pona ser ve1 ifi oada a ex-
actidllo dos meus conceitos . 

Assim, pois, srs . deputados, testemunhas 
predenclaes viram que a força foi aggredlda 
antes de disparar as armas ; peasoas que es-
tavam distantes ouviram tiros de revólver 
antes doa tiros de carabina; o soldado Augu-
sto foi agarrado, desarmado e ferido antes 
dos tiros; peuoas do grupo depõem que fo· 
ram convidado• para atacar a policia cor-
rendo de ve1pera boatos alarmantes de qu' 
ease ataque se daria. 
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Tudo, J:ois, convence ce que o. força foi 1 E' portanto o proprio queixoso quem con-
atacada. fessa, reconhece e proclama pue as teste-

Para mais demonetral-o, eis o que dizem munhas que fizeram parte do gupo popular 
testemunhas do plenario : (e são todas &li testemunhas) occultaram 

A fls. 50r> v .• diz a 2.a testol!lunha que o a verdade! 
soldado Augusto foi agl"arrado pelo povo e Com ell'eito, diz elle que Aureliano ·occ l4l · 
a fls. 598 que a força foz bem em reagir, taria o (acto se tlzeue parte do grupo e esse 
porque a testemunha nos caso8 della faria o atacasse a for~.a. 
mesmo. Eis a psyohologia da prova deste preces-

A fia. ôOO depõe a 3 . · testemunha que ou- ao, ara. deputados! 
viu da segunda, assim como de outros, que As testemunhas do queixoso fizeram par te 
o povo avançou para a força, fazendo esta do grupo popular; l0go esta v a no seu in-
fogo quando se viu encurralada, acresct~n- teresse occultar a sua aggressão á força pu-
tando que a 2. · testemunha lhe diPsera que blica. Ou isto ou a logica não existe! (Muita 
(lendo) a ((policia não tinha tido culpa porque bem! muito bem! ) 
11e não tiveua feito fogo, tinham morrido Demais, ar. Presidente , o bom senso vem 
todos e que elle José Barbara (2. • testemu- demonstrar que não é ar.ceitavel, que não 
nha citada) nas mesmas condições faria o e crivei que uma força de 4 soldados avan-
mesmo .» çasse, atacasse, agredisse um grupo de 300 

Além do mais, sr. Presidente, a propria populares armados, se não foue previamen-
sentença condemnatoria diz: (lmdo) <<Acres- te atacada e aggredida. 
cantando ainda com relação aos réos que E depois, em que aproveitava essa aggres-
ora respondem ao julgamento circumstan~ia são ã força publi'ca I Qual o movei do cri-
de serem subalternos e terem comparecrdo me 1 
no local sob as ordens da auctoridade com- o movei, diz a sentença condemnatoria, 
patente. E, se como à perfeitamente acre- foi, «como lhe cumpria, syndicar dos fac'.os 
dita v e! e natural, foi esse o movei ( I ) que de · e tomar as providencias o€ cessarias·>, 
terminou a pre ;ença da policia no local da JJ :sse, porem, o coronel Octavio Carlos 
reunião popular, basta sõ isso para demon- que o movei do crime foi a soa eliminRção 
strar que os réos não pre;n,rlit>~·a m os cn- como advereariu temeroso. 
mes, ni'Io o.•, (ljustaram, nllo procura1·am a t d t d 
llOite pan , .. ,a .:s (a~i lmente e:;m•.,ettel os e Poia em ; to as as estemuubo.s o FO· 
(ouça a Camara) n<io os co-t~>ndtaa ;;1 impel· cesso dizem que a força , quando fazia fogo, 

) não apontava para o lado em que se acha· 
li'ios p01' motioo reprovado.» (Pausa \ '8 Octavio ; o .J Uiz de direito da comarca de 

Sr. preaidente, quando maiR nllo Cosae, ti- Bom successo, magistrado muito integro, 
uharr.os denote de nó1- de um lado a ailir· como recoobece " nobre deputado qoe com-
mação do queixoso, com t odas as suas tes- bateu o projecto, e o Tribunal da Relação 
temunhas de acusação, ~e outro, a atflrma· do nosso Estado, gloria e honra da magis · 
ção dos réos, com as súas, testemunhas de tratura mineira, mais do que isso, gloria e 
defeso, aquelles affirmando que fvra!ll og- t1onra da ma gis tratura brasileira, nao pro-
gredidos, estes atflrmando o contrario. nunciaram a força, por tenta ti ~ a de morto 

Cumpre ponderar nesta c olli~1\o de provas contra o coronel Octav i•' Carlos de So uza. 
quaes as que devem merecer fó para o Lo go , o mo vei nlio foi assaesinar eese cida-
pronuncramento da Camara em rela ç!l.o ao dão. 
projecto. Qual ern , poiP , o movei do crime 1 Que 

As testemunhas do aummario, que depu · projecto I (Puusat Soldados obscuros, eur -
zeram tnmbem no plenario, P•'r parte da gidos Pahe Deus donde, encaminhados sa~o 
accueação, silo evidentemente suspeitas. Deus para onde, que interesse teriam em 

Suspeitas pelo interesse partidario, con disparar con t ra o pu1·o as suas armas, se 
forme reconheceu o proprio queixoso, co mo não fossem aggredrdos pela massa popular. 
iá demon~trei ; suspeitas pelo facto de faze- como consta dos autos e tenho demonstrado1 
rem parte do grupo popular e serem, por- Nl!o comprehendo crime sem movei, se ru 
tanto, interessadas na ncculta ~:\o da ver- uma causa dolosa que o determina. Dnsde 
dade . que esta desapparece, temos de p rocurar 

E' tal a força da verdade, sr . Presidente, uma justiilcativa para o crime ou en ~ão 
que é o proprio coronel Octavio Carlos uma excusa . 
quem nos vem dizer que a9 testemunhas :'1/o caso, a justificativa da defesa se nii.o 
que fizeram parte do grupo popular nlio ex istisse, seri .. substituida pela excma tio 
merecem fé! Ouçam cs ara. deputados . medo, da força irresistivel, do estado de na· 

A tis. 607 dos autos, contestando um a tes· cessidade. r .11,..,9 hem ) . 
temunha de defesa, diz o queixoso cC'ronel o eR . VAsco Azi,VEOO: - No caso prese n· 
(])ctnio Carlos que nilo é cr ire l a referencia te ha a justiil cativa eom todos os seus ~e -
que ella fdZ a Aureliano Machado (len1o) quisitoa: • 
«pois se .1 urcliano llfa ch•<do fi;esse p a>·te do o f rr. J. Lurz : - t:m fac to, sr. Presiden-
g1·upo rios populares e , !e e: te depoh de in · te, que impressi•> na profundamente ne~tc 
sultar a roliciR, tivN .·e ntr.cn rl J e!la , cer processo,conotada queixa do corone!Oetavro: 
r a mente ccculta•·'a o {acto.Y> ! l ! diz elle a tis. 2 v., e confirmam unanlmes as 

suas testemunhas, que a força, quando at r.-
(1) •Manter 3 ordem, tc,m ar providencias, diz an- coa o grupo ,opular, não tinha ao seu lado 
leri )rmente a sentença, o delegado de P•llicie, que se eobava acom, 



panbado por Octavio e Antonio soares, de 
braço dado com elle•. 
. B' pos•iv,l que a força pretenderse ataear 

um grupo em que tu1tava o delegado de Po-
licia, que a rommandavava, Be e lia nlo fone 
aggredida, 1e nilo visse que Beria ••critica-
da e morta, ·que 1eria. como diz uma teste-
munha do coronel Octavio, completamente 
eapbacelada 9 

Entretanto, e delegado e dado como co-
auctor, co réo e mandante neate processo •.. 

Ha ainda, sr. Preaidente, nesta causa, 
dois fHctos que lmprenlonam. Um delles é 
a lnterven(IIO do coronel Octavio Carlos de 
Sooza,no processo, não digo como queixoso, 
m111 como 11cc sador por conta propria, i11to 
é, C!Omo dfenllldo. Qoe o coronel Octavlo 
~los de S0UZII, falo como jnriata, podi a 
dar quein contra a força por 8Uppor-Pe 
vlctima de uma tentativa de assauln•t", não 
ba duvida; mas, dalla a pronuncia da força 
e, eliminada como foi. dos crime• a ella im-
putad• s, a tPntativa de morte cf"lntra rctl\-
vlo, pMia elle, com llireito additsr o libello 
e funccionar como acc.,sador por Bi, se não 
era parte no procfsw 9 Consta da pronun-
cia que 08 reos foram pronunciados pelos 
ferimentos em diversos e pelas morte& de 
doia indivíduos, mas não por tentativa de 
assaBBinato contra o coronel Octavio. Como, 
poi11, este fuocciooou no proceuo depois 
da pronuncia, nllo 16 como procurador de 
outros, mas ao mesmo tempo como parte e 
por sua propria conta 1 

O outro facto, ~r. Presidente, a que me 
referi, é o Sell'uiote : ninguem ignora que 
o tribunal do jury é o fóro commum para o 
julgamento de todos os delictos de jurisdic-
Olio do Estado; nloguem ignora que o tribu-
nal do jury, deturpado embora, é a ~arantia 
suprema da liberdade, é a mais democratica 
de todas PS inPtitulções, e foi por bso que 
a Con ~ tituiçll.o mineira assegurou a todos 
os cidadãos o julgamento pelos seus pares 
e só ·em casr s excepoionaes, excepciooalis-
siamos, p ·rmitte que o individuo perca o 
fóro commum para responder em outro . 

No caso, a mataria é susceptível de alta 
indagação jn•idica processual. H•via con · 
nnll.o de rlelictos e dellquentes, de modo 
que os soldados deviRm ser proces•ados no 
f6ro de responsaoi lidade e não no fõro com-
mum f Sd eu, sr. Presidente, consej!uir de-
monstrar que não havia essa conoez!!.o e 
que, por coosequeocia o julgamento devi a 
aer feito pelo tribunal rlo jury, voder .. i con-
cluir que a posiçll.o dos réos foi peorada, 
porquanto o poder judiciario togado julga 
pela inflexível prova le~al, sem descer ao 
amago da coosciencia publica, ao passo que 
o jury julga de coosciencia. 

0 SR . CARLOS TOLBoo:-0 direito de graça 
impoe-se oomo um correctivo ao rigorismo 
da prova legal. 

·o sa . JoXo Lmz: - Aiuda mais: os réos fo -
ram oendemnados a 28 annos de pritão e 
teriam direito de protestar por novo julga-
mento, se foesem JUlgados pelo jury, recurso 
wse que nlo tiveram nem pet.liam ter, no 
_proceeao de responsabilidade ••• 

Nilo poseo, sr. PrBiidente, dizer maia e 
melhor do que o fez o preclaro desembarga-
dor Reeende Coeta, no 1eu voto lido perante 
o Egrejo Tribunal da Relaçllo, de que elle é 
um doa vultos maia culminantes, quando 
todos os juizes que o compOem, com ufania 
o digo, são luzeiros de aaber, de justiça, de 
imparcialidade.(Muilo bem I ) 

Disse o illustre magistrado no seu voto (U) 
(I). 

Sr . Preaidente, depoia do luminoso voto 
que acabo de ler, pouco precizo ecrescentar 
para demonstrar que o projecto preciza ser 
approvado. 

A prova dos autos convence, irrecusavel-
mente, de que no procedimento da força pu-
blica nlio houve o mini mo vislumtre de in-
terveo(ão politioa ou partidaria (apoiado1); 
a prova dos autos coovtoce de que se a 
força não se defendesre, seria victimada; a 
prova dos autos convence de que olio houve 
no facto a mini ma represralia política (llpaia -
dos geroes) I os prin01pios lle direito demons-
tram que os soldados fo~ilm aubm ettidos a 
um fôro que não era o seu, tendo aí tio cvllo-
cedos em posição peor. 

Nl!o se pense, ollo se diga , Pr. Presidente, 
qoe ha neste conce1to uma offeoaa ao col-
lendo Tribun a l da Relação. 

No seu proprio seio houve um voto ven· 
cido; nem des respeitamos a õoa veneravel 
sentença, porque sobre a competencia 110r 
connexão de delinquentes não ex ,ste, entre 
nós, lei al guma expressa. 

Por conseq uencia , se o poder j udiciario 
pode interpretar leis do processo, es~a com-
petenc ia . tambem nos pertence. como poder 
legislativo e , no caso dado, podemos firmar 
uma interpretação opposta sobre a compe-
tenoia por conoezão. 

N:l.o vae n is~o a mioima quebra da bar -
mou i·a dos poderes, o mínimo ataqu e ao po -
der ju<lic íario-qne tod o~ nos respeitamos 
e veneramos. (Muito bem; a poio dos). 

Admittamos, porém, a competencia do 
fõro. 

E' ioquestiooavel, é indiscutivel que a for-
ça foi atacada. Quando, deante da prova 
l el!~ l, os requisitos da excuPa ou da jus-
t •tlca.va não ex •atam, em face do r í1w r que 
deve presírl1r ao jul~ameoto pelo juiz to-
gado, deante da an ?. iyse que Vllli OS f~ zeodo 
-a ex cusa pode e deve ser accei ta pelo po-
der l~>g • slativo, no exercício de uma das 
suas m»is beiJas prerogativas-o direito de 
graça, 

Qua l é, na verdade sr . Pr.esiden.te, o fun-
damento do direito de graça, senão dimi-
nuir os rigores da justiça punit iva, tendo 
em atteoção as circumstaocias do facto, a1 
condições moraes dos delioquectes, que, 
umas e cutras, não podem ser p redetermi-
nadas e previstas pelo preceito frio, severo, 
inflexivel-da lei penal f (Apoiados ; muito 
bem). 

O poder legislativo, no exercício do direi-
de graça, é eoberano; o poder legislativo, 
no exercício do dire1to de graça, nã:o pode 
ficar adstricto ao systema das provas lega~', 
nem subordinado ao julgamento dos trlbu-

( ) O voto vae em !eguida ao discurso 



•• 
naes ju<liclarios, porque, se afsim estivesse 
limitada a sua acçlio, o direito de graça 
desappareceria, o indulto nl!.o Reria maia 
que um recurso de revi~ão, sujeito á ina. 
molgabilidade da lei penal e aos rigores da 
justiça punitiva, quando elle tem precisa 
mente por tlm, mitigar, attenuat·, eliminar, 
em dadas circumstancias, esses rigores. 

No caso que nos occnpa, sr. Presidente, é 
evidente Que os réos não tiveram o que os 
auctores denominaram dolo det ermina-:lo : 
atiraram a principio para o ar, depois, ve· 
rillcan1o a im proflcuid ad e da rE>pul~a por 
esse meio, atiraram fobre a massa popul ar 
agjlressora; sua intenção nlio era matar, on 
ferir. 

Js morte11 ou farimentos foram a fatal 
conseqnencia da aggressl!.o . (Apoiados). 

Quer sob. o ponto de vista da escola elas · 
aica, quer sob o ponto de vista da escola 
positiva, penso que não ha, no caso que 
nos occupa, mataria para responsabilitlade 
penal. 

Estou convencido, sr Presidente, que não 
houve, no caso, ínlenç,io crimino ia, s•gun· 
do o conceito dos r.lossicos ; estou convenci 
do que não h a razão para acreditar na temi 
bilidt.de dos condemnados, segundo o con 
ceito da nnva escola penal. 

As11i m, elles podem e devem ser indultados 
pelo Congrefso; e este, no ~xercir. io sohe 
rano de ma prerogativa constitucional, con -
vencido do que nenhum movei politico, par 
tidario ou perverso levou os reos á reacçl!o 
que produl\iu a sua condemnação (apoiados), 
e o Congre~w . qnaesq uer rep•to, que sejHrn 
os prin cípios político~. as in clin ações parli-
dnrtss de SP U S membros; qu aeFquer que se -
jam os princípios judiciarios e as t lt eorias 
penaes com que !Iluminemos a qu ostllo, 
deve, po · equidade . conceder lb·es o perdão 
de que trata o projecto. 

Srs. depu tado!! E' n eces~ario que este 
projecto •ej a app ~ovado, corno ac to de racta 
j ustiça, já que a nossa Con8tituiçãt• nns on 
torgon o exercício do direito de graça ! 
(M.,it " bem ! MtAi to bem ! O Ol'ador é cumpri-
me,.tado e (clicitado. ) 

Vo to do exm. H. d ~s~11Jbarg1d o r Rmn1P. Ccs·a 
A QOK SE REFERE O DISCURSO SUf'RA 

Apptll'>ção criminal n. 2.080, de Bom Sucrtsso 
~o coronel Octavio Carlos t!e Souz~ e outros 

dentro , perante o juiz de direito da coroare~ 
de Bom Snccessr>, que ixa contra. o bacharel 
Paulo dos Pasaos Teixeira , promotor de jus 
tiça da comarca, Vicente Ferreira da Silve, 
delegado de Policia em exercício, Celestino 
Ferreira da Silva, inspector de secção, cabo 
JoPé Agostinho Ferreira, co mmand ante do 
destacumento policial, e mais tres praças 
do mesmo de5tacamento, cnmo responsaveis 
pelas lamenta veia occurrencias que a I. · de 
Janeiro de 11100 tiveram lagar na cidade de 
Bem Successo, de que resultaram as mortes 
de José Machado de Carval!Jo, José Ferreira 
dos Santos e ferimentos em outros; sendo 
contra 01 tres primeiros pelos crimes pre-

vistos nos arte . 231 e 294 § I do Cod . 
Pen. e os outros no art. 294 § I do mesmo 
Cod. 

Prosegnindo o processo de re~po n sabili 
dade, foram condemnados Celestino á pena 
de suspensão do cargo por tres annos e, con-
j nnctamente com elle, os rereridos soldados 
a 28 annos de prisão simple•, como incur-
sos todos no grau maximo do art. 294 § 2. · 
do Cod·. Pen . 

DePsa Cteclsl!o foi interposta a presente 
appellação, a que dou provimento. 

Do processo se evidencia e ~econ hece a 
sentença appellada ter tlcado provado : I. · 
que no d•a I .· do janeiro de IUOO corriam 
boatos alarmautes de ata qu es pelo grupo 
vencedor das eleicõ~s realizad as na ,·espera 
às casas dos chores do grupo vencido; 2. · 
que taes boatos justi~ravam o com pareci-
mento da policia no Jogar onde se nchavam 
reunidos os partidarios do j!rupo vencedor, 
para, em bem da ordem, ~yod icnr dM fJctos 
e tomar as provtd~nc i.· s neco•saria~; :l. · que 
e>s appellantes, como suba ltern o•, contpare-
r.;;ram ao Jogar sob as ordens da auctorldade 
competente para manter a ort!em ; 4 . · que 
nlln premeditsraro o delicto, nfLfl o comme-
tterarn por motivo reprovado o nem S<' uju n-
taram para commettel o; 5. ·, fina lm ente, 
que ·o delicto pror.ede u rte troca de palavru 
entro Ce lústino, ~l a romba o outros. 

Assim sendo, é claro que os a;>pell antes 
»~ i ram por i!llpul so propri o, ni'í-J fo ram in-
strum entos nem executores de violencias, 
que o del e ~tad o de Policia th·e~s e intenção 
de commetr.er nu exercíc io de buus funcções 
ou a pretexto de e .~ercel as. 

A essa auctorithdo, por tanto, não se porlia 
faz <Jr respon<a vel, quando procurava cum-
prir o >eu dever, pulo cromo Cto art . 231 do 
Cod. Pen. 

E nem 11\o pouco o inspector Cto pecçlto, 
quo não secun drou a força n e~se carac ter, 
mas stm como qualquer o poder in faz~r. 

Se os appell antes, que desfecharam t iros 
de que resulta • am mortes e fArimon t o~ em 
pe ~ soas do l(r upn chefia~o pr lo aupell ado, 
cor<' nel Octnvio, forAm classir1cooins na pro-
nun cta cnmo au ctores no~ tnrmns do ar t . 18 
§ 1 . · do Cod. Ptln . . é porque •·ewfv · ,. •m di -
r ccln mP.nte e executarAm e•ses crimes e 
nMse c:1so dci xn o d•l e ~tado de se r res ponsa-
vel po t· toes cr i l!le~. qu e oão r~ sn lv e u com-
metter no exercício J e suas funcções ou sob 
o p retexto de exercei - a~ . tl cando aPsim só 
delictos commnn~ a pun ir- da cornpetencia 
do jury. 

Na classillcação da co del inquenci a do 
delegado no m~•mo art. 18 § 3. · do Cod. 
Pen., a pronunci a e de toolo ponto insus-
tentavel, porque, nell a se declarando quo 
nenhuma ordem elle dera de fazer fogo. nem 
outro acto qualquer praticara, considera, 
entretanto, auxilio, antes e duranre a. ex-
ecução, sem o qual squelles crimes não 
teriam sido praticados, a presença. do dele-
gado no logar em que se deram (como se 
nlio fOra imposta pelo seu dever de manter 
a ordem e o socego publico) e seu procedi -
mento anterior aos actos occorrldos. 



Maa qual foi o procedimento deasa aucto·l attribuir ao. primeiro Con(!reaso Mineiro, tão 
ridade que serviu de auxilio antes da exeou· empenhado como se mo1trou em corrigir e 
çlo 1 melhorar a legialaç!o prooeuual do regimen 

E' o que repelle a sentença appellada deoahido. . 
quando reconhece nli.o terem os appellantea Ora, ae a mataria da competencia é por 
contra ai as circumatancias aggravantes ar- sua natureza strictijurít, nlio se J: o le am-
tiouladas no libello, porque, correndo boatos plial-a, nem restringil ·a arbitrariamente, 
alarmantes de perturbação da ordem na e por interpretaç!!as, como admittir-se que 
~oit~ de I.· de Janeir.o, ellea bastavam para crimes da competencia geral do jury possam 
JU&ttftcar o comparecimento da policia no passar pelo effeito da connexão para a com-
lagar do ajuntamento que, eft'ectivamente petencia especial do juiz de direito, a quem 
para ser illicito e como tal dever ser dlaper: a lei só confere a attribuiçlio de processar 
sado não precizava de maia do que se acha- os crimes de responsabilidade e estes mea-
rem pessoa, armarias de revõlvera e cacetes moa quando commettidoa por funccionarioa 
entre os partidarioa que o formaram. publicas 1 

N[o havia, pois, dellcto algum de reapon- :\ias os que sustentam a. c~mpetencia por 
sabilidade a que ae · pudessem ligar os cri . connex!o em mataria crtmmal, como um 
mea doa appellantes, e assim JUStificar a instituto do nosso direito judiclario, consa-
competencla especi~l •. em qualquer hypothe· grado pela jur!apr~dencia doa nossos tribu-
ae conteatavel, do JUIZ de direito para jul· naes, pensam JU&ttftcal-a nos casos em que 
gal·or. os factos apresentam entre ai tal nexo e de-

O proce~imento do delegado só n!Io foi cor- pende!lcla re~iproca que da aeparaç!o advi· 
rec.to ~m tr pedir aos chefes do a.juntamen- ria a II!!POS&Ibllidade ~e ~e~e.m apurados e~ 
to 11lic1to par& n!o haver aggreuõ e inaultoa seu CODJUncto, sendo tndiVI&Ivel o todo cri-
em vez de intimai os logo para o deafazereO:: minal. 
e dispersarem seus partldarioa. Entre oa incon venientea que apontam na 

Concedido, porém, que o delegado de Poli · separaç!o do julgamento dos dellctos em pro· 
ci~ e o inapector fossem reaponaaveia pelo ceesos ~iversos e por ~ompetenclaa ~ifferen
crlme de commetter violencia no exercício ou tes, salientam os ae~umtea: 1.· a dispersão 
a pretexto de exercer suas funcçôes ainda e enfraquecimento das provas, em prejuízo 
arsim incompetente era o juiz de 'direito das partes e da justiça ; 2.· a possibilidade 
para julgal·oa e aos appellames nos crimes maior de diasonancia nos julgamentos, dando 
de homicídio e les!!es corporaea que e!o da Jogar a Yentençaa contrad1ctorias sobre factos 
compet!lncia do jury. connexos ; a.· o augmento de despesas, maia 

Segundo o art. 188, § 1. · da lei n. 18 de repetidos vexames e incommodo âs partes e 
1891, a competencia em mataria cri min~l é testemunhas ; 4. · ll Impossibilidade, final -
determinada pelo logar do crime, pela resi- mente, da applicaçuo da pena legal em cer-
dencia do réo, pela natureza do crime e pela toa casos . 
prerogativa do cargo. Contra taea inconvenientes se pretende dar 

Quanto á sua natureza, os crimes alio : de como assentada e liquida a doutrina da 
responsab~lidade, communa e de competen- com~et~ncla .por ~onnexll:o, fundada ap~nas 
ela dos tnbunaes correccionaes. em )nr1aprudenc1a sobre casos espec1aea, 

No art. 202 só exceptua essa lei da com · que não pode supprir a omisslio da lei-Indo 
petencia do jury os crimes de reaponaalida- de encontro a textos della, claroP. e positi-
de! os crimes militares,o• crimes commetidos voa. 
pe o Prasldenta e Secretarias de Estado depu· Constituem fontes de jurisprudellcia a tal 
tados senadores e desembargadores e'os cri · respeito, seguida no Estado, os accordlios 
mes de competencia dos tribunaes correccio · proferidos em 1895 na appellação criminal 
naes ; já tendo no art. ·J95 §§ 1 e 2 reduzido n. 854 de Palmyra e .na petiç[o de hahetu-
nos .crimes com muna a ~ompetencia do juiz corpus n. 103 de 6 de JUlho de 1896 . 
de direito á funcçl!~ untca de cmfirmar ou O caso da referida appellaçlio, porém, sen-
revogar a pronunc1~. do o de deliquente que pelo mesmo facto o 

N!o cogitou o legislador da competencia com uma eó intenção criminosa commetteu 
por conne.xão e proposital parece ser a omis um crime de alçada do jury e outro do tri -
all~ da le1, desde que no parallrllpho se- bunal correccional, nlio ministra exemplo 
gnmte do mesmo art!go a . establ'leceu ex· que se aprovei te na hyp ulhese da presente 
prenamente em mater1a civ1l. appellação, que é de homicíd io e ferimentos, 

E tanto maia razão ha para ~ e considerar sem concurrencia com outro delicto. 
proposital t al omis!l!o, quando é certo que Para se dar a oonnexida1e era mister ahim 
o~ tribunaes já applicaram a doutrina por da pluralidade de dolictoe, a unidade de In-
Pimenta Bneno exposta no§ 111 do seu tra- tenção · mas esta d1 ffi cil fôra demonstrar ·se 
tado de «Processo Criminal>> sobre crimes com aa 'provas do processo ter existido por 
eo!lnexos, apesar de ser direito a consti · parte do delegado de Policia e egualmente 
tu1r; e nzada era ent[o a occasillo do le- doa appellantes cu jos crimes reconhece <1. 
giala~or mineiro dirimir de vez a contro- sentença appell~da "que prócederam de tro -
versJa, adaptando dispoaiç!Lo ldentica ã dos caa .do palavrAs ou provocaç!!es reciprocas 
cod1gos de lnstrucção, Criminal e do Procea- entre Celeat;no, do lado da força, e Maromba, 
so, da França e da I tal ia. do lado opposto. 

O ~aquecimento de prover sobre lacuna t!o A bypothese da o.ppcUaçli.o n . 854 era a da. 
sens1vel como é a da lei neete ponto de aum- applic ção da pen1 conforme o art. 66 § 3.· 
ma. Importancla, à cousa que seria Injustiça do Cod. Peo. , e a da petição de habetu-cor-



pu! preventivo outra, tendo sido por •mi m 
negado o habe<~s-corpus pelo fundamento só-
mente de não existir ainda ameaça de prisão 
e não por outro relativo á connexidade dos 
factos a que nelle so a Iludiu. 

Sempre sustentei que a competencia por 
connexidade em mataria criminal só tem lo · 
gar quando veritlca-se a nescessidade da ap-
plicação da pena na hypotbese unica do art. 
66 § 3 do Cod . Pen. 

Nos casos do mesmo art. §§ I.· e 2. · nada 
ha que imJ;lOSSibilite a applicação das penas 
em que haJam os delinquentes incorrido no 
fõro em que devem responder conforme a 
natureza dos crimes, se não tiverem fôro 
privilegiado . 

A separaçllo dos processos , nos casos em 
que os delinquentes devem responder por 
~rimes suj eitos à competencias differentes, 
como os de responsabilidade e os communa, 
nllo se dando a necessidade da applicaçl!o 
das penas conforme o art. 66 § 3.· do Cod. 
Pen ., longe de produzir inconvenientes, é 
de vantagem tanto para os accusados, como 
para a justiça que tem sempre as mesmas 
garant ias no mioisterlo publico que a re ·· 
pNsenta do mesmo modo . 

Em vez da disperslio e enfraquecimento 
das provas, o que acontece na formação de 
processos separados para os crimes de res-
p .. nsa bilidade e para os communs é a repro-
ducção dellas, o aproveitamento das que 
mais possam Interessar á justiça e aos ac-
cusados, com exclusão das que nada adean-
tam ou nenhum esclarecimento trazem para 
o julgamento da causa. 

Se a separação dos processos ti v esse como 
consequencia impedir o exame dos delictos 
em todos a~ suas Caces, a competencia por 
oonnexllo se imporia como uma necessidade 
para a puniçilo dos delinquentes ; mas é o 
que não está demonstrado e é, com funda-
mento, coutestavel. 

A dissonancia nos julgamentos e as sen-
tenças contradictorlas, tanto podem appa . 

· recer dentro de um aó processo, compreben-
sivo ou não de diversos crimes, como de pro-
cessos separados : não ê inconveniente que 
se evite admittindo a competencia por con-
nexlio. 

. Esta compet encia não impede que appare-
çam decisões contradictorias, até dentro ~ do 
mesmo proõesso e autos. 

Assim é qne no presente rei to não roi 
ainda julgado o delegado de Policia e se 
bem examinada ror a prova e attendidas to-
das as circumstancias do facto, juridicamen-
te nlio poderá ser proferida contra elle een-
tença condemnatoria como responsavel pelo 
crime previsto no art. 231 do Cod. Pen. 

Ora, se absolvido for de tal crime de res-
ponsabilidade, contradictoria será essa de-
cieão com a já proferida contra o lnspector 
de secçlio, accusado do mesmo crime do de-
legado. 

Desapparecido o crime de r~spor.sabllldade, 
em que tlcou tlrmada a competencia que o 
joiz de direito suppoz ter para julgar os ap-
pellantea 1 

·As considerações relativu a augmento de 
des pesas, demora de julgamento, accrescim<? 
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de inc•1mmod.:~ ás testemunhas e partes e 
outras semelhantes, quando devesse m ser 
attendidas, não seriam ai nda equipara,·eis 
á daJ•rivaçi\o do t'ôro a que os deli nquentes 
tem ireito para seu julgamento. 

Que I'azllo poderia, pois, justidcar o jul ga. 
mento dos rêos de crimes communP, que não 
tém fôt•o especial pela prerogntiva do cargo, 
por j uiz si ngular. quando deviam Rer jul-
gados pelo jury 1 · 

Tão !njustltlcavel e sem rat!to de ser à a 
competencia es pecial em tal caso, por efl'eito 
de connexão de delictos que, mesmo nos ca-
sos de responsabilidade, dellas sllo excluidos 
pelo art. 226 da consolidação das Leis da 
Justiça Federal os empregados publicas 
que nii o té:n foro privi legio.d'l . 

E que o j ury é o trihunal popuhu· por ex-
cellencia, aquelle (iUe mais gat'antias of!e-
rece aos delinquentes e :'t mesma causa da 
j ustiça, convence o significativo facto de ser 
a sua insti tu ição mantida pela Constituição 
da Republica entre as garantias de dit•eito. 

O regimem de provas legaes a que estã 
adstricto o juiz togado, ao passo que os j u -
rados só tendo a rdspeitar o seu compr'l-
misso, julgam segundo as suas consclencias, 
já constitue motivo bastante pat•a nllo se 
deeaforar, sem lei que o determino, a delin-
quentes que tt\m direito de se~ j ulgados pelo 
j ury, porque impot·taria isso o mesmo que 
ag!(ravar -lbes a situação nrbitt·ariamente . 

E tanto isso é verdade que, sendo julgados 
pelo juiz de direito po1' ct•imes de llomioidio, 
doaram os réos pri vados do di reito de m ar de 
pr?testo por !egundo julgamento, por uo,·os 
JUIZ88. 

Admittlda a competencia por connexidade 
para o julgamento de crimea de I'esponsabi-
lidade e communs-qual o motivo porque 
não tem preferencia o jury e sim o juiz de 
direi to, a quem a lei não deu competencia 
para julgar os crimes communs 1 

A j urisprndencia pódo, sem duvida, con-
correr muito para a evolução e desenvolvi-
mento do direito, supprir as lacunas ató 
onde alcançar o eepirito da lei, mas crear 
al vitres, sob pretexto de om issão da l1i, 
que importariam em derognção della, como 
seja o de supprimir competen cias, seja a do 
j ury, seja a do juiz de dire ito, é o que abso-
lutamente repugna á sua elevada. missão, 
que não se confunde com a do legislador . 

Pelas expostas considerações, tendo como 
Incompetente o j uiz de direito para j ulgar os 
appellantes, dou provimento á appellação, 
para &.nnullar a suntença por elle proferida 
e remetter so o processo ao julgador cc•m-
petente-que e o j ury. 

De meril •s 

Se convidado a pronunciar-me sobre o me-
recimento do processo, daria provimento á 
appellaç!l:o para absolver os appellantes , por 
estar concludentemente provado que a ag· 
gressão partiu do grupo de populareR, que 
formaram o ajuntamento ill icito em numero 
de mais de 200 pessoas . 
· Na situação em que se tach aram collocadoa 
os appellantes, empregaram o unico expe-
diente posaivel para evitar o ma l quP 0 3 



am~açava.- de serem vlctimaa Jos popula-
rel.>'> 

O •r . .João Pio (para uma exp licaçi%o p e1 · 
soal): -Não venho marear o brilho daj defesa 
que acaba de fazer o meu illustrado collega, 
preoilo dizer algumas palavras ao illustre 
represenhnte do 2. · dlttrlcto em resposta 
a um aparte que lhe dei : 

Disse s. exc. que nada conhece do proces-
so e por isso nenhuma ldéa podia adeantar, 
mas achava um abaurdo que o Coligreaso 
perdoasae réos condemnados - isso é um a 
deaauciorização ao poder jndiciario . 

Dl!le·lhe eu, que e. exc. nem sempre 
penacu ss1im e a. exc, me desafiou para 
provar . 

Tenho, graçaa a Deus, a'guma memoria e 
vou conservando e annotatdo o que se paua 
aqui. 

Em 1899, e note a Camara que tenho 11qoi 
os annaes, quando foi apresentado o parecer 
n. 12, reconhecendo deputados pelo norte 
do Eatado, o ar. 2. · 1ecretario apresentou 
documentos comprobatorioa de que tinha 
havido fr11.ude em Montei Claros. 

A commistllo composta dos ara. João Luiz, 
carvalho Britto, Aat<~lpho Pinto e Abeilard, 
deu parecer reconhecendo os deputados paio 
6.· di~tricto e accreaceniou que os doeu · 
mantos o1ferecidoa pelo coronel Celestino 
SJares fouem enviados á auctorldade com-
petente da comarca de Montes Clllros para 
proceder como de direito, isto é, a commls-
lllo exigia que foue proceuada a auctorlda-
de accusada de haver commettldo fraude. 

LevAntou-se entllo o nobre deputado e 
apresentou uma emenda supprlmindo a 
ultima pa1te do parecer e a juetiftcou di-
zendo que era uma burlafrocess&r por frau-
de no norte, pois havia I um que Côra con· 
demnado e isto era um absurdo tanto que 
s. exc. julgava que •e devia perdoar. 

Foi spreaentado o projecto de perdl!.o e a. 
exc. votou. 

O nobre deputado tem dois pesos e duas 
medidaa, poia em 1899 a. exc. votou um 
projecto concedendo perd!o e hoje julga que 
esse projecto otl'ende ao poder judlciario. 

0 IR, JUVBNAL PE!m l :-V. &XC, está re-
compondo o que eu disse. 

O aa. .Jo:lo Pio :-Está nos annaes, ni!o 
sou culpado de 1ua r .. J~ de memoria, ou 
melhor v. exc. nl.o pensa hoje como penaava 
naquella occaailo, ou ae del.xa levar pelaa ao. 
liclU.çllea da politica. ( lluito bem), 

O er . .JaT-al Peaaa (para uma ta:plica-
rtio peuoiU):-Sr. Presidente, nlio tenho por 
fim censurar a quem quer que seja. Gada um 
tem o direito de proceder como quizer; en. 
tretanto, julgo tambem que nenhum depu · 
tado pode taxar a minha norma de condncta 
n·eata Casa. NAo tenho doia pesoa e duas me-
dida•, como disse o orador que me preoe-
d'eu; sou um homem aem fortuna e sem a 
!llustraç!o de s. ex c. é verdade, mas feliz· 
mente honrado. 

Voz11:- Ninguem põe em duvida esaa bri-
lhante qualidade de v. exc. · 

O a.a. Y.uco A:&EV&!lo:-Serla uma falsidade 
atDrmar o contrario. 
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O ra. JuvKNAL P&NNA:-0 que houve aqui 
na sessi[o de 1899 foi o seguinte: a illn1trada 
commiFsiJ.o de reconhecimento de Poderes, U& 
qual fazia parte o nobre collega, &r. Jol.o 
Luiz, apresentou parecer reconhecendo va-
rios deputados dos diversos distrlctos do Ea-
tedo, e relativamente ao 6. · diatricto, parti· 
cularmente a Montes Claros, pediu ella que 
fossem enviados ao promotor os devidos do-
cumentos afim de que tossem processados 01 
membros da 5. · secção eleitorlll daqnella 
cidade. 

Eotlto levantei·me nesta tribuna e diue, 
oito o que acaba de recompor o sr. padre 
João Pio,maa o que 01 iornaes eram uoaoi 1uea 
em atDrmar que a fraude tinha campeHdo em 
nosRo Estado, de norte a sul e qoe, por isso, 
nós não dev1amos pedir a condemnação do1 
membros de uma unica secção elt~itoral, e 
sim de todos quantos tiveuem feito fraudei, 
Mandei á Me~a uma emenda que a Ca:oara 
acceitou e por tanto a censura cabe a eUa 
e n!o a mie:.. 

P:ol iBio, ar. !'residente, o que eu disse, 
como toda a Camara lembra se e não o que 
phantasiou o sr. padre Jol.o Pio. (Muito bem) •. 

Não havendo mHis quem peça a palavra, 
encerra se a discunito, sendo a votaçao adia-
da para quando houver numero legal. 

O sr . .JuAo l~ula:- (pela ordem) envia 
á Mesa e pede com urgencia ser publicada 
no jornal otflcial a seguinte: 

Representação de diversos habihutes de Bom soccmo 
Illms. exms. srs. membros do Congresso 

Legislativo Mineiro. 
Os vossos concidadlios abaii•l assignadoa, 

representando a gr11.nde maioria da popula-
çll.o de1ta comarca, vêm trazer ao seio au-
gusto desse Congresso os reclamos daopioil.o 
publica numa questl!.o que atl'eot~ a h herda· 
de, mais ainda- a vida ds umco infdlizee, 
bem merecedores, de certo, da verdadeira 
justiça social, que não é a justiça vendada 
nas faixas de interpretações peF~oaes ; sl.o 
elle1 - ~lestino Ferreír·a da Silt::J, cabo Jose · 
Agostinho Ferreira e os solda'1o1 Augwto 
Dominoos de OlirMira, P«lro Bnrreto d~ Sou-
aa e Virgílio f'ereira Ram alho, 

Nunca houve nos aonaet judiciatios caso 
que melhor merecesse uma reparação, por· 
que é a inoocencia abatida sob o jugo da 
lei, occultando em lobregas masmorraa as 
mais terríveis e longii.B agoniu da alma e 
do corpo I · 

Processados por crime de responeabilida-
de, foram, afinal, aqnelies cinco réos con· 
demnados, por um erro jurid·co, que consia-
tiu na allegaçilo da escusa do - medo irrê-
&ist •vet (art. 27 § 5.· do Co<iigo Penal) em 
vez da justidcati va da leg1tima defo~sa, que, 
se foeae allegHda, seria provada, 

E" em termos dubioe a adlrmaçlo da pro-
pria sentença condemnatoria, lornada, em-
tento, irrevogavel, e lançando os réos na 
prisão cellular durante 28 onnos I 

Referindo·&& a ate azar d11.a demandas, al-
guem já dlaee : Ao litigante s!o neceasariaa 
tru consa1 : ter razli.o, saber dizel·a e achar 
quem lh'a dê. 



Triste verdade que à a. expressão da eter 
na cont.ingencia humana : o gladio de The . 
mie transformado mui\a vez na espada de 
Damocles I 

Quatro soldados e um inspector de policia , 
obedece'ldo ás ordens de seu legitimo su-
perior,- o delegado, o acompanham, fazen -
do o policiamento desta cidade, e com o Jlm 
de _prevenir -o~ desvarios de um grupo se-
diCioso de - ma.11 de duzentaa pessoas, reuni-
das, a pretex~ de manifeatsçl!.o em regoaijo 
de victoria eleitoral. , 

Precedentes nllo remptoe e oa boatoa de 
.ll&rturbaçll.o da ordem publica aconselharam 
a auotorldade aquQlle procedi manto. 

Aggredida pelo grupo, numeroso e arma-
do, a força defendeu se, Ampregando aa ar-
mas que levava, donde resultaram duas mor 
tee e alguns ferimentoa, eendo tambem 
o1fendido, um doa aolJados. 

As teatemenhaa d11· accuaeão foram aa pro-
prias peasou do grupo, que iato meamo 
confeaaaram nos depoimento~ , e todos poll -
tlcoa eultado11, alguns exercendo cargos de 
immediata confiança part1daria ! 

E assim os pobre• soldadoP, extraoilos a 
eata comarca , sem ligações partidariaa de 
9ualquer eapeoie,são envolvidos no prccesao 
.JUntamente com doua chefes de um par·tido, 
sendo estes despronunoiados e aquelles con-
demnados. 

Pois, se a casuistioa legal e o odio uaspe-
rado de um perseguidor não conaegu1ram 
de1oobrlr no crime o llto partidarlo, com 
que IIm os soldadoe, diminuto numero em 
relaçR o ao grupo,agiram &ll.o lnsohtamente W 

Comprehender-ae-hia uma attitude perversa 
da parte de homens areados na pratica do 
delicto, absorvidos de longo tempo na vora-
gem tetrloa das aberrações criminosas; mas 
nll.o dos mantenedoree da ordem, habituados 
no respeito e na disciplina I 

P<> r outr11 lado, uma excepção odiosa, que 
reclama prompto remedio, ~rastou o• réos 
do juigamen~ pelo1 seus juizes naturaes, 
pelos seus concidadãos, pelos seus pares ! 

E' uma conquista que nos resta fuer na 
leglalaçll.o, ao menos, tornando-a faculta-
tiva. 
:'Até hoje o jury nll:o sotrreu ataque serio 
senllo no modo de formal o ; r econhece-ae 
sempre que a justiça é maia garantida quan 
do muita~ cabeças decidem. Os julgamentos 
hutnanos são falliveis ... e multo maia quan -
do dependem de uma só vontade, de um só 
juiz! 

Abl a paixll.o é mais accessivel, e o fana-
tismo da lei ru mais vlctlmas, como todos 
os fanatismos I 

Ao tribunal popular podem subir razões 
que nllo se concretizem nnm só corpo, em 
documentos ou . testemun hos, me.a se impo 
nbam pelas regras do bom-senso-<< qrUJ 6 
o genío d a Humanidade •-ou pela auctorl-
dade de uma opinill.o esclarecida ; e onde o 
magistrado togado diz-e le{Jal, o magiatra· 
do do pi!VO diz-~ injulto. 

Foi perante ease divorcio da Lei e da Jus 
tiça, ou Equldade, que o Philosophc dos 
« P4~ttam~tntos » exclamou: "Bx\ranba cou-
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sa à a Ju8tiça que um rio ou uma. menta-
nha pode mudar I 

O que é uma verdade aquem dos Pyri-
neus pode ser um erro além I ,. ' 

E a velba Roma, crystallizando em mui -
mas os grandes ensinos do direito natural 
proclamava : summum ;us, su mma inj ur ia. 

E o antigo Egypto, para symbol1 za r talve1 
essa anormalidade nos aenttmentva ethicos, 
e.lprimiud.o-a numa ironia de gravidade sa-
cerdotal, rt!ple&Hntava a justiça sob a forma 
de um corpo human o sem cabeça I 

lllustres membros do Congresso Lsgialati-
vo.-Temoe a segura espera nça que de .volt-
sos labios cablrá o verbo santo do perdio, 
que não é senllo uma das mod.al1dades da 
mesma justiça ; e, di gnlllcando aasim o voa-
ao mandato, mereceis a benção dos infelizea 
reclusos lnnocentea, de mll.ee, espca11s e tl-
lbos, erguidos pela voua mào da ahjecçilo 
negra dos carceres e do abysmo empvlgante 
da mlaerla I 

E tereis o applanso desta população, que 
supplicando pelos inn ncentee e pelos deava.-
lldoP, tem a conAciencia de fccto! que aqui 
se desenrolaram e dos quaes fll ram teste-
munhas. 

Bom Successo, 15 dn j unho de 1901.-Te-
nente coronel Candldo Dutra de Morae~. pre -
sidente do directorio : José Joaqu1m Machado 
de Moraes, membro ; capitão Eu!\as V1eira 
V1vas, segundo secreta riO do d1rectorio r e . 
publicano Bom Successense ; Torqoato Pinto 
Campos, dentista ; tenente Procop1o Pinte 
Campos, secretario do directorio jornalista 
e inspector escolar; capitãO Venancio José 
Vh•as, membro do dlrector10 ; capitão José 
Bernardes de Sousa, membro do diractorio ; 
José E. de Carval ho, membro do d1rectorio 
dr . Candido J. C. da Fonseca J unior,m edico! 
Benjamin Ferreira. Guimarll.11s, commercian ~ 
te e capitão da Guarda Nacional; t enente 
José Carlos de Carva lho, snpplente do dele-
gado de Policia e commerciante ; tenente-
coronel Antonio Caetano de Freitas Mourão, 
pharmaceutico; Martiniano Gonçalves Cas-
tanheira, escrivão Interino ; Antonio Felilr· 
ber to V1vae, collector; Antonio Carlos Tei-
xeira de Carvalho, escrivão do 2. · officio; ca-
pltlio Polyb io de Freitas :\1ourllo, negociante; 
Wenceslá u G. Cashnheira, cirurglllo-dentis-
ta ; José Maxim iano llloreira, fazendeiro; al-
feres José Julio de Freitas, escrivão de paz 
victalicio ; Felisbi no !{odrigues Tei xei ra, 
agente do corre io; Antonio Teixeira da Sil-
va, pharmaceotico; Francisco Mourlto, nego-
ciante; Chrlstino Maximo de Oliveira, Firmi-
no Ferreira da Silva, Antonio Valioso 
Bar·boaa, Joaquim Antonio Vieira J unior, 
1\ristides Souza Monteiro, negociante; Jo1é 
Francisco de Moraes, fazandeiro; Corne-
lio Macbado de M raes, eleitor ; capltllo 
Jonatbas Vieira de Souto. , faze ndeiro -
~fisael Mendes dos Santos, cap ita li sta ; Ma: 
Jor Americo de Souza Monteiro, fazen ·leiro ; 
Philadelpho da Fonseca, typogrnpbo ; Dloge -
nea de S&queira Campos, empreg .. do do com -
merclo; Carlos Augusto de tl're&tas, eleitor ; 
Christov&:o Oonçai ves dos Santos, Jofe Fer-
reira de Barroe, fazendeiro ; Jollo Pedro doa 
Santos, eleitor ; Franc1sco Ferreira de Car-
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valho, fasendeiro ; Manoel Guimarliee, com-
merciante; Aurelio Guimarães, commer-
clante ; Jollo Ferreira Rocha, negociante ; 
.Joaquim Vianna de Souza, capitalista ; Cel-
so de Almeida Vivaa, estudante de prepara-
torio; Augusto Bernardes Castanheira, fa-
zendeiro ; Custodio Bernardes Castanheira, 
fa1endeirõ; Irineo Ferreira da Silva, nego-
ciante ; BerthoaMo Teixeira de Carvalho, fa-
zendeiro ; Joaquim Bernardes de Souza, 
fazendeiro ; Augusto José VIvas, fazendeiro; 
capitão Venancio José Vivas Jnnior, fa-
zendeiro ; Eudoro Guimarles, professor ; 
!Jt'neeto Aft'onso da Costa, fazendeiro; Fran-
cisco Gulmarlles, lavrador; Antonio Guima-
r!es , ea\udante; Amador Bneno de Souza, 
estudando; Sedney Fernandes de Souza, An-
tonio Appolllnario, Joio Francisco Lop68, 
Rodolpho de Freitas Mourão, Rodoipho Mou-
r11o Ftlho, Antonio Mour!o, Theopl!-ilo Luiz 
Gonçalves, Firmino Alves Pinto, Firmino 
Alves Pinto Jnnior, Joaquim Alves Macha-
do, Antonio Gonçalves dos Santoa Jnnior, 
Antonio Felisberto de Souza, Antonio Luiz 
de Carvalho, Francisco B. Varella, Francis-
co Ferreira de Oliveira, Leopoldino Gonçal-
ves dos Santos, Ascanio Ribeiro àe Souza, 
Uorval de Souza Ribeiro, Carlos Gonçalves 
dos S1ntos, Funcisco Corrêa da Silva, Pau-
lioo Antonio de Carvalho, Euclides Ferreira 
de Carvalho, Jose Fernandes e Sllva, 
fazendeiro; Manoel Fernandes, lavrador; 
Antonio Alves Pinto, fazendeiro; Antonlo 
Felisber to dos Santos, Cassiano Teixeira 
de car-valho, Joaquim Pereira Pinto, 
.Joaquim Julião de S . . José, Domingos Jorge, 
José Joaquim Alves Pint,, José Rodrigne!l 
Vianna, Domingos Gonçalves dos Santos, 
Ananias de Castro Teixeira, José Antonio de 
Freitas, José Geraldo VIeira, Odorico Theo· 
dorio Vieira, Jolio Ferreira da Silva, Ivo 
.José Moreira, Joaquim Alves Pinto, Jolio 
Antonio Diaa, Severino José Mo:.-elra, José 
Pedro dos Santo!, capitão José Martins Fer-
reira, fazendeiro; Custodlo de Oliveira Ma-
chado, negociante; Enclides de Oliveira Ma-
chado, commerciante; Americo Ferreira da 
Silva, commerciante; A vellno Teixeira de 
Andrade, typograpbo; Silvano Pereira Silva, 
fazendeiro; Joaquim Teixeira da Silva , nego-
ciante; Octavlo da Silva, estudante; Benjamin 
Guimarães, estudante; Firmino Antonio de 
~lello, Joaquim Peraira Borges, Polibio Can-
dido, Ped.ro Ferreira Cardoso, Britualdo Perei-
ra da Silva, João Felippe de Menezes, Guilher-
me P _ da Silva,Joaqulin lgnacio Franco, Lindol-
pho Eugenio de Carvalho, fazendeiro; José 
Bernardino Ferreira, fazendeiro; Joaquim José 
de Souza, Antonio José Pedro, Astolpho José 
Vivaa, Cazendelro; José Venancio Vivas, lavra-
dor; José Augusto Vivatj., fazendeiro; .J olio Jose 
Vivas, alferes Joaé Justino de Farta, fazenda! 
ro; 0.1briel Teixeira da Silva, fazendeiro ; João 
Berna~.io Lsite, Anton!o Flor, José Fran · 
cisco de Miranda, Francisco Ferreira Naves, 
fazendeiro; José Pedro Freire, commercian-
te- Silvestre RodrigueR d& Silva, Antonio 
Al'ves de Oliveira, commerciante; Bernardo 
José da Silva, Joaquim Ferreira Naves, fa-
zendeirJ; Francisco Gonçalves da Silva; Jol-
quim Pinto da S1lva ; Leonc io Rodrigues do 

Nascimento, Antonio Zamberb, Amelio Ro-
drigues do Nascimento, Urbano Rodrigues 
Navea; Antonio Vieira Naves, Carlos The-
Joro de Andrade, Carlos Miguel lsaacson, 
.Joaquim Ramlro da Costa, Jozué Anto-
nio da Silva, Antonio Gomea de CompoR; 
Adolpho Mendes dos Santoa, fazenidero; Joae 
Jorje Grillot ~Voltalre Monteiro doa Santos, 
Felino Mena68 dos Santoa, Ootavlo Ferreira 
de Carvalho, fazendeiro; David Joaé Moreira, 
Eugenio Cel1o Ferreira Guimarite~, Gastlo 
Celso Ferreira Guimarli68, Protaalo Celso 
Ferreira Guimarliea, Joaquim Gonçalves dos 
Santos, fazendeiro; An\onio Rodrigues Bar-
boas , selleiro; Francisco Jo1é doa Reis, ne-
gociante; Olavo Ferreira da Silva; estudan-
te; Joll.o , Francisco de Moraes, fazendeiro; 
Antonio A1ves de Faria, fazendeiro; José Wan-
derley de Rezende, commerciante; Antonio 
Ferreira Rocha, negociante; Matheus TeiJ:ei· 
ra Rodrigues e Silva, escrivllo privativo do 
crime;· Estevam Cyrlllo de Andrade, Leopol-
dino Martins Ferreira, fazendeiro; José Gabri-
el de Barros Ferreira, fazendeiro; Annibai 
de Siqueira Campos, Antonio Alves Campo~, 
Josó Pe-iro da Matta, fazendeiro; José Pedro 
da Math Junior1 L· aupplente do subdele-
gado; Eduardo ae Souza Pinto, negociante 
e delegado lltterarlo; Luiz Capoto, negoci-
ante e agente de correio; Antonio Pedro das 
Candéas,membro do conselho; Antonio Justi~ 
de Paula, eleitor; Joaquim Carlos de Cam-
pos, fazendeiro; Lucas Alves de Gou vêa, fa-
zendeiro; João Coelho dos Santos, fazendei-
ro ; Joaquim Coelho dos Santos Junior, fa-
zendeiro; Lauda.res Antonio de Carvalho, 
eleitor; José Candido Marques, eleitor; João 
Mendes dos Santoa, eleitor; José Justino da 
Silva, eleitor; José Alexandre de Souza, elei -
tor; Jose Joaquim de Castro, eleitor; Anto-
nio Luiz da Silva, eleitor; Francisco Juetino 
da Silva, eleitor; Antonio José d<> Castro, 
eleitor; José Militão de Castro, eieitor; João 
Baptista Caputo, negociante; Francisco Coe · 
lho dos Santos, eleitor; João lUbeiro de 
Mello, eleitor; Franoiaco Mendes de .Almei-
da, lavrador; Vioente Joaquim de Paula, 
eleitor; Ladislau José doa Santos, eleitor; 
Francisco de Paula Sampaio, juiz de paz; 
José Maria de Luca, juiz de paz; Joaquim 
Carloe da Silva Tioti, fazendeiro; José 
Matheus de Almeida, José Galdino de. 
Silva, eleitor; Martiniano José da Con-
ceiçl!.o, eleitor; Francisco Ribeiro de Sou-
za, eleitor; J_oaqulm Gaudenclo de Souza, 
eleitor; Virgílio de Paula Ferreira, Fran-
cisco Ribeiro de Mello, João Vicente Ferrei-
ra, José Saraiva Ribeiro, Francisco Gonçal· 
ves de Souza, eleitor; Pedro Baptista de Mi-
randa, eleitor; Marlanoo Rodrigues da Ro-
cha, eleitor; Emílio Luiz Ribeiro, eleitor; 
Januario Caetano Pinto, eleitor; Joaquim 
Antunes da Silva, eleitor; Sylvio Augusto 
Ferreira, Jose Romil.o de Oliveira, João Ba· 
ptista das Caudéas, Modesto Rola, João 
Maria de Luca, eleitor; Cassiano Francisco 
-1a Costa, fazendeiro; Francisco José Franco, 
Sergio Furtado de Mendonça, fazendeiro; 
José Avelino da Silva, João Pio da Souza, 
eleitor; Francisco Antonio Capoto, elei -
tor ; Antonio. Salvador, José Borges Ferrei-



ra, José Franoiseo de Oliveira, José Pe- Da.mianl, serralheiro ; José Ferreira de 
dro Rodrigues, Joaquim Alves de Senna, Carvalho, professor publico ; Pedro lzi-
pharmaceutico Jose Rodrigues da Rooha, dorio do Espirlto Santo, lavrador ; Jose Se-
Hermogenell Carlos de Ss.nt' Anna, Augusto verino Ferreira de Aguiar, negociRnte ; 
Alvim, ~lanoel Justino da Silva, Vito Navar- Ananias Ferreira de Paiva, negociante; An-
ro, Joll:o da Costa Paes, Domiciano da Silva tonto de Sousa Lelles, escrivão de paz; Jo!lo 
F., Francisco das Chagas Borges, Joaquim Urias Fernandes, lavrador; capl~ Antoaio 
Marques da Silva, Carlos Pinto de Rezende, Coelho de Andrade, negociante; Carlos Pe-
Joll.o Baptista de Paula, Mamede Antonio relra Cardoso, lavrador; Fortunato Pereira 
elo Rosario, Felisberto José de .. Castro, Cardoso Junior, lavrador; Antonio Pereira 
Firmino Antonio dos Santos, :'lla.rçal José Cardoso, l.avrador ; José Pereira Cardoso, la-
Correia, Sebastiito Sampaio, Pedro Alves vrador; Sebastião Carlos Pereira, professor 
Parreira de Carvalho, Joaquim Ferreira. de particular; José Rodrigues de Moura, Iavra-
Aguiar, fazendeiro· Joito Ferreira de Agui- dor; José Fortunato Netto, lavrador; tenen-
ar, fazendeiro; Antero Ferreira de Aguiar, te Pedro José de Sousa, escriv!io de paz; 
fazendeira; José Ferreira Alves, fazendeiro; vig::.rio Aniello Romano, padre Caetano Jo -
Eduardo Ernesto Pereira da Silva, fazen- vino, Adolpho José de Sousa, funileiro ; alferes 
deiro; Eduardo Borges Campos, fazendeiro ; João Pedro de Sousa., dentista ; Francisco 
Olegario Ribeiro do Nascimento, fazendeiro; Jesé Luiz, eleitor; Francisco Severo Gulhel · 
Antonio Alves de Aguiar, fazendeiro; Ave- melli, negociante; Francisco Cirato, nego-
Uno Ferreira de Aguiar, fazendeiro ; João ciante; Francisco Alves de Paula, fazendeiro; 
Candido de Aguiar, fazendeiro ; Pedro Alves Joaquim Alves de Paula, fazendeiro ; Da mi -
Ferreira, fazendeiro; por meu pae Pedro neo Coelho de Andrade, fazendeiro; Domin-
Ferrelra de Paiva, fazendeiro; José Pedro gos de Oliveira Dias, professor publico ; Aris-
Paiva, fazendeiro; Jo!io Alves de Aguiar, fa- tidas José de Sousa, caixeiro; Jolquim Cus• 
zendeiro; Antonio Luiz do Nascimento, faz\ln- todio de Arruda, negociante; Franols~o de 
deiro; Manoel Gomes de A.vellar, fazendeiro ; Paula Santos, fazendeiro ; Jorà Alves Parei-
Pedro Ferreira de Aguiar, fazendeiro; Vt · ra. fazendeiro ; Jollo Thomé da Silva, carpin-
cente Luiz de Avaliar, fazendeiro; Pedro teiro; Eduardo Antonio de Sousa , elei tor; 
Luiz de Avaliar, negociante; Ananias Tei- Joeé Vieira da Silva, eleitor ; Francisco Neis 
xeira de Avellar, negociante; Christovam de de Abreu, eleitor; Antonio Pereira de An1:-a-
Freitas Mourão, pharmaceutico; lb ndolpho de, el et tor; Euclides Alves Machado, elei t or; 
Mourão, pba.rmaceutico; José Damiani, pro · Antonio Gonçalves de Carvalho, lavrador; 
fessori _Marianno dos Santos Martins, sapa· E luardo Teixeira de Carvalho, lavrador; Re-
teiro ; Misael Gonçalves dos Santos, fll zen- raldo Alves Pereira, sub-delegado de Policia; 
deiro; Misael Antonio Ferreira, f.uendeiro; José i\lartics de Azevedo, fazendeiro; Ulysses 
Joaquim Rodrigues da Costa, negociante; Alves Pereira., fazendeiro; Marçal Teixeira 
Fabricio José de Campos, lavrador; Emigdio de Azevedo, negocian te; Hermenegildo Fer-
Vieira da Cruz, lavrador; Pedro Jeronymo raz de Oliveira, pratico; Sabino Alves de 
de Oliveira, lavrador; Hilarino Francisco dos Moura, eleitor; Leopoldino de Paula Barros, 
Santos, lavrador; Jose Pedro Euzebio Filho, eleitor; Joaquim Alves de Moura, eleitor; 
lavrador; Evaristo José daP Chagas, sapa· Frederico Alves de Gouvêa, fazendeiro; Tbec-
teiro ; Ananias Luiz de Avaliar, invernista ; dosio da Silva Sião, eleitor ; Olympio Macha-
Joaquim Luiz de Avellar, fazendeiro: Salviano do da Silveira, fazendeiro ; Ciciliano Al ves 
Teixeira de Avellar, negociante; Jose Antonio Pereira , fazendeiro; Francisco Machado da 
do Espírito Santo, lavrador; Antonio Luiz de Silveira, fazendeiro; Antonio Augusto da Si l-
Avellar, fazendeiro ; Francisco Vicente da va Junior, capitl!.o Eduardo Francisco de 
Cunha, lavrador; Ananias Augusto dos Reis, Paula, fazendeiro; Francisco Machado La · 
lavrador; Francisco José da Silva, lavrador; guardin, fazendAiro; JosE'\ Pedro de Oli veira, 
Jo! o Luiz de Avaliar, negociante ; lrineu fazendeiro; Jo!to Baptista Alves, fa zendeiro; 
Ribeiro de Almeida, marcineiro; Pedro Luiz Jolio da Silva \{achado, eleitor; Francisco 
do Nascimento, negociante; .José Ferreira Virgolino Teixeira, eleitor; Antonio Machado 
Garcia, lavrador; José AUilUsto Alves, pe - da Silva, lavrador ; José Lemos da Silva, 
doeiro; José Vicente dos Santos, lavrador; .José Ribeiro da Silva, Joaqui m Machado da 
Antonio Ferreira Braga, lavrador: Jolio Su- Silva, Joaqu;m Alves da Silva, .José Alves de 
riano da Paz, agente do correio; .loee Rodri- Moura, Joaquim Coelho dos Santos Junior , 
guea de Avaliar, negociante; Fe rmiano Pon - fazendeiro; EduarJo da Silva B.uros, lavra-
tas de Azevedo, vigario; Antonio Joaquim do~ ; Pedro da Silva Sião, fazendeiro; Antonio 
Cardozo, Joiio Ribeiro da Silva, hvrador ; Alves Pereira, fazendeiro; José Justino ko-
Joaquim Rodolpho Campos, carpinteiro; Rin- drigues, Francisco Alves Pr reira, fazend(li ro; 
dalpbo Brasileiro Campos, carp intei ro; Jo1!.o Jol!.l) Machado Laguardia, Ttto l.ivlo Gulhel -
Gorrêa da Fonseca, negociante ; 1-Ioracio Alves melli, Joaquim Gonçalves de Resende, Miguel 
de ·oeas; Tobias Ferreira da Silva, lavrador: Archanjo da Silveira, Nominato F . da Silva, 
Cesario Gomes de Almeida, carapina; José Antonio Custodio de Arruda, Antonio Mar-
Alves Pimenta, lavrador; PeJr.> Alexandre tina Sousa, Antonio Carlos Teixeira,Martinl ano 
dos Reta, pedreiro; Simeão Jos é dos Reis, Coelho dos Santos , Antonio Luiz da Silva, 
lavrador; Deulino Jo~é Mathias,. laveador ; cap itão Leandro Alves Pereira, fazendei ro; 
José Joaquim de Oliveira, alfaiate; José Pedro FranciEco Machado da S ~ l va, Jo!io Bapti sta 
Ferreira de Carvalho, João Juvencio ue I de Souza, lavrador ; Francisco Gonçalves d3 
Carvalho ; Hygino Ferre:ra de Carvalho, Costa, lavrad'Jr; Fauatino José Oonçalves, 
Jo:lqllim da Silva Fagundes, airat ate ; Artbur C:t.rlos Ale xandre da Matta, lavrador; Fraa-



oi•oo Machado da Silva, lavradorj srtbiel Machado, José Alves da Silva. Francisco 
'frPa~lxe !ra i.,d~ Capval~o, lavra:!lQf,; Lau'r i1Jt~ll o Martiniano d(JiJ· Santos, Carfoa Teixeira de 
Fi' no!!HO _q!l. · i)~ '·uJavra&lri·. ~o~ , • -'tevedo, Dé(Oólaqie; Oetavlano Antonio 
c i.\do ·"lftllv . ~ a·no~i ~~A~àétia 9 a Tb.eobaldo,'·es.t'!i.retá; Antotilo ,Alves' de Oou~ 
Stf.Va J,.~ .l)~ ,lav~ilo il s,n!Ji çW ~cb~d'ó' das vâa .• IWgoalno"de·Azere'do {1õàtlnftó.' fl!rail'õtac 
C~aga·s, Jív~aor; Bent Jo ê ~ :ias, ·Javra - co de Azeredo Coutinho, Marlanbo Gonçalves 
~~r; _Jpi~;~ , t '· V~rgas, lnsp!9. t ,eac?lar: d'e ·Andrade, ' Agoetino Palombo, mechantoo; 
~r~ncJsçc;~ . ~os c ponçalves, lavra , D~u;th~· Jolio Alves"de Oorivêa, fpzendelro; Jollo Ba · 
~Qa F~àncUJ~o .,Vargas, lavrador·;. JQlio ' Ma· ptlt~ta da Silva' N~tto, Alfredo 'Alves de Farta, 
ciha,do ,d!i liya Vargas, lavrador; Francisco Manoel Pinto~ meat.re ·ltnba da ·E. F. Oéste; 
d'e BO_.\')a 'Vargas, lavrador; Adelino Ma- Joll.o dos ·santos, macblníata da E. F : Oéste; 
cl,l&,dO ae Meneze,S, lavrador; P'ranolaco LOU · Joll.o Antonio do Paraíso, capitalista; Christo-
renço Vieira, lavrador; t:liege FerrQira vam Manoel Rodrigues da Bil v a, 'marcineiro; 
de Azevedo, lavrador; Fortunato Pereira Jose Banto de Novaes, lavrador; João José 
Cardnlto,lavrador; Antonio Eduardo dos San- Ferreira, lavrador; capit.llo Antonio Pereira 
tos, Valeriannn '.Macb~do de Andrade, lavra- Pinto, negociante e faz~ndelro; Euzehio 
dór; Jóeqóim .Machado ile Andrade,lavrador: Caetano de Sonsa, Au gusto da Silva Maeba-
Bxppol!to· Leoc&dlo Teuelra, Iavrador ;Joeué rio, lavrador; Jollo Ca:1cio da Costa, pintor; 
Le\)cadlo Teixeira, lavrador; José Gonçalves Manoel Pereira Pinto, Carlos Dias Pdrelra, 
dj' Costa, l .vrador; capltll.o B~nto José G >n · Francisco de Oliveira Perdigão, maobiniitta da 
çi\l~~s, I: o jyi:~; .de p_az; }\fanQêJ dos Passos E. F. Oeste; Augusto Pernan!je"q , empregado 
da S1Jva, la,vrado,r; DoD;llngo& Alves de Gou da estrada Oéste; José Gonçalves, pintor; 
vela, lavrador; l'dessiaa Francisco de Mene- José Boni!acio da Silva, Wence !iU.u Sant' 
zes,lavrador;o\n\opio Alves de MenezéP,Iavra- Anna, pedreiro; Camlllo Pereira de Oliveira, 
dor; Cezario Francisco de Menezes, lavrador; ambulante ; tenente Deodato Machado Falei-
Joll.o Francisco de Menezes, lavrador ; Fran - ro, bote,lleiro; .rosé Estavam de Almeida, cbe-
oisco Gonçalves Passa, lavrador ; Domingos !11 de trem da E: F. Oéste de Minas; Fran-
Gopçaives da Silva, lavrador ; Antcnio ci~co Cordeiro Marques, agente de A. Mou-
GooçRives da Si! va Vargas, lavrador ; Pe· rllo, E. F . . o. Minas; Ernesto Folleion Mar· 
~ro Machaao de Andrade, lavrador ; Ozorio ques PintG, agente de A. Brito, E. F. O. MI-
Maebado da 6_ilva, lavrador ; Joil'> Rosa da nas; Francisco Gonçalves de Mou ra, com-
Silva, lavralor; Joaquim Gonçalves da Sil- merciante; Jo~é Antonio de Soma Soll!o, Joa-
vs, lavrador; Augusto Vieira da Silva, la · qulm Ma rtins Ferreira, Lindolpbo José de 
vrador ; José Leocadio Teixeira, lavrador ; Sousa, W. Am·ericano, José Lovalbo, San-
Manoel Leocadio Teixeira Junior, lavrador; tiago Ars.ojo, Francisco Angelo Coelho, pro-
Antonio José Vargas, lavrador ; José Joa- !essor publico; Jon:o Augusto Coelho, profes · 
quim Oraoiano, mar~;ineiro ; Marcolino José eor publico; Sabino Leandro da Conreição, 
Mendes, pedreiro ; Joaquim Rodrigues Men- Manoel José de Paula Rosa, Bernardino Men-
des, lavrador; Olympio Pinheiro Sobrinho, des, Joaquim Santos, Alexandre Miranda , Jo-
fogueteiro; Francisco Severo Tortoro, nego· ll.o Simões, macbinista da E. F. Oeste de Mi· 
Ciante ; José Fortunato Coelho dos Santos, nas; Izidro Januario Teixeira, Jo!é Augusto, 
fazend eiro ; Bento Alves de "Gouveia, !azen- foguista; Joaquim Pereira Pinto , fazendeiro ; 
deiro ; Antonio Gouveia da Silva, Francisco Bonifacio Joaquim da Silva , Jose Antonio de 
de Paula Alves, Gervasio Candido da Trio- Oliveira, pedreiro; Joaquim Cardoso da Cu· 
dada, Francisco Gonçalves das Chagas, Ia- nba João Evangeli ta Martins, fazendeiro; 
vrador ; Altredo de Andrade, lavrador ; Cnstodlo Ma r tins Ferreira, fazen dei ro; José Oa· 
José Henrique da Silva, lavrador; Cbristino briel Ferreira de Barros, fazendeiro; Francis-
Luiz Gonçalves, lavrador ; Modesto Coelho co Firmiano Ferreira, fazendeiro ; Antonio Ma-
de Andrade, Iqvrador ; Alcebiades Ol ympio noel dos Santos, Elisiarlo José de Campos , Mar· 
de Abreu, lavrador ; Leonidio Ignacio de tin iano Gonçalves da Silva, · Jgnnc1o Pauta-
Rezende, lavrador ; Francisco da Silva Ro- leão de Paula, Antonio Baptista Teixeira, 
oba, lavrador ; José Coelho de Andrade, Ja- José Avelino da Silva, Thomaz Ri beiro da 
vrador ; Sebastilio da Trindade, Joaquim Silva, fazendeiro; João Lopes da Costa, Fran · 
Martins de Souza, Joaquim Custodio do Ama- cisco José Ribeiro, Jovito Joeé da Paixll:o, 
ral, Pedro Vieira da Silva, Antonio Mar - Tbeopbilo Amancio das Cbagas, Francieco 
ciano l'ereira Junior, Samuel Joaquim Coelho dos Santos, Horaclo d'Asmmpçl!.o 
de Oliveira, Pedro Coelho de Carvalho, Ch aves, Pascboal Leonardo Caputo, sub-de · 
Jose Gouvêa da Silva, Quirino José Gonçal- legado de Poli cia ; Deltlno Ribei ro da Silva, 
ves, p·edro Custodio de Arruda, Jerooymo José Tiburcio Trlnen. José Hem eter io Men· 
P.into de Soma, Francisco Custodio de Arru· des, Valeriano José Ribeiro, J o~ é Pedro Ca-
da, carpinteiro; tenente-coronel Josê Macha· puto, Joaquim Claudino dos Sant s, Alexan-
do da Silva, boiadeiroi tenente Pedro 'Ma- dre Gonçalves Lara, João Tgnacio Sandino, 
obado da Silva, boiadeiro ; Antonio Balbino fazendeiro i Tbeophilo Ribeiro ds Mello, José 
F«trreira, Pra.nklin Francisco da Silva. Bento Saraiva Rioeiro, Francisco Antonio da Costa, 
Martins da Silva, Joaquim Teixeira de Car· Vicente Gaudenclo de Souz·a, f~zendelro; 
valho, Firmino Jo'é Teixeira, Miguel Car- Francisco Antonio de Almeida, J . ão Evan -
rAno, nAgoclante; Thomaz Gulbelmelli, ai- gellata de Andrade, Francisco O&briel doa 
faiate; Tobias José TeiJeira, José Victor dos Santos, Joaquim Mathens de Almeida, juiz 
Santos, M11rlanno Alves de Menezes, Illi1io de p112; Cassiano Dias da Fonseca. escrlvlto 
Joaé Moréira Junior, Manoel August9 Ro· · de paz; Francisco das Chagas Gonçalves, 
~eiro , Ft:~ciloo Mendes Alyes, Elvlro Alves Jpa~ lgnacio das Candeias, Pedro d~ Padua 



Sampaio, José Tiburoio, Vioont,e Ferreira da 
Slha Junior, fazendeiro ; Manoel Borges da 
Silva, Agostinho A01~aoio Borges, Ananiaa 
Tei xei ra, commerciante; vlegaMo Monteiro 
de Freitas, Plinio Monteiro, estudante; Fran -
cisco Dias de Freitas, Emílio Ferreira de 
Castro, Joaquim Martins Ferreira de Souza, 
fazendeiro , Francisco I ta bel, Leopnldi no An-
tonio Sidio, José Antonio Stdio José lzabel 
Bartho!omeu Candido Balbmo, professor 
publico ; Joaquim Ferreira de Souza, estu-
dante ; Clcero de Souza Montei ro, estudan -
te ; Nelson de Souza Monteiro, administra-
dor ; Joaquim Fra ncl8co Pereira, Florindo 
Rodrigu~s Peixoto, João de Deus, Romualdo 
Honorto de Carvalho, Pedro Fermiano dos 
Santos, Jollo Silvestre' da Si lva, João Macha-
do, Pedro Annnlas Pinto, Jose M. doa Santos, 
Joaquim Pinto de Andrade, FranciEco Pinto 
deAndrade, Sebnstill.o Jofà da Silva, negoci-
ante; Jcaqulm Vianna de Souza, fazendeiro 
e~oapitallsta ; Francisco de Paula Ferreira e 
Silva, fazqndeiro e capitalista ; Sebastião 
Ferreira e Stlva, Fortunato Eduardo Mon -
teiro, pedreiro ; Pedro Ferreira de Carvalho, 
ra1.endeiro ; Pedro Alberto da Si lva , pedrei -
ro ; Jo>é Corrêa da ~'onseoa , p edreiro · An-
tonio Joaonim da Costa, oapitão Dom iciano 
Celeatino Datra, José Teixeira das Chagas, 
lavrador ; João Corrêa da Fonseca Sobrinho, 
Tito Vtetra de J\lello , pedreiro ; Joaquim da 
Silva Flores, J0Eé Aloncio Barbosa , Joaquim 
da C0sta PaeP, Francisco da Costa Paes, 
JoPé da Costa Paes, Seraphim Augusto dos 
Santos, J •aqulm Ni oolau Perei ra , Vicente 
Dama!o Pereit•a, José Damaso Pereira, Do -
meci a no Ferreira Naves , Antonio José Fer-
reira, E lnardo Ferreira da Paixi"t '• João da Si l -
va Flores, José Francisco, Francisco ~ ! arq ues 
Pereira J unior,José Antonio Lopes, José Fran-
cisco Lope~. João Baptista. Lo pes, Antonio 
Rodri gues Lopes, Flo,.entino Go mes Carnei -
ro, Pedro Joaquim da Amara l, José Camillo 
do Amaral, Lino Ribeiro do Amaral, Joa-
quim Honorato Dias, Joaquim Flavio da Pai-
xão, Franci sco Leopoldino da Fonseca, Ma-
noel Macario Carvalho, Joaquim Maria. do 
Nascimento, Eu genio Gom es Carneiro, Lu-
dovino Gonçalves dos Santos, Joaquim Pin-
to de Carvalho, Oliverio l Francisco da Pai -
xão, Felippe Jorge, Josias Ribeiro de Souza, 
Misael Martins Ferreira, José Joaq uim Flo -
res, Hypollto Ribeiro do Amaral, José Joa -
quim dos Reis, Jose Gonçalves Paulino, 
José Vieira de Freitas, carpinteiro ; Joa-
quim Thomaz dos Reis, pedreiro ; Pedro Ce -
lestino Dutra, pedreiro. Reconheço verda -
deiras todas as firmas da presente repre -
sentaçilo, por informação de pessoas tldedi-
gn aa, tlrm an de fls . 2versoa 11 verso. Dou 
fà. Minas, I.· de julho de IQOI . Em teste 
munho ria verdade, Manoel Victor de Men-
donça. Minas, f.· de ju lho de 1901 -M. Victor. 

Nada. mais havendo a tratar-se, o ar. Presi-
dente designou para o di a 8 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRJHBI&A PAliT ei 

Até uma hora da tarde : 
Leitora e approvação da acta. 
EXpediente. 
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Segunda leitura dos parec&rM de commls-
sõea e dos projectos, depois de lmpre~aos e 
distribuídos , 

Apresentaçll.o de pareceres das commis -
sões. 

Apresentação de projectos, re,,uerimentos, 
Indicações, in terpellaçOes ou moçOes. 

O! scussll.o de requerimentos, indiraçõe~. 
lnterpellaçlles e moçíles. 

Approvaç ões de redacções tlnaes. 
Votaçll.o do requerimento do ar. Delfim 

Moreira, pedindo nomeaçll.o de uma comm ia-
sll.o especial de cinco membros para dar pa-
recer sob r<! a moção n. I do ar . Carlos Tola-
do . 

SROUND A PARTR 

Até 4 horas da tarde : 
Votação em primeira discussão do pro je-

cto n. 84, indultando t>S réos condemn ados 
em vtrtwle do sentença do dr . ju iz de direi -
to da comarcCL de Bom Successo , em 10 de 
julho de 1900. 

Yots çã? du requer imento n . 7, do sr. J n-
venal Pe nna. 

Levanta-se a sessão . 

13•. SESSÃO ORDINARIA AOS 8 OE JULHO 
DI·: HlOI 

PRRSIOENCIA DO SR. RIHRIRO DE 0LIVBIRA 

:Sll .\1~1.~111 •1: - 1. · parte d• orrl em ~o dia .-Acla . -
Exped ien1 e. - Observ• çf•es d•>S sr~. Ceie-li no :-ioa -
rc~, c; a~ pa.r Lope", l.u 1. C:;. 8:oian o e \' ascu A z~· 
v edo . -~. · parte. - rotaçOes adta la~. -llr.t em ri o 
dia. 
Ao meio dia , fdita a chamada, acham-se 

presentes os ara. Ribeiro de Oliveira, Celes -
t ino Soares, Nunes Pinbeir~> , Alves de Le-
mos, Olyrn pio Borges, \"asco Azevedo, Freita~ 
Castro, ~ayme Gomes, Assis Lima., Abeilard, 
B9rnardes de Faria , Joaqu im Calixto, Luiz 
Cassiano, Delfim Moreira, J uvenal Penna , 
Luiz Rennó, Gaspar Lopes, Astolpho Pinto, 
Edmundo fllum . e Ferreira. e Mell n, fa ltando 
cum causa partici pada. os srs. Xa,·ier Holim, 
Brantlão Filho, Carvalho Bri tto Frank lin Bo -
te lho, Ribeiro Junquoira , F. Pei xoto, Silva 
Forte~, Raposo rle Almeida, () Jympio Mourl'lo, 
João Valioso, Lindolpho Campos, e lgnacio 
~furta. e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
• Lida a acta da e ntecedent·l e n!io havendo 

quem sobre ella faça observaçõe P. tlca a mes -
ma sobre a mesa para ser approvad a quan-
do houver numero legal, e bom assim a do 
dia 5 do corrente. 

EXPI!DlRNTR 

0 SR. I,' SlNRllTARTO dá conta do Se-
guin te: 

O !fie i o 
Do sr . dr . Secretario das Finanças sub-

metteudo á consideração do Congresso um 
re'}uerimt~nto em que o Instituto de Prote -
cção e Asslateucia á infancia do Rio de Ja-
neiro pede Isenção de imposto para o leite 
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exportado de11e Estado e destinado á distri · 
bulçllo entre os benetlclados daquelle eata-
belecimento .-A· commissão de Orçamento. 

Reprtsm tação 
De contribuintes inunicipaea de Montes 

Claros recorrendo contra leis do meamo mu-
nicipio.-A' commissão de Camaraa Munici-
paea. 

O SR. C&LEBTINO SoAB.B! communlca e a 
Camara fica inteirada •lUe o ar. Agostinho 
Pereira, fal tou hoje á sessl!.o por motivo 
justo. 

O SR. GAsPAR LoPt~i commuica e a Camara 
ílca egualmente inteirada que o sr. João 
Luiz não compareceu hoje á sessão por 
doente. 

0 SR. LUIZ CASSIA ~O envia á Mesa uma 
representação de habitantes da povoação de-
nominada «Confins» distrlcto de Lagoa San-
ta, municipio do Rio das Velhas, fazendo ver 
a necessidade da creação de um districto 
formado por aquella localidàde .-A' com-
missão Mixta. 

2.• LJ.!ITURA 
Tem segunda leitura, silo juigadas obje· 

cto de deliberação e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pro jectos ne. 86 
e 87. 

Nlio ba pareceres das commissões e nem 
projecto8, requerimentos , indioaço es e mo -
ções a serem apresentados. 

2.• PARTE DA OIWEM DO DIA 

YOTAÇÕBS ADIADAS 
Não havendo numero legal para proceder-

se a votaçilo das matarias cuja discussão 
ficou encerrada continuam as mesmas adia-
das. 
_Nada mais havendo â tratar-se, o sr.Pre-

sidente designa para amanhã a seguinte: 

ORDE M DO DI.-\ 

PRI ~IEIRA PARTB 
A tó uma hora da tarde: 
Leltur·.a e approvaç.llo da a c ta. 
E:rperl1ente. 
Segunda leitura dos pareceres de commia• 

~ ~es _e d_os projectos, depois de Impressos e 
d1str1 bu1dos. 

Apresentação de pareceres das commls-
sõea. 
. Apresentaçlio de projectos, requerimentos, 
md~caçõe~, interpellações ou moç iHs . 
. D•scussilo de requerimentos, indlcaç1les, 
mterpellações e moNas. 

Approvações de redacçõea finaes . 
Votaçilo das matarias cuja discussão ficou 

encerrada. 

HGON DA PA RTE 
Até 4 horas da tarde: 
1 . • discussão do projecto n. 86, creando 

mais uma feira de gado no município de 
Sete I:agoas de accordo com a lei n. 303 de 
5 de Julho corrente. 

I. · do de n. H7, mandando vigorar o art. 
138 da lei n. 105 de 24 de julho de 1894 que 
dispõe sobre conducção aos avaliadores. 

Levanta-se a aesslio . 

14 .• SESSÃO ORDINA RlA AOS 9 DE JULHO 
DE 1901 

PRESIDKNCIA DO SR. RIBEIRO DE 0LIV&IRA 
SUMMARI0:-1. • parte da ordem do dla .-Acta.-

Expedl~nte. Observações do sr . Assis Lima .-
2.· parte -I. · dl s ~nssão dll projecto n. 86. Dis-
curso do sr . Vasco Azevedo.-!.· discnseiw do 
projecto n. 1!7- 0rdem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs.: Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Jayme Go-
mes, Alves de Lemoa,Delfim Moreira,Joaquim 
CP.lixto, Juvenal Penna, Olymplo Borges, 
Freltaa Castro, Bernardea "e Faria, Jolio Pio, 
Vasco Azevedo, Gaspar Lopes, Assis Lima, 
Jollo Valioso, Abellard, Arthur Pimenta, Ed-
mundo Blum, Ferreira e Mello e Aitolpbo 
Pinto, faltando· com causa participada oa 
ara.: Xavier Rollm, Brandlio Filho, Carva-
lho Britto, Ribeiro Junqueira, F . Peixoto, 
Silva Fortes, Olympio Mourão, Lindolpbo 
Campos, lgnacio Murta, Julio Tavares, Agos-
tinh o Pereira e João Luiz e aem ella os mais 
senhores. 

Abre-se a aessão. 
Lida a acta da aess!o antecedente e não 

havendo quem sobre ella faça observações 
llca a mesma sobre a mesa para ser appro-
vada quando houver numero e bem assim as 
dos dias 5 e 6 do corrente. 

EXPBDI8r\TB 

O m.l. · SBCR&TARIO dó. conta do seguinte: 
Requerimento& 

Do tenente-coronel Domingos Itodrigulls do 
Cru?.eiro psdindo passagem de sua fazenda 
do districto de Guaracy para o da cidade do 
Rio Novo.-A' commisslio Mi:rta. 

De Simpliciano Antonio de Magalhães pe· 
dlndo passagem de sua fazenda do município 
de S. Jolio Nepomuceno para o do Rio Novo. 
-A' meama commissão. 

De Jose Antonio do Nascimento e outros 
pedindo passagem de suas fazendas do mun_i· 
cipio de S. Jol!.o Nepomuceno para o do R1o 
Novo.-A' mesma commisslio. 

De d. Rita Emília de Cut ro, proprietar ia 
de uma fazenda sita nos districtos de Piáu e 
Paula Lima, pedindo passagem de toda sua 
propriedade para o districto do Piti.u aó-
mente.- A' mesma. commisslio . 

O SR. Ass• s LIMA communica e a Camara 
tlca inteirada. que o ar. Luiz Rencó faltar a 
b sessões por alguns diaa por motivos im-
periosos e prevalecendo se da tribuna requer 
a nom eação de dois membros que preencham 
interinamen te as vagas existentes na com-
miss!io de Petições. 

O sR . PRE&I oE:o;T& diz que quando houver 
nume•·o subme\terâ a votos o requeri-
mento do sr . Assis Lima. 

O sn. FERR.IIR A E !'.iELL? envia á Mesa uma 
representação de babi tB ntes do diatrict.o de 



Santa Qaiteria, pedindo elevaçlto á catego-
ria de v1lla. - A' com missllo !\1ixta Espe -
oia ' . 

Não ba matedas distribuí das para segun-
da leitura nem pareceres das commiss!!es, 
!>rojectos, requerimentos, indicações e mo-
ções a serem apresentados. 

\'OTA ÇOEB AD!A.DAB 

Nilo havendo numero legal continuam 
adiadas as matarias ouja discussão ficou en-
cerrada . 

SEG UNDA FARTE liA OHDEM DO DIA 
Primeira d ·scussiio do p!'Ojecto n . 8 6 

E' lido e posto em primeira discussão o 
projecto n. 85, creando mais uma feira de 
gado em Sete Lagoas , 

O sr. Vaseo A:aeYedo : - Sr. Preeidente, 
como auctor do projecto ora em debate, ve-
nho ligeiramente justificar a sua necersidade 
e conveniencia. 

(~ uando na Camara dos ara . Deputados, 
pela primeira vez, se cogitou da creaçllo 
de feiras de gado no Estado de Minas, Sete 
Lagoas foi escolhida para sede de uma !lellas, 
e na primeira lei promulgada so bre o aa-
sampto, foi ell'ectivamente designada a re-
feridada cidade para a sede de uma das 
feiras creadas . 

Mais tarde, tratando o Congresso Mineiro 
de mod ificar a lei primitiva, a feira alli 
creada foi transferida para esta Capital. 

Conhecendo perfeitamente a zona, julgo 
ser de muita utilidade para os interessea da 
iadustria pastoril nl!:o só do centro, como 
do norte do Estado, a existencia de uma 
feira em Sete Lagoas. 

Consultando a e~aes interesses, eu tive a 
bonra de snbmetter á consideração da Casa 
o projecto em discussão. 

Aquella cidade, ar. Presidente, tornou-se 
de summa lmportsncia por ser nesta zona 
uma das praças de commercio que mais 
relaç ões mantém com o centro do Estado, 
alimentando largas transacções não só com 
o norte de Minas mas ainda com a zona do 
oeste que dá preferencia a este ponto para 
as suas communicações. 

Por estes motivos está talhada para ser a 
sede de uma feira de gado, oft'erecendo reaea 
vantagens e commodidades extraordinarias 
aos boiadeiros . 

E, sr. Presidente, a inda mais : eu con heço 
bastante essa zona que faz parte do districto 
que tenho a honra de r epresentar nesta 
Casa . .. 

VozEs: - Com muito brilhantismo. 
0. SR . VAICO AZE VEDO: . .. e sei que a 

cidade de Sete Lagoas, pela sua collocaçlto 
topograph ica e pela sua importancia tem 
direito de ver re staurada a feira que tinha 
sido a h i creada e nlo installada. 

Votando o projecto, terá o Congresso ido 
ao encontro da vontade dos numerosos cria -
dores da mesma zona e terá reconhecido 
maia uma vez o direito qus assisto á cidade 
de Sete Lagoas de ter mais esse elemento 
. de progreaao. 

Alli displ!em os fazeo.deiros de boas inver · 
nagens que garantem ao arrematante da 
feira pastagem excellente para gr&ndes boia-
das e, 11lém disto, é quasi o ponto term inal 
~a estra~a de ferro Central e portanto o 
mtermed1arlo da vasta zona que n::i.o à ser -
vida por es trada de ferro. 

f' oi, sr. Pres idente, debaixo dessa inspira-
ção, _que formulei o projecto ora entregue n 
consideração da Camara e, por ser de justiça 
e grande utilidade, conto que a Camara dos 
srs. llepntados dispense ao mesmo projocto 
a sua approvação. ( .lfuito be '"; muito 
( em). 

t\lto havend;> mais quem peça a palavra 
encerra-se a didcussl!.o fic ando a votação 
adiada por falta de numero. legal . 

1.• d iscu.ssi!o do p ·oject o n. s ·; 

E' lido e posto em I.· discussão o proj ecto 
n. 87, mandando vigorar o art. 138 da lei 
n . 105, de 24 de junho de 1894, que di spõe 
sob.re condlçlio dos a valiadores. 

1\ ilo havendo quem sobre o mesmo peça a 
palavra encerra-se a discussão ficando a vo -
tação adiada por falta de numero . 

Nada mais havendo a tratar-se,o sr. Presi-
dente desi gna para amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DlA 
!.• PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da s eta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de com mia-

sues e dos pr~jectos depois de impressos e 
di stribuídos. 

Apresentaçlto de pare ceres das comm is-
sOes. 

Apresentação de prejectoa, requerimen tos , 
indicações interpellações ou moçoes. 

Discussão de requerimentos, indicaç õe~ , 
interpellações e moções . 

Aprovação de redacções tlnaes. 

2.' PARTK 

Até ..1 boras da tarde: 
Votação das matarias cuja discussão se 

acha encerrada. 
Levanta ·se a sessão. 

IG. · SESSÃO OHDII\AIUA AOS 10 llE .JU LHO 
DE lllü l 

Pn.,;siDHNCIA DO SR . RI I EIRO DE 0 L!\' EinA 
SU)IMA IHO:-Primeira parte da ordem do dia. -

Acta . - Expedi ente.-Observa(ões do sr . Reroar-
des de Faria-Apre!entaçllo dos pareceres n!. 135 
e 136 ,-Segund a parte. - Votações ad iadas-Ordem 
do dia, 
Ao meio dia, feita a chamada, aeham se 

presentes os senhores: Ribeiro de Oliveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Carva-
lho Britto, João Lu iz, Uaspar Lopes, Ah·es 
de Lemos, Jayme Gomes, Olympio Borges 
Joaquim Calixto, Jol!o Pio, Bernardes de 
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Faria, Arthur Pimenta, Vasco Azevedo, Nu -
nes Pinheiro, Luiz Cassiano, Abeilard , Tava-
res de Mello, Juvenal Penna, Freitas Castro, 
Delllm Moreira, Edmundo Bium, Ferreira e 
Mello e Astoipho Pinto, faltando co!!! causa 
participada os senhores: Xavier Roli_m, 
Brandão Filho, Fraukim Botelho, RtbeJro 
Junqueira, Francisco Peixoto, Silva Fortes, 
Raposo de Almeida, Olympio Mourão, Lin -
dolpbo Campos, Julio Tavares e Luiz Renn õ, 
e sem ella os mais senhorM. 

Abre-se a sesslio. 
Lida a. acta. da se!são antecedente fica. sobre 

a mesa para ser approvada quando houver 
numero e bem assim as dos dias 5, 6 e 8. 

EIP'IOIRIITE 

O SR. 1. · SscRF.TARio dá conta do se-
guinte: 

Officw 
Do ar . i . · secretario do Senado, commu-

nicando que aquella Camara attendendo ao 
convite feito por esta, nomeu os r~enhores 
Alfonso Penna, Bias Fortes e Levindo Lopes 
para membros da commissão Mixta que tem 
de elaborar o projecto de lei de reorganiza-
ção de todos os serviços publicos do Estado 
e os senbore3 Mello Franco e Teixeira da 
Costa. para membros da commts~ !lo incum bi-
da. de rever o actual regimento de custas. 

0 SR. PRE8JOENTR nomeia por parte da C&· 
mara para a primeira commisaão os senho-
res : Julio Tavares , Deltlm Moreira, Valerio 
de Rezende e Alves de Lemos e para a se -
gunda os senhores : Olympo Borges, Vasco 
.Azevedo e Ferreira e Mello . 

0 SR. BERNARD~S DB FARIA envia â Mesa 
para ter o destino regimental, duas represen -
tações da Camara ~tunlcial de Campo Bello 
fazendo ver a conveniencia da transferencia 
do districto de Crystaes para a comarca de 
Dores da Boa Esperança e sobre a transteren-
cla do districto de Sant' Anna do Jacaré da 
comarca de Oliveira para a de Campo Bello 
e solicitando a não suppressão da respectiva 
comarca. A' commi88!lo Mixta Especial. 

Não ba ;na teria destribuida para segunda 
leitura . 

APRSBNTAÇÃO DE PARECIRBB Dll COMMIPSÔES 
0 BR . BERNARDEB DE FARIA pela COmmise ão 

de Camaras Municipaes mantla á ~lesa os 
seguintes : 

Parecer n . 135 

( Terceira Legislatura) 
A commissão ce Camaras Mnnicipaes, a 

que foi presenta uma. representação do pre-
sidente do municipio de Barbacena, pedmdo 
reconsilleraçlio do a.cto pelo qual foi appro-
vado o parecer n. 248, que mandou archlvar 
pape1s referentes a divisas do distr:cto da 
S. DomlngoJ do Monte Alegre com o municí-
pio de Alto Rio Doce, tendo em vista. a oppor-
tunidade que agora se offerece, com a nova 
divltl!.o admlniatratlvii e ju<ticlaria do Estado 
que, proximamente, seri propoata á conslde-

ração do Congresso, para ob viar-se a incoo-
veniencia de taes litígios inter -monicipaea, 
à de parecer e 

Requer 

Que a rererida representação seja remei · 
titia â com missão Mixta incltmblda de elabo-
rar o projecto sobre a divisão administrativa 
e judiciaria do Estado. 

Sala da commiseõ3s, 10 de julho de 1901.-
Bernardes de Faría. -Freítas Cas tro. 

Pa1·eca n. 136 

( Terceira Legislatura ) 
A commissão de Camaras Muntcipaes, a 

que foi presente um officlo do dr. Secretario 
do Interior, acompanhado de uma represen-
tação do agente execut ivo municip al de Pal-
myra, reclamando coD•ra aotos da Cam" ra 
Municipal de Barbacena, que qualifica de 
attentatorios á integridade de a eu município , 
tendo verificado que, á vista da propria expo-
slçl!.o feita e documenots apresentado~, ten-
dentes a demonstrar que o diatricto de Joio 
Ayres pel'tence ao município de Palmyra e 
não ao de Barbacena, as questnes ausci tadu 
ent re os dous munlclplos se assentam em do-
vidas sobre as suas divisas ; e consi<lerando 
que para decisão de taes duvidas se oft'oreçe, 
actualmente, inteira opportunldade, viaw 
eatar chegado o termo constitucional em 
que póde mesmo ser alterada a divisl!.o 
dos municípios : - é de parecer e re-
quer : 

Que a referida representação e mais docu-
mentos sej~:~m remettldos á commissão Mi xta 
encarregada de propô r a nova di visão admi-
nistrativa e jud10iaria do Estado . 

Sala. das commissões, 10 de julho de 1!101. 
-Bernardes de Faria .-F'reítas Ctu <ro.-
A imprimir-se. 

Não ba projectos, indicações moções a 
serem apresentados. 

2• . PARTE DA ORDEM DO DlA 

V OrA ÇÕRB ADIADAS 
Não havendo numero legal para proceder-

se a votação das matarias cuj a discuu!lo 
tlcou encerrada, continuam as mesmas adi -
adas . 

Nada mais havendo a tratar se o sr. Pre . 
sldente dlsignou para amanhã a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

I. ' PARrB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da a c ta . 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de com mlt-

sões e dos projectos, depois de Impressos e 
diatrlbuldos. 

Apresentação de pareceres dae commle· 
8l!es. 

Apresentaçlio de projectos, requerlmentes, 
lndloações, lnterpellaçl!es ou moçOea. . 



Discuss ã.? .ie requerimentos, indi caçõe1, in-
terpellações e moções. 

Approvaçõe> de redacçõrH tloaes 
Votação das materiu cuja •liscussão se 

acba en cerra ria . 

2 . • PA RT r: 

-\té 4 horas da tarie : 
2.• discussl!:o fio projecto n 88, do Senad o , 

de 1897, garantind o juros sobra os impresti -
mos parll ab 1stecimento d' agua potavel 
a'J município de Santa Luzia do Rio das 
Velhas e para as obras municipaes de Cara-
tin~a. 

Levanta-se a se88llo. 

16.• SB3:ÜO OIWI 'HRlA AOS ll DE JULHO 
DE 1001 

PRE -1 B\ICH DO 8H. R tBEI·RO 0B OLIVEIRA 

:"UM~IAHIO:- .· p~ rle •l'l orú<J m dn dia .- .\da.-
Rxoedi•nt•L - Oh .;erva•;<)e; <1•1 • r. favar rs de 
)Jell'l . -~- · 1-.ito ra. - \pre;enlar:;ln •hls oar ~c~reR 
n<. 117 c 118 .-llem do prnjccto n . ~~- - 01 ! 
cussào cl d rPquerimento< . - \'nt• ç.-.,s ao1ia~as. 
~ - · part-. -t.· ~isc us !lio •lo prorecto n . S l . ri~ 
,.; en ~ do. •le 1' 9 .' - Ob,erv,çlo es rio ~ r. Joi\o Pio . 
- Or.rem do rtia . 
Ao meio dia, fe ita a chamaria, acham se 

presentes os srs. : Ribeir iJ de Oliveira, Agos-
tinho Pc~reirll, Celestino Soares, Vasco Aze-
vedo, F reitas Castro, Jolio Pio, Alves de 
Lemos, .'ayme G:>mes, Carvalho Britto, Delfim 
Moraira, Joa quim C<~.lixto, ill un es Pmheiro , 
ri as pat· Lopes, Olympio Borges, .Ju ,·ana l Pdn-
na, Tavares de Mello, Perratra e Mel i••, Assis 
Lima, Luiz Cassiano, BernarJes de Fari a, 
Astolpho Pinto e Arthur Pimenta, faltando 
com causa participada os srs. : Xavier Ro-
lim, Brandão Filro, Fr·anklin Botelho, Ribeiro 
Junqueira, F . Peixoto, Silva ForteP, Raposo 
de Almeida, Olympio Mourão, Lindolpho 
Cam pos, lgnacio Mur·ta, Julio Tavares e Luiz 
Renn ó, e sem e lia os mais srs . 

Abre se a sessão. 
Lida a acta da antecedente, rica a mesma 

sobre a mesa para ser approvada quondo 
!Jo:aver numero e bem assim as das sr:sdõ&s 
de 5, 6, 8 e 9. 

F.XP P. Dli':STE 

() SR. I .. SKCUTARIO dá conta do segui::~e: 

Officio 

Do ar . I.· Secre~ario do Senado, commu-
nicando ter sUo rejeitada em 9 rio corrente 
a proposição de lei n. 411, ema nada desta 
Camara, eon~iderando em commissão o orfl -
cial da Brigatla Policial que fo r encarregado 
da dil'ecç!lo de coi •>Dias correccionaes ou 
de outras commis1 ões de natureza policial. 
-A Ca.mara fica inteirada. 

R~preu.ttaçíla 

O:> presidente da ca.m1ra mun ici pa l do 
Turvo, pedin.Jo quP seja'!l eonservadn 
naqoelle muorclpfo nllo só o districto de 

A. C.-11 

Carrancas como os demais distr ictos de que 
elle se compõe. - A' commiasão Mix~ E:llpe-
c ial de rerorma judiciaria . 

0 SR. TAVARES DE M El.L'> communica e a 
Camara fi ca inteirada que o H . Abeilard, 
por motivo da Cor~a ma ior, teve necessidade 
de ausentar-se desta Cüpital e por isso fal · 
ta r á ás sessões por alguns dias. 

2.• LEIT URA. 

Tem 2.• leitura vs pareceres ns. 135 e 136, 
que ficam sobre a mesa p a!"a serem discu-
tidos o pportunameu te na presente seR;í\o 
visto concluírem em r equeri mentos. 

APR. f:SE NTA ÇlO Of: PARECERES l' B COMMISSÕEB 

O sR. l. · SiCR&TARIO, pela co mmissã.o de 
Pol ici a, manda á Mesa o seguinte 

Projecto n. 88 

!Terceira legislatura) 
A com missão de Policia, á que foi presente 

a indicação n. 14 de 2 de julho corrent&, é 
dol parec&r que seja discutida e approvada 
com a seguin te redacçll.o : 

Resoluçt1o n. 

A Ca.mara dos Deputados do F.1tado de M!· 
nas Geraes resolve : 

Artigo uni co . l'ica n ~hsa da Carnara doe 
Dr putados auctorisada a fazer a reforma na 
Secretaria da mesma Camara, sem .p -e juizo 
do serviço e de acoordo com os r~ cursos 
financeiros do E-tido ; reTogadas as disposi-
ções em contrari o . 

Sala das Commissões , 10 de jull:o de 190 1. 
- Ri hâr~> dP. Oliveira. -Agost inh~ Jo;é Pe-
l'!!ir a . - Cete ,tino .Soares . 

IND ICA ÇÃO A QUE SE REFE it f: O P ROJEC'l'O SUP R.\ 

ln1icfl çrio n. 11 

Indic amos que a Camara dos Deputados dê 
autorização il ~fesa para, de accordo com os 
recu1·sos financeiros do Estado, reorganiZ&r 
a secretaria da mesma Camara. 

Bello Horizonte, 2 de j ulho de 1901. -Jocfo 
P io. - Del fi 11 More r.t. - V a~ co A ;cTJt!do. -
Jay me Gomes. - .llv.s de Lemos. - Joào Lui:l . 
- Nunn Pinheiro.-Gasp ar Lopes. -A impri-
mir-se. 

0 SR. LUIZ CASSIANO, por par te da com-
missão de Camaras Monicipaes manda >\Mesa 
os seguintes 

rarecer n. 13 7 

(Terceira legislatura) 
A coromisaào de Obras Publicas, a que fo-

ram presentes dois requer,mentuP, em que 
os cidad ã os Lucio CarJoso Madeira e Eo:&e-
blo Maximiano Pires Ferreira, petlem privi-
legio, com garantia de juros de 7 o · ~ - eat.e 
para a conauueç?lo de uma e~trada de ferro 
que partindo de Porto Novo do Cuoha vá á 
freguezia da Piedade, margeando cs rio• 
Aventureiro e Pardo, aquelle para a coolt~ 
cçllo de ootra que, partindo da uhç&o ~ 



Santa Fe, na E. Jl'. Central vá terminar na 
cidade de ·Leopoldin·a ; 

Considerando que, mesmo que a altuaçlio 
!laanceira do Estado o permittisse, a ne-
nhuma oonveniencla de ordem publica im · 
portante consultariam taea conceasoea, de 
vez que jà e a respectiva zona em parte 
senida pela E. F. Leopoldlna ; 

E' de paracer que sejam archivados os 
releridos requerimentos. 

Sala das commissões, li de julho de 1901. 
-- Luiz Cassiano .-Jayme Gomes . 

Parecer n. 1.38 

(Terceira legislatura) 
A commiselio de Obras Publicas, a que foi 

presente um requerimento do engenheiro 
Manoel Caetano da Silva Lara e outroa, con· 
cessionarios de uma estrada de Cerro que 
partindo do Sapucahy-mlrlm vá ter a Pium-
hy, pedindo garantia de juros . de 6 · (., 
sobre reis 30:000$000 por kilometro, para a 
construcçlo da mesma estrada ; 

Considerando que a actual situação ftoan· 
ceira do Estado oito permitte a concessão 
do auxil io pedido ; é de 

P r ecer 

lJ Ue aeja erch ivado o requerimenio em 
questão. 

Sala das commlssões, 11 de julho de J!)i) J. 
-Lui= Ctzss-iano,-Jayme Gomes.-A impri-
mirem-se. 

rflio ha projectos, requerimentos, indica-
ções e moções a serem apresentados. 

DI8CU8SÀO DB REQUKRIMKNTOS 

Litlos e postos em discussão successiva· 
mente, encerra-se esta sem debate e fica 
adiada a votaçllo dos pareceres ns. 137 e 138 
que tiveram hoje 2.•Jeitura e que terminam 
em requerimento. 

Votaçõe& adiuda1 
Continuando a falta de numero para a vo-

tação das matarias cuja disousslio se acha 
encerrada e que figuram na primeira parte 
continuam as mesmas adiadas. ' 

SE11UNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• IJISCUSSÃO D) PRO.JECTO N. 88, DO SENADO, 
DE 1897 

E' lido e posto em discussão o art . 1.· do 
seguinte 

Pnjecto n. 8><, do Senado, de 1,·97 

O Cong-resso do l::3tado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I. · Fica o governo do Eitado anoto 
rizado a gar11ntir juros de seta por cento até 
a quantia de oitenta. contos . de réis, pelo 
prazo de vmte annos e amort1za.çlo de cinco 
por cento, .para abasteclmenlu de agua pota · 
vel do município de Santa Luzia do Rio das 
Velhál, e até a quantia de sessenta contos, 
nas mesmas condiçiias, á Camara fl4unicipal 
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do Caratinga, com de1tino ás obras munici-
paes. 

Art. 2. · O governo municipal contractará 
o emprestimo com qualquer particular ou 
estabelecimento de credito, rr.ediante garan-
tia do governo do Estado, de conformidade 
com o disposto no art. I.· e revogadas as 
disposições em contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 
em Ouro Preto, 25 de agosto de 1897.-Dr. 
Fra>ICÍI CO Sifciano de Alm11ida Branddo1 pre · 
aidente.-Dr. Joaquim Antonio Dutra, 1. • 
secretario.-Bernardino Augusto de Lima . 

O sr . .JolloPio, Indo i tribuna, dfz qne 
quando a Camara Municipal de Santa Luzia 
do Rio das Velhas solicitou· do Estado os fa-
vores constantes do projecto, o fez porque 
necessitava de contrahir um emprestimo 
para podH iniciar as obras de abastecimen-
to dagua potavel naquella cidade ; porém 
que, tendo já Iniciado essas obras com os 
recursos proprios e vendo que por essa fôr-
ma poderà executai as todas, conhecedora 
das difficultlades finan ceiras por que passa 
o Estado, dispensava o favor que havia soli-
citado . 

Pede, pois, a rejelçlio do projecto. 
Não havendo maia quem peça a palavra 

encerra-se a discus~lio, ficando a votaçlio 
adiada por falta de numero. 

Em discusslio o artigo 2 . · encerra-se esta 
sem debate, ficando a votação adiada para 
quando houver numero legal. 
. Nada mai_s havendo a tratar·se, o sr. Pre· 

s1dente des1gna para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
),a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Exr!ldk nte. 
Seg•mda leitora dos pareceres de commis . 

eões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentaçlio de pareceres das commia-
aões. 

Apresentação de projeotos, requerimentos 
indicações, interpellações o o moç!les. ' 

Discussão de requerimbntos, lndicaçõeP 
interpellações e moções. ' 

Approvação de redacções finaes. 
2 .• PARTE 

A tê 4 horas da tarde : 
Votação das matarias cu,ia · discussão se 

acha encerrada. 
Levanta-se a sessllo. 

li .• SI-:SS.i.O ORDINARiA AOS 12 ~E JULHO 
DE 1901 

P RESIOENCIA. DO SR. RIBEIR O D l~ 0LIVBIRA 

SU ~HI.\H Í0: -1 · parte da ordem do dla .-Acla. 
Expedi e ;~ l e. - Ollservaçc.~s do sr. Vasco Azevedo. 
-Apres~ntaçâo ao projec to n. 89 .- 2. · parte .-
Votaçõ~ s adiadas.-Orde rn do dia. 
Ao meio dia, fe it.l a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos . 
t ;nbo Pereira, Celeotino Soares, J oào Pio, 
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Ber_nafdes 4e Faria, Ja yme Gomes, Joaquim 
Cahxto, Gaspar Lopes, João Luiz Alves de 
Lemos, J:?elfim Moreira , Freitas C~stro, Car-
valho Britto, Arthur Pimenta Nunes Pi-
nheiro, Olympio Borge~. Vasco 'Azevedo, Ju-
venal Penna, Assis Lima, Ferreira e Mello, 
L'!JiZ Cassiano, Tavares de Mello e Astolpho 
Pinto, faltando com causa participada os srs. 
Xavier Rolim, Brandão Filho Fraok\in Bo-
telho, Ribeiro Junquelra, F. 'Peixoto, Silva 
Fortes, Raposo de Almeida, Olympio Mou-
rllo, Llndofpho Campos, lgnacio Murta. Abei-
lard, Luiz Rennó, e Julio Tavares e sem ella 
os mais senhores. 

Abre se a sessllo . 
Lida a acta da anteceedente fica ella sobre 

a mesa para ser approvada quando houver 
numero e bem assim as dos dias 5, 6, 8, 9 
e 10. 

J.XPBDJENTB 
0 SR . I.' SECRETARIO dá conta do seguin-

te: 

Officio 

as. quaes per tencem ao município de S. Do-
mmgos do Prata ; revogadas &s dlsposiçOes 
em contrario. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1901 . -Pa · 
dre João P io- Vasco A•evedo- Ov·val ho Bri t -
to-Ferreira e Mello-Lu i;; Cassiano- '.Ji !/ m-
pio Bcn;es.-A imprimir se . 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 
Nilo havt.ndo numero legal para a votação 

daa matarias cuja discussão ficou ence~ada 
continuam as mesmas adiadas. 

Nada mala havendo a tratar-se,o sr. Pre-
sidente designa para amanhã a seguinte : 

ORDEM DO DI_.. 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da aeta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commi ~ 

sões e dos projectos, depois de impressos e 
Do sr. dr. Secretario do Interior envianrl.n I di!·trlbuidos. 

informado o requerimento em que d. '.to ria Apresentação de pareceres das commis-
da Gloria Fonseca Cruz, professora publica Eões. . . 
no município de ltabira, pede 18 mezes de . Apresentaçllo de pro.Jectos, reque:•mentos, 
licença para tratar de saudll.-A' commissão IDdicações, mterpellações ou mo<;oes. 
de Petições. . Discussão de requerimentos, indica, üeP, 

Do mesmo sr. apresentando ao Con~ resso mterpellaçõ_es e moções. 
um officio em que o directorio poli ti co de S. Approvaç:co de rel1s cçõe3 flnaes . 
Caetano do Chopotó se declara solidario com 
os cidadãos que peõ.iram a passagem deste 
distric~ para o município do Piranga.-A' 
commissão Mixta Especial. 

Rer-resentação 

O sR. VAsco AzBvBoo envia a Mesa uma de 
proprietarios residentes no districto de S. 
JoaC)uim de Bicas, município do Parà , soli-
citando transferencia do referido districto 
ou pelo menos de suas f&zendas para o mu-
uicipio do Bomfim. -A' mesma commis-
sAo. 

2 .a LEI1URA 

Têm 2. ·leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos o projecto de resolução 
n. 88 e os pareceres na. 137 e 138. N:"io h a 
pareceres de commissões a serem apresen-
tados. 

APRE~ENTAÇÃO DE PROJ ECTOS, REQ UE am l:\TOB 
INDICAÇÕE3 E ~lOÇ ii &S 

o SR . . JoÃo Pio envia á Me3a, j a apoiado 
pelo numero de assi g oatura~ e pede para 
que vá á commlssão de Estatitica em vez de 
ir A commi3são Mixta Eepl·cial o ~e guinte : 

Proj ecto •1. ,, 9 

(3.• legislaturn.) 
O Congresso Legislativo de i\linas cieraes 

decreta: 
Artigo unlco. As divisas entre o districto 

de Ilhéos e Alvinopolis ficam demarcadaa 
pelas vertentes do rlbeirl!.o S. Bartholomeu, 

SI!GUNOA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Votação das matarias cuja 

acha encerrada. 
Levanta se a sessão. 

:liRCU S~ 11 0 Se 

18 . · SESSÃ O ORDINAR!A AOS 13 DE JUU IO 
DE 1901 

PR EBIDENCIA D) SR . RI OEI RO DB 0LI \ ' f. iT".A. 

SlDIMAH!0: - 1.· parle da orrl em do dia.-Act<. -
Expediente. -Observações do sr .. !oào Pi o. - :· .· 
leltm a. -2 . · parte .- Votaç.ões adiadas .- Ür':em 
do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acharr. -se 

preseutes os srs. : Ribeiro de Oliveira , A..:os-
tinho Pereira, Celestino Soares, Ca rvalho 
Britto, Jayme n omes, llalfim Moreira .l u ve-
nal Penna, Alves de Lemos, João Pio, Frei-
tas Castro, Nunes Pinheiro , Vasco Azev('do, 
Tavares de Mello, Jo:i o Luiz, Gaspar !.op <·s 
Auis Lima, Astolpbo Pinto, Artbur Pimen-
ta, Ferreira e ~!e!lo , Olympio Aorges, Ed-
mundo Blum e Bernard<>s de Faria, fal t an · 
do com cama participada os srs. : Xavier 
Rolim, Brand!lo F. lho, Franklin Botelho, •.i-
beiro Junqueira, F . Peixoto, Silva For:Ps , 
Rapoeo de Alme1da, Olympio '.!our!io, L: o-
dolpbo Campos, l·?Dacio Murta, Abeilard , 
Luiz Rennó e Julio Tavares e sem ella os 
mais senhores. 

1 Abre-se a sess!io. 
Lida a a!lta da sessão antecedente e :.õ.o 

fbaveudo qilem sobre ella faça observaçi•es 
llca a mesm'l. cobre a mesa para ser app ·c-



'YMa qeanclo .boUHir numero e bem aaaim 19.• SESSÃO ORDINARlA AOS 15 DE roLHO 
u doa dias 5, 6, 8, 9, 10 11 11 . DE ll!l>l 

PuaMIICI.A oo sa. R&ElllO DI: Ou-tBUlA 

O n. 1. • S.C!l!:,.AlliO cJá conta do ee«vin· . SUMII~RIO : _ J. · rarl!l da ordem do dia.--
te: !ela - Expt'illeQte.-Obsen•côea dos HB. JiUa-

Pepre•enlnçlJes e1o Morta ~ ll''lÓ · 1..1111..- '!, • par1e .-V/m(lles 
adtaila!.-Ordem do dia . 

Do ConJelho Districtal de Santa Rita de ., Ao .meip dia, lei\a a Q.líamada, acham-ee 
Galdae 11rotel'tendo eontra a pretençlio de presenfu ()I au .·: Rill~lro de OHveira, Agos-
alpuna habibntee de S. José do Cong~nhal h · , IOIIre ~ltersçllo. de divisas daqueJle diatri . tio o Peraira~ C~lu iDo Soare a, Juvenal 
c\o. - A' romn>INJlO ~ Especial. Penna, Carvalho Br1tlo, Jollo Luiz, Delflm 

Da Camata Municipal de C8mbuby pr~te~ Moreira, Alves de LeJJWB, Olymplo Borges, 
t · · , 1 Josqnim Cali:atq, Jayme Gomes, Gaspar Lo -

\anllo C(!U ra o pro)ecto d~ PJ:JV&r-ae aquel I pu, AJtbur Pimenta, Va,co Azevedo, Luiz 
oidade dbs forns de cabeçà de comarca .-A:' · caasi&Do, A&liB . Lima. Jo_IW Pio, Edmundo 
mesma commis•lo. Blum, Nunes Pinbeh o, lgnac1o Murta, Fer-

O SR . JoÃo P •o envia á Mesa um re queri- reira e Mello , Ribeiro Juoqueira e JoliO Vel-
mento em que o -cidadlo Augusto Avelino de d 
Araujo Lima,l~>nte de frllncez do Internato loso, faltand o com.eausa participa a os prs. : 

Xav ier Rol im, Brandlio Filh<•, Franklin Bo-
do Gymnaslo Mineiro, pede um anno de li· ttlho, Fra·nclsco Pe:~oto, Silva Fort.es, Ra-
cença para t.ratar de sua saode . ...., A' com- poeo de Almeida, Olympio Momll.o, Lindol-
miasllo d~ Pet.ições · pbo Campos, A beiJa• d, Luiz Rennó e Julio 

2.• LEITURA 

Tem 2.• leitura, é jul~ado objecto de dell-
beraçlio e fica ~nbre a mesa para ordem doe 
trebalbos o proiecto n . 89 . 

Nlio ba p1rreceres das commiiiPl!es nem 
projectoa, rl'quertmentos, indlcaçl!ea e mo-
çl!eB a serem apresenta.doP. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇI! ti:S AOIADAI 

Continuando a falta de numero para avo-
taçlio das materlap cuja discusallo se acba 
encerrada ficam as mesmas adiadas . 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre-
sidente diaigna para o dia 15 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PBUlEIRA PA.RTf: 

Até uma hora da tarde : 
L~itura e approvaç!o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de oommia-

al!ea e doa projectoa, depois de impreaEos e 
dtatribuidoa. 

A.preeentaçl!o de pareceres das commis · 
10811. 

Apret~entaçllo de projectos, requerimentos, 
lndioaçõe•, interpellaçf.es ou moções. 
Di scue~ll.o de requerimentoP, tndicaçoes, 

interpellaçOeR e moçOes . 
Approvaç1lo de redacçoea tlnaea. 

BEOUJ!IOA PARTE 

A tê 4 boraa da tarJa:· 

Tavares e sem alta os mais senhoreP . 
Abre-se a sesijão. 

Lida a acta da senllo antecedente e nlo 
havendo quem sobre ellá '- faça observaçfles 
fica ella sobre a mesa para ser approvada 
quaDdo houver numero e bem assim as dos 
dias 5, 6, 8, 9, 10, li e 12. 

:ut'BDf~NTB: 

0 BR. ) . · SECRKTARIO di\ conta do teguinte : 

Q(ficio 

Do presidente da Camara Municipal de 
Caratinga enviando uma reclamação de con-
tribuintes seus contra disposições da lei 
tributaria votada para aqoelle municipio .-
A' commisslio de Camaras MunlrlpHs. 

Rtpru en taç(le& 

Da Camara Municipal do Alto Rio Doce 
fazendo ver a conveniencia de ser mantida 
a r e, pectlva comarca na nova or ganização e 
pedindo amplia ç!o de sua area te rrito rial. 
-A' commissão Mixta Especial. 

De habitantes do dlatrtcto de Cysneiros 
pedindo que seja mantida a integridade des-
se dhtricto.-A' me~ma commis~ !\o . 

0 SR. )GNACIO :'vi' URTA communica e a Cama-
ra fica in t eirad a que o n. Silva Fortes tem 
faltado e continmrá a laltar ás sessões por 
al guns dias por mctivo de molesti a em sua 
pessoa e na de sua familia. 

O tR . N u NES PJNHBJRO commnnica e a Ca-
mora fica egualmente inteirada que o sr. 
Freitl> s Caatro faltou hoje á ses tilo por mo · 
tivo de força maior. 

O sR. JoÃo LUJz envia á Mesa para ter o 
de ~ t • no regimental um requerimento em 

Votaçlio dae materiu cuja diecunlo 
acha encerrada. ' 

Levanta-se a seu!o. 

1e que os eidadl!.lB Carlos~ G. da Costa Wigg e 
Domingos José da Rot~Da pedem privilegio 
para nploraçl!o da ouro e outros metaes ou 
m1neraea e:aistentes no leito do rio du Ve· 
lha e deede · o ponk> em ~ ue recebe alie aa 
a1111U do Jta·bira a~é aua . foz no rio S. Fru-
cieco.-A' commlnl.o da Miau. 



NAo ba material 4istrlbuidae par& 1eg11D · 
da leitura nem pa'NCeres da• commilallea, 
projecto&, llldicações e mo ç!! 91 a serem 

·~~J~N~entadoe. 

SEGULWA PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇO•s AOIADU 

Por tdlta de numero legal nllo p l'l iem ser 
votadas as materiu onja. discuseilo se acha 
lltloerrada. 

OROE ~1 110 DI~ 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma bora da tarde : 
• ·Leitura e approvaçllo d1l. acta . 

Expediente. 
Segundítleitura doa pareeeres de eommia-

Jtkl~ e doa project oa, depois de impresaos e 
diatribuid• " · 

A preaen taçllo de pareceres das co mmis-
soes. 
Apresentaç~o de projectos, requerimento~, 

ln•llcac!!es, inttrpella~nes ou moc;oes. 
Di•cuasllo de requerimentos, lndic1~0es, 

lnterpellac;!!es e moc;Oe!! . 
Appro"Vaçlto de redacçi:Ses fl naes . 

6RG-U1'10A PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Votac;llo das meterias cuja discussão se 

acha encerrada. 
Levanta-se a sessão . 

20.• SESSÃO ORDINARIA. AOS 16 DE JULHO 
DE 1001 

l'RES IDI!.NC!A 00 SR.. RIREIR.O DE OLIVEIRA 

~ UM~lARIO: - t. · parte da ordem do dia .-
Acta. - 11.xpedtente.- Ohscr vações do sr . Assis 
Ll ma .-Apresentaçl\o do projecto n. 90 e do 
parecer n t39 - t . · parte - Votações adiadas. 
- Ordem do dia . 
Ao meio d ia, feita a chamada, acham -se 

presen tes ns srs . Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Per eira, João Luiz, Jo!lo P io, Oly mpio 
Borges, Joaquim Calixto, Alves de Lemos, 
Carvalho Britto, Vasco Azevedo, Juvenal 
Penna, Oa~par Lopes, Jayme Gom es, Delfim 
Mo r·eira, João Valioso. Brandão Filho, A rthur 
Pimenta, Edmundo Rlum , lgnacio Murta, 
APsi s Lima, Ferreira e Mello. Astolpho Pin · 
to e Ribeiro Junqueirn, ra ltau do com causa 
particip~ da. os srs : Xavier· Ro lim, Fren -
klin Botelho, F . Peixoto, Raposo de Almeida, 
Olympio Mourão, Lindolpbo Campos, Abei-
lard, Luiz Rennó. Julio Ta.vsres e Freitas 
Castro. e sem ella os mais senhores. 

A bre-Pe a ses~llo. 
Nil:o se achando presente o sr. 2. 0 Secre -

~arro, occupa. o logar deste o ar. Jol!.o Luiz 
na qualtdade de supplente. 

Lida a acta d!l antecedente e não ba ven-
do gqem eo~re ella !dça observaçoes, tio!!. a 
meama 1obre a mesa para ser approvaaa 
q,pápdo bóver numero e bem assim as dos 
.r:~ .. 5,'. ~. 8, g 10, 11, 12 e 13. 

.lP.&DlKNT& 

O aa. . 1.• S•oa&T~o dá C~>n ta do seguinte: 
Offic io 

Do sr . dr. SecretaMo das Finanças snb-
mettendo á conetderaçlio do Congresso duas 
repreaentatOes em que as associftçi:Ses com -
merciaes desta Capital prdem reduc~ll.o na.s 
taxas dn imposto de novos e velhos direi -
tos.-A' eomminíio de Orçamento. 

J SR. AGOSTINU :> P ERIIRA (f.· &!c.-rtorio) 
communica e a Camara tlca inteirada que 
oe ara. Celestino Soares e Nunes Pinheiro 
faltaram hoje à sess!l:o, este por motivo de 
for ca maior e aquelle por doente. 

O !!Ir. A11111111 Lima :- 'Levo ao conheci-
mento de v . ex c . , sr. Presidente, e á apr&-
cü ç!l:o da Camara dos srs . Deputados. uma 
representaç!o dos habitantes do Ribei rão 
Vermelho, muntcipio de Lavras, pedindo a 

' revogação de uma Joi qu e annu llou squellas 
em virtud ~ dae quaes foi o mesmo ~ ovoado 
el~vado a district o. 

Parece que o ·desejo dos solici tantes se re -
sume na creaçllo de um districto no Joga r 
em que residem. 

0 BR. RIBR!RO J o ~: Q\.'! I RA :-ISSO em epo-
ChR de suppres~!!es . . . 

O SR.. Assrs l.tMA :-Mas, as suppressões a 
que v. exc. se !'e fere tão monetarias e não 
se trata aqu i de despeeas. Eesa medida 
Eerá oppcrtunamente discutida e s. Cam ara 
procederá como rõ r de justiça. 

Tenho lambem a apresflntar á considora -
çilo da Camara e da reppectiva commiesllo a 
vista de uma ponte no Ribeirão Vermelho, 
que liga a povoação á cid ade de Lavras e 
tam bem a vis ta do lar go da matriz, por 
ond e se vê o grande numero de casas que 
ha a\11. 

Est~s doc um entos são hastante eloquen-
tes p 1ra provar a justa razão do pedido . 

O sa. Rts ~::mo Jui'\QU!!"JRA: - Devem ser ape 
na a por linhas. 

0 8&. ABSIB LJMA :- Em que sentido f 
0 SR. . !ÜBEIRO JUNQUÊIRA:-NOS autos. 
0 SR. ASS IS LIMA: -Não entendi bem O 

aparte do nobre deputado, e eu de\·o dizer 
ás. exc . que desej o sempre as comas mu i-
to cLras. 

Eu não estou at.ravessando a ponte, (ht /.<1-
r idade) se é que a ella. se refere o nobre de · 
putado,estou mostrando apenas que é aq uel · 
te Ulll caminho txcellente que li ga ú po· 
voa.do ao dist ric to da ci dade; trata-se, pois, 
de um Jogar civilizado, que tem bocs cami -
n hos . 

Essas vistl'.S mostram o desenvolvimento 
material daquella localidade e 1 ão um ex pe· 
diente de propagand a de grande a lcance, na 
phraae expressiva do nosso correcto colle-
ga sr. padre Jo!l:o Pio, um attes tado ameri· 
cano para bem defend er os direi tos que tem 
aquelle povo. (Muito hem) . 

O SR. Joio Plo: - E é uma idéa norte ame· 
ricana apresentar vistas aqui. (Apoittàos ge · 
raes). 

A' commissllo Mixta Especial. 
Nlio ha materla dlatribuida para segunda 

leitura. 



A I'Rt,:Sf:i\TAÇÃO Df: PAt\ ÉCERI!S DAS CO~DIISEÕEB 

O •r. .JoAo Loi•:-Senbor Presidente, 
senhores deputados. Na sessão do anuo 
passado, attendendo a terminaçil.o do perlo· 
do constitucional relativo â faculdade que 
tem o Congresso Mjneiro para alterar a di-
viall:o admlnistrati ra e j udiciarla, do, Eatado, 

.tive a honra de submetter á cqnalderagil.o 
desta Casa um requerimento, .pedindo a no-
meação de uma commisall:o Mixta· que tor-
mulaeae e apreaen\4sae o projecto referente 
a esaes a88umpt,oa . 

As condlçOes financeiras do Estado fize-
ram com que a commiaall:o tivesse preaea em 
desempenhar-se da primeira parte de sua 
mi811lo e e por isso que eu, na qualidade de 
..obscuro (não apoiodo1 geraes ) relator dessa 
eommias!io nesta Camara, venho trazer ao 
conhecimento e á apreciação doa senhores 
deputados o parecer e o projeoto relativos 
à reorganização judiciaria de Minas. 

Por ocoaai!io da di s3useíio do projeoto, 
terei opportunidade de defendei-o, mas, por 
emquanto, limito-me a proceder a sua leitu-
ra, bem como a do parecer que a elle se 
refere. 

E' o que passo a fazer (Le ) 
Vem á Mesa, são lidos e vão a imprimir-

Be os aeguintes: 
Projecto n. 90 

REFORMA JUDICIARH 

(3.· L~gislatura ) 

A com 111issào mixta incutr. bida de rever a 
divisão judiciaria e administrativa do Esta-
do e propor as alterações reclamadas pelas 
conveniencias do serviço publico que della 
depende, attendendo á imperiosa necessida· 
de de reduzir-se a despesa com a justiça de 
I. • instancia, que excede actualmente de 
1. 500:000$000, sem crear embaraços á prom-
pta administração da justiça, vem desempe· 
nhar, em parte, o seu dever·, sujeitando á 
dellberaç!lodoCongres~o o projeeto que se se· 
gue, e reservando para outro o que respeita 
â8 alterações da dlvialio adminiatrativa, 
para as quaes carece ainda de dados com-
pletos. 

Parece á oommissão : 
Que, devendo-se manter o fO ro nas 116 co-

marcas em que se divide o territorio do Es-
tado e reduzir-se o numero de juizes, con· 
vem que se restabeleça a antiga divisão do 
territorio em termos, formando-se as comar-
cas de um ou mais, conforme as distancias, 
as facilidades de communicação, a impor-
tancia do fôro, etc., conservando-e e em cada 
comarca os funcaionarios creados pelo art. 
8 da lei n. 18, de 28 de novembro de 18!)1. 

Que, resultando dessa alteração da divislio 
j udiclaria a disponibilidade de 41 juizea de 
direito, pois qus o numero das comarcas é 
reduzido a 76 e é supprimida a 2. · vara de 
Juiz de Fora e sendo eJles vitalloios, de:ve-
se garantir-lhes o direito á antiguidade 11 a 
vencimentos. 
· Que, tendo as comarcas mala de um termo 

sob a juriedicçll:o do mesmo juiz substituto e 
resultando da divis!io proposta a neeeuida-

de- da aeparaqllo 'dali ·fODOCJOH de preparo e 
jul«&mento, pela ·lmpouibiltdade de oonli· 
nuar o juiz de direito a enroer attri-
buiçlio de preparar feitos civeis, eonvem 
que se re&tl)beleçam os Jogares de supplen-
tea do juiz substituto, regulando·i e' ·as re-
spectivas nomeações, posse, exercício e in-
compatibilidades pelas disposlçõea dos De· 
eretos n1. 276, de 24 de março de 1843, 549, 
de 21 de novembro de 18-49, 4 .824, de •' 22 
de novembro de 1871 e L . n. 2.033, de ' tO 
de setembro de 1871 e n. 18, de 28 de no-
vembru de 1891. 

Que, reduzindo-se os vencimentos dos 
juizes e promotores de justiça ·pelas razõea 
expendidu na Mensagem Preaidencial e no 
relatorio do Secretario das Finanças, como 
o aeril.o 01 de outros funccionarios de or-
dem adminiatrativa, não teria justo nerar-
lhH o direito á percepção du custas que 
lhes forem contadas nos procewsos que pre· 
pararem ou julgarem, excepto os criminaes, 
decabindo a justiça. 

Que, revisto o actual regim8llto de custas, 
approvado pela lei n. 105, de 24 de j ulho 
de 1894, para o que foi recentemente no-
meada uma commisalio mixta, e elevados os 
emolumentos devidos pelas sentenças si nlio 
ficarem os vencimentos ·equlparadoa aos das 
tabellas em vigor muito se approximarlio, 
tendo, em todo o caso, os juizes remunera· 
çlio proporcional ao trabalho. 

Que, sendo inconveniente que osjuizes e 
promotores recebam as custas paroelladas e 
directamente das partes, deve ser mantido 
o systema actual de arrecadação, fazendo· 
se o respectivo pagamento com os vencimen-
tos, com deducçl!.o de uma parte destinada a 
compensar os onus do Estado. 

Que, extinguindo-se o tribunal correccio-
nal, contra o qual tantotl ')!amores levan-
taram-se pela frequencia C.as absolvições in· 
justas, devem suas attribuições ser enrci-
das pelo juiz de direito com recurso para o 
Tribunal da Relação, adaptando-se no pre· 
puo do processo as disposições do decreto 
n. 4. 824, de 22 de novembro de 1871, que 
o simplificaram e abreviaram , sem prejuízo 
da garantia do direito daa partes. 

Que, cooperando os supplentes com o juiz 
substituto no preparo dos prooessoa poli-
oiaes e de formaçAo da culpa e podendo exer· 
cer esta attribuição em diatrlctos espeoiae1, 
d&ve cessar a competencia doa juizes de 
paz, salvo algumas a~ tribuiçuea de policia 
preventiva. 

Que, faltaud ,, ao j ury competencla para o 
julgamento dos crimes que dEcorrerem da 
fallencia, o que reconhecem as tela federaes, 
incumbindo o respectivo julgamento ao 
juizes de direito nos Jogares onde nil.o ha 
Junta ou Associação Commercial e a um 
dos juizes da Camara Criminal e dois depu· 
tados de .Junta Commeroial , convem que ao 
juiz de direito seja confiada essa attrlbuiçlio. 

\J.U{' , resultando embaraços an regular an-
damento doa feitos civeia com a a use nela doe 
esorl,vã.es do judicial e notas d~ seus carto· 
rios, c«mvem que se restabeleoam u escri· 
vauias privativas de orpbll.os, ficando, porém, 
aal~ o o direito dos serventuarlos que act"tlal-



menti' exercem -nas por distri bUlçlio, em con-
formidade do disposto na I, . n . 18, de 28 de 
novembro de 1891. 

•Jue, deve-ee restringir a competencia cí-
vel dos jui2.es de yaz, que abrange actual -
rnente o preparo e JUlgamento das causas de 
v11lor não excedente de !';O()SOnll, pois~ que 
exercer!io os supplentes dos termos annexo1 
as fon cções de jui:r. sub~tituto, com a re-
spectiva co mpetencia limi tada ao preparo de 
taes processo@. 

Taes sllo, em resumo, as razões do proje-
cto que. parece á commissão, deve merecer 
a approvaç!io do Congres~o . 

Sala das Commiseões, 15 de _ju lh o de ) \ 1(}1. 
-Atro•uo Pen>~a, presidente, com restricções 
quanto á tabella de cu~rarca s .- Le1•inrtc f ,o-
pes, relator .-Jofl.o Lu i o .-Sw1u P inheir o.-
J Ptio To,;a•·e.~ . -Car~al h o [l,· it t". 

PROJF.CT•I 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

Art. I .· O territorio do Estado de Mina!• 
Geraes para a administraçà" da justiça. di 
vide-E e em dist rictos e termos que formam 
as comarcas relacionadas na tabella n . L 

Art. 2 . · Ficam ex tinc tos os logares de 
j11iz de direito, de juiz aubs tituto e de pro-
motor de justiça exr.edentes do numero de 
comarcas; a 2.· vara de direito e a 2.· pro -
motoria da comarca de Juiz de Fura. 

Art . 3. · O governo designará. a sé de das 
comarcas formadas de mais de um termo e 
nomeará os juizes e promotores de justiça, 
do~signa11dO-os de entre us que nellas servem 
actualmente. 

Art. 4. · Os juizes e promotores de justi-
ça reaidirll.o na séde da comarca ; o governo 
poderá, por!\m, exigindo-o as conveniencias 
da ad ministração da justiça, designar -lhes 
outro termo da meama comarca para resi-
dencia temporaria. 

Art. 5. · As comaroas continuarlio a ser 
providas na fo rma doa arts 19 e 22 da lei 
n. !8, de 28 de novembro de 1891, incluindo-
se em lista os 15 juize1 mais antigos. 

§ I.· Para o provimento das comarcas de 
I.· entrancia , que vagarem, ter!Io preferen -
cia os juizes de direito que fi carem em dis-
ponibilidade ; o governo fará a desig"nação 
em lista dos 15 mais antigos organ izada na 
fôrma do art. 26 da citada le i n. 18, de 1891. 

§ 2. · Ficarão avulsos, sem direito a anti-
guidade e vencimentos, os j ui zes de direi-
to que n lio acceitarem a comarca que lhos 
fôr design ada, nos casos do art. 3. ·, e do 
paragrapllo antecedente ; 

!> 3. · Os juizes de direito em disponibili· 
dade poderlio ser nomeados para os Jogares 
t.- .JU iz substituto e de promotor de justiça, 
mas os que acceitarem a nomeação perde-
rão os predicamentos de seu cargo, salvo a 
antiguidade : 

§ 4.· Os j uizes Je direi to em exercício de 
algum dns Jogares de que trata o paragra-
plw an te cedente terão preferencia para o 
provimento das comarcas de I.· entrancin, 
observada a disposi ção do ~ I deste artigo; 

Art. 6. · Ficam creados em cada termo 
tres logares de supplentes de juiz subst1tu-

to e o de atlj unclo do pnomotor de justiça, 
que o :-;overno proverá, nomeando para ex-
ercei-os cidad!ios que tenham domicilio e 
residencia no termo e os demais requisitos 
exigidos Dt • art. 38 da lei n. 18, de 28 de 
novembl'o de IA91 ; 

§ I.· Cs supplen tes servir ão por tres annos 
na ordem tm que ePtiverem collocados na 
lis ta de nomea~ão, que não serit alterada 
durante o tl'lenn10, o não poderão ser renlo-
vidos nem dr·mittidos . 

§ 2.· O trienn io contar -se -lia du data da 
publicação das nomeaçMs na folha oillcial ~J 
terminará no mesmo dia em todo c Estado, 
ainda que alguns dos supp lentes nomeados 
não o te:Jh am preenchido. 

§ ~-· As vagas que se abrirem du rante o 
tr icnni ro por morte, renuncia, mudança du 
residencia para fóra d" te rmo, ou por outro 
motivo legal. poder !Io se1· prPenchidas por 
outra nomeaç!l.o. observadas ns · di~posi çõe s 
antecedentes . 

§ 4. · São applicaveis aos supplentes as 
disposições da lei n . 18, de ?8 de novembrn 
r: e 18fll, quant o ao jurament .. ou compro· 
misso, posse, exercíc io, interrupção, in -
Mmpatibilidades e penas disciplinares. 

§ 5.· Os supplentes serão substituídos pelos 
seus immediatos e noa casos de- fa lta ou 
impedimento destes pelos j ui zes de paz do 
L· dis t ricto do termo, sPgundo a •lrdem da 
votação. 

Art. i. · Os supple11 tes do jniz substituto. 
além de o substituírem em suas faltas e 
impedimentos, com elle cooperarllo ac tiva e 
continuamente oo preparo dos processos de 
formação da culpa e policiaes, excluid<•S t •S 
despachos ftnaes ou sentença. 

§ I . · Tendo a comarca mais de um ter-
mo exercerão a substituição em primeiro lo-
gar os supplentes da sêd(: da comarca e em 
segundo, os do termo annexo; 

§ 2. · O governo poderá designar a cada 
supplente um ou mais districtos do termo, 
nos quaes de preferencia exe1'ça aquella a t-
tribuição ; 

§ 3. · ~ervlrão perante os supplentes 0 3 
escri vlles do termo e os do districto em CJ Ue 
residirem, ou exercerem a attribuiçl.'lo de 
que t rata este artigo . 

Arti go 8 . · Ao juiz substi tuto, alem das at -
tri bui ções que lhe compete~r, segundo as 
le is em vigor, tlca pertencendo o preparo 
das causas cíveis que ao juiz de direito 
compete j ulgar (Lei n. 18, de 28 de novem-
brade 189 1, art. 19\§i.·) 

§ I . · No exercício desta attr ibu içi"to ob· 
servará o juiz substituto as disposi ções da 
lei n. 203:1, de 20 d<' setembro de 1~7 1, dos 
regulamentos os. 4 .324, de ~2 de 11ovembro 
do mesmo anno, 5.4ô~ , de l ~ de novembro 
de 18i 3, e dem ais expedidos para a sua ex-
ecução, relativos aos ju izes mun ic ipaes: 

§ 2. · Nos t r rmos em que n1lo reEid1r o 
juiz substituto se1 ão as funcções dt• s~ u car-
go exercidas pel o respectivo supplen te, sal -
vo o di sposto no art. i. · e no § ao tece · 
dente. 

Art. 9 . · F1ca ex tincta a com petencia dos 
juizes de paz em materia criminal, ~alvo o 
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diapoato no art. 12 §§ 4, 5 e 6 do Codigo as respectivas fouoções em virtude da lei 
do ProoeBBo Criminal. n. 18, da 28 de nr>vembro de 1891 ; o goyer-

Paragrapbo umcJ. A. competeocia dos mes· no fará as primeiras oomeaçõe1 s3m depeo-
moa juizes para o pt•ooesao e ]ulgam.enio de dencia de concurso . 
oaosras cíveis fiei n . 72, de 27 de jlllbo de Art. 14. Os jllizes de direito, substituto• 
1893, art. 22) tlca limitada ás de valor oio e promotores de justiça terão os venc.imeo-
ncedeote de IOOi()OO. toa marcados na tabella n . 2 e as cudu 

Art. 10. Ftca extiocto o \ribuoal correc- que lhes forem contadas nas causas que 
ciooal. prepuare:n ou julgarem, excepto aa crimi-

§ 1. · Serão julgados pelo j uiz de direito naes em que decahir a justiça. 
os crim es cuj~ pena o!!.o exceder, no ma.xt . § I · Os juizes de di reito em disponibill-
mo, de seis mezea de pris!lo cellular com dade teríl'l metade dos vencimentos dos de 
multa ou sem e lia, aa cont~avençõea, in- l. · entran.cia, qualquer que seja a categ.o-
fracçõae de posturas, de termos de bem-vi· ria da comarca que tenham dei :udo em vir-
ver, de segoranQa e os factos de que tratam tnde deata lei. 
os arts. I e 2 da lei n . l·U, de 20 de julho § 2.· O~ju.ises de direit'l em disponibilida-
de 18115; de que acceita"em o cargo de jaiz substituto 

§ 2. · O processo lierá praparado pelos jni- ou de promotor da justiça, continuarlio a 
z.es subatitutos e supplentee 9e~undo a for- perceber os vencimentos marcadot na § 1. ·, 
ma eatt.beleoida no artigo 48 do deoreto n . que nlio poierlio aer accumulados aos desse 
4.824, de 2~ de novembro de 1871 , salvo o cargo. 
disposto na citada lei n . 141 , de 1895; § 3. ·Em caso .. Jgum abonar se ba a fun c-

§ 3. · Ser·lto interpostos para a Relação os cionarios da justiça que interromperem o 
recurso• que couberem das decifõ as do ioiz exerclcio , seja em virtude de licença, sPj a 
de direito nos casos do§ I .0 • de remoção ou por outr.:~ motivo legal, mais 

Art . 1 i. Serão tambem joJgados pelo juiz de metade dos vencimentos. 
de direito oa crimes previltoa no dec. n. § 4. • Os juizes chamados á substituiçlio de 
9 17 de 20 de outubro da 1890 applicando -se outros e os promotores de justiça interinos 
ás respectivas ctecis!!es o disposto no § 3. · ter l!o os vencimentos que deixarem de per-
do artlgG antecedente. ceber os snbatituidoe, nllo excedendo de me -

Paragrapho uni co. O preparo dos proces- tado. 
sos de que trata este artitro é da exclusiva §fi . · Aos j uizes snpplentes, na9 caneae 
competeucio. do juiz substitu to. que prepararem, contar-se hlio as custas de 

Art. 12 . As foncções de curador fiscal de conformidade com o disposto na lei n. 105, 
massas fallidas e de curador geral de or - de 1'4 de julho de 1894·, quanto nos j uizes 
pblios, salvo o direito dos rerventnarlos vi- snbstitutos. 
ta licloa nos termoJ em que ainda existirem, § 6 . · As custas serll.o arrecad1tdas pela es-
serão exercidas na &éde das comarcas pelo taça ., riscai do termo, na forma da legisla-
promotor de justiça e nos demats termos ção em vigor e pagas mensalmente aos func-
pelo adjuncto. clonarios a que pertencerem, deduzindo ee 

§ I . · Os adj nnctos exercerão nos termos 20 ·l' para as r andas do Estado . 
para que rorem nomeados as fun cções de § 7.· AB custas e emolnment/.ls P..::>recadadoa 
promotor de justiça, excepto a accusaç!o e na Secretaria da Relaçll:o conti::.uam & fazer 
actoe prepara tonos que a precedem . parte da renda do E~tado. 

§ 2. · Na falta do adiuncto, suas runcções Art . 15. Esta lei entrará em vigor desde a 
serão exercidas por pe11.>a idonea, nomeada data da sua publicação, salvo o disposto no 
pelo j uiz da culpa ou preparador do proceuo art. 112 da Const. do Estado; o goYerno expe-
para o euo especial de que se tratar. 

1 

dirá os regulamentos neceasarios, nos qnae1 
Art. 13. Ficam reatabelecidas as escri· poderá Impor a pena de multa até 2003000. 

vania& privailvas de orpblos, salvo o direito Art . 16. Revogam-se disposiçl!es em con-
doa serventuario3 que actnalmente exercem trario. 



TABELLA N. 

Divisão terrltoriul 

Alfcnas . . . . .. . ... ... . .. . 
Além Parahyba . . . . . . .. . . . .. . 
Aragnary... . . . . . . . . . . .. . . . ..... . 
Arassuahy. . . ... . . . . . .. . • ... .... . 
l.larbacena ..... . ...... .. .. .... . . . .. . 
Bel lo llorizon•.e ... .. . ... .. . .. .. .. . . 
l.lac pcndy . . .. .. .. .. . ... . . . .. ... . . . 
Caldas . .. ... .. .. . . . • . .. . . 
Campanha . ... . . .. . . 
Carango la . . . ... . . ..... . . . ... . .. . . 
Carat1n~p . ........ . .. . 
Carmo <lo R10 Claro . 
Catag uazes . .. . ... .... .... .. . . . . .. . 
Curve i lo .. ... . .... ... . .... ... . . .... . 
Do•·cs ti o Indayâ. .•. . 
Diamantina . . . .... . . . . ... . . . .. .... . 
i,;ntre Rios . . .. .. .. ...... . .. . . ..... . 
Formi:;;a ..... .. ...... . . .. .... .. . . . . 

I.· 
':!. · 
t. · 
1.· 
i .• 
:1. · 
t. · 
J. • 
I. · 
:! .• 
1. " 
1. ' 

1.• 
I.· 
2.· 
:!. · 

!.• Fructai ... . .. ........ . . . .. . .. ... .. r 
Itab11·a... ..... . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . ~-· 
It.ajuhá .. ... .... . .. . . .. . ..... . .... . . , I. · 
Itapeccr ica ..... . I.· 
.Jagua1·y.. . . . . . . . . . . . . . . . l .• 
.Januat'Til • .. . .. ... .•. • . . . . .• . •.• .. .. 
.Juiz de Fi'tra ...... . . . ...... . .... .. . 
Lavras . . . .. ............. . ... .. ... . 
Leopoltl ina . .. . ... ... ... . 
Ma nhuassú . . . ...... .. ... .. . . ..... . 
Mar ti e ll e~panha . . ... . .. . . . .. . . . . . 
1\f al'ia nna . . . . . .... . , .... .. .. .. . ... . 
Minas ~ovas. . . ...... . . . . . 
Monte Santo .. .. .... . ......... • . . .. 
Montes Cla ros .. ...... ..... . ... . .. . . 
llluriah•"· .......... . .. ...... .. ..... . . 
~hnambinhu ........ . . .. . . .... . .. . . 
Olive ira ... . ........ . ...... . .. . ... . 
Ouro Pino ..... .. ... ... ... .. .. .. . . . 
Ouro P•·eto ......... .. ........... . 
Palma ...... . ....•.. . •. . . •.. . . . . . . . 
Pará . ..... . . . .. . ... .... .... .. .. ... . 
Paracatú . . .. . .. . . . ... . .......... • 
Passos.. . . .. . .. . . . . . . .•. • . .. 
Patos . .. . .. . ... . . . . . ... .... . .. . . . 
Patrocicio . ... . .. ... . . .. .... . . .. .. . 

~~~nn~~~::::::::.: ::: :::: :: : : : : :: : 
Pomba ... .. ..... .. .. . .... . . . ... . . 
Ponte Nova ............... ... . . . . .. 
Pouso Aleg•·e . .. .... . . . . . . ... .... . . 
Pou .~o Alto ... . ...... . .... .. ... ... : 
Prados .. . . . .. .. .. .. ....... . . . ..... . 
Queluz .. .. .. .. .. .. ..... .. . 
Rio ~ovo . .. .. . ..... ... . .. .... . 
Rio Pardo . . . . . .. . . ... . . . . . . 
Rio Pira.nga .. . . . . . . .. .. . . . . . 
Rio P•·eto .......... ... . 
Sacramento. . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
Grão J.logol. ......... ... .. .. .... . .. 
santa Barbara .• ..• . . . ..... .. .. .. . 
Santa Luzia . ..• . .. . 

A .C.-1'2 

:! .· 

:!. · 

1. · 
2.• 
1. · 
1. · 
1. • 
1. ' 
2. · 
:!. · 
1. · 
1.· 
2 . 
2. · 
1.• 
I • 
i. • 
1.· 
1.· 
1.· 
t. · 
2.• 
:.!.• 

1. · 
1. ' 
1. • 

1. • 
1. " 
'! . • 
1.· 
!.• 
:! .• 
J. • 

Alfcuas. 
Além Parahyba . 
A•·a~uary e Bagagem. 
Arass u;th v. 
Barhacená. e Palmyra. 
Be llo Horizonte e Sabar:i. . 
Baependy c Ayuruo•"a . 
c~ Idas. 
Campanha . 
Carangola. 
Cnrati nga. 
Ca rmo ti o i{io Claro,~ l'i umhy. 
Catag uaze!S. 
Curve llo. 
Dores do lntlayá P. l.lamb11hy. 
Diamanti na . 
F:nti'P Rios ~ Borntlm. 
Form i::p c Campo Bello. 
Fructai P Prat&. 
I ta h ira c F'nrro<. 
lt.aj ulni. 
ltapecc l"ica e Santo Antonio do M1111te . 
Jng uM\" e Cambuhy . 
.lan11a..la e S. Fra nciseo . 
.Jui z J,! 1-t'Ytr:t. 
La.vra:-:. 
Lco p•Jidina. 
Manllna s~,·~. 

Mar de ll espanha. 
Mar·ianna . 
Minas Novas c :;. João llaptista . 
Monte Santo " Jacu hy. 
Moutes Cla ros c Bocayuva . 
Muriahé. 
Muzambinh o e Caho Yerd e. 
Oliveira. 
Otn·o Fino. 
Ou ro Pre to. 
Pa lma . 
Pari. 
Paracatú. 
Pa<sos e Santa Rita de Cassia. 
Pa tos c Carmo do Parnahyba. 
Patroci ni o c Monte Carmello. 
Peçanha c Guanhàc ·. 
Pitan ;.; uy c Abacté 
Pomba c Alto R IO Doce. 
Ponte Nova e Abre Ca1npu . 
Pouso Alc,l!rc. 
Pouso Alto. 
Pl'ados e Ti r·adent cs . 
Que luz. 
Rio ~ovn . 
Ri o P.1. rdo e lloa Vi sta do Trernedi!".l. 
Pira.n;za. 
Rio Preto e Lima Ouane . 
~acramcnto e Araxá. 
G rã.o-Mogol e Salinas. 
Santa Ba rbara e Caethé . 
San.ta Luzia e Sete Lagoa.s . 



I 
Co u1a•·cas I -~ 

I e 
c; 

I r.J 

Termos 

- ,-
~a111~ Rita do Sapucahy ..... . . . . . 
S. Domtngos do Prata . ....... .. . . 
s. 1 ;onça lo do Sapu~ahy .. .. .. ... . 

1. • 
1. · 
]. • 

Santa Rita do Sapucahy c Christina . 
S . Domin"OS uo Prata c Alvinopolis. 
S . Gonçafo do Sapucah~· c Santo Antnni) do Machauo. 
!:i . Jo:\o d 'El-Rey e Bom Succes&" . ~ - .Jo~ll tl,"El- Re.v ...... .. .. .. ..... . 

;:~ , .Joao :>:epomuceuo . ....... . .. . . 
::; . .Ju~e do Paraíso .............. .. 

2.• 
I. · 
1. • 
]. • 

~ .. lo<lo:> Nepomuceno. 
:s . Jos" do Par1uso. 

S. Pedro ue Uberabinha ... . . . . .. . · 
,.;, Sehnstião do Paraíso .. 

S. Ped •·o de Uherabinha e Monte Alegre. 
S . Sehastião do Para íso. 

.-;erro . ... . ....... . ........... . . .. . :?." ,.;e•·•·o e Conceição do Scl'l'o. 
Thcophilo Ottoni. .. .. . ... ..... . .. . ]. • 

]. • 
Thcophilo Ottoni. 
T•·es Pontas c Dores da Boa Esperança. 
Turvo . 

l'res P0n tas .... . ... . .. . .. . . 
' fiJI' \ '(), . .. , .... . . , , .• ... ..... , • .,.,, 1.' 
Ubii . .. . ... .. . . .... . . . ............ . 
Uheraba .. . .. .. .... ... .. .. ........ . 

2.· 
:!. " 
2.• 

Ubá e Rio Branco . 
Uberaba. 

'f'arginha .. ........... . . . .. ...... .. 
Viçosa .. ... .. . .. . . .... .... . .... .. . . ~-· 

Varginha c Tres Corações 
Viçosa . 

Ficam pertencendo <is comarcas : 
De Bello Hori zonte, o mu nicipio de Villa Nova de Lima. 
De Caldas, os de Poços ue Caldas e Caracol. 
De Mar de Hespanha, o de Guarará. 
De Montes Claros, o de Contendas , 
De 1\[uriahé, o de S, Manoel. 
De Pouso Alt o, o de Passa 1,/uatro. 
De Itaj ubà, o de Pedra Branca. 

Tabella n . 2 

Venci mentos annuaes 
.Juizes de direito de 3. • entrancia .... 6:000$100 

I . • e ~ . • entra n-
cins.. ... .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . :í:·l00$0011 

.Jui'e~ em dis ponibilidade...... .. .... 2:i'>00$00fl 

.Jui ,es substitutos....... . . . . . .. . ..... t :t,')()$0011 
Promotores de justiça .. ... ....... .. .. 3:000$000 
Os .iuizes de direito c promotores de 

j ustiça <las coma•·cas de mai s de 
11111 termo terão mais.. .. . ..... . .... 210$000 
Sala olas Commissr•cs, 15 de julho de HIJ I. -

A!l••nso P.mna, com restricçüe.-; <(!Jan to <i tabclln 
de f'O IIIt\.J'Ca s .- Lc'.' it1tlu Lopc.-.·. J'e lato a·. - Jot.lu 
/ .ui;- .\'unes Pi , hci; ·u . -J,,(i'l 1;n' ll1·es .-Oa l'-
t·all•O / II 'ÍI IO . 

Pa1·ecer n. 139 
(Terceira legi1latura) 

A nmmiaslo Mixta de Estatlst.lca Admi-
nis t rativa e Judiciaria a que foram presente 
as inclusas representações de habitantes doa 
povoados dos municlpios de Monte Carmello, 
Santa Luzia do l~lo das Velhas e outros, 

~=dlndo a oreação de diatriotos de paz, é 

Parecer e requer 
Que as referidas representações sejam en-

vladas ás camaras doa muniolplos respecti· 
vas, para tomal-as na consideraçll.o mereci-
da, porque âs Camaras Munlcipaes compete 
a oreação de dletrlotos de paz (Lei n. 2, de 
14 de setembro de IB!H , art. 37 § 11 . ) 

Sala das commiaaoes, 16 de julho de 1901. 
-Affonso Pmna, presldente.-Levindo Lo-
pu.-Jollo Luiz, relator.-Nunes Pinhei1·o . 
-lttlif) Tavares . - Ca r vall>o Bri tto . 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÕIU AtlB DAS 

Nilo liavendo numero para proceder-la a 
votação das matarias cuja discussão tl.oou 
encerrada continuam as mesmas adiadas. 

Nada mala havendo a tratar-se, o sr. Pn-
aldenta designa para amanbl a seguinte 



ORDEM DO DIA 
1.' PARTE 

Até uu:a hora da tarde : 
Leitura e approvaç~o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentaçll.o de parecer das com missões . 
Apresentaçll.o de projectos, requerimen-

tos, indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
Votaçlio das matarias cuja discuasão se 

acha encerrada. 

2. ·' PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1. · diacu8slio do pro jacto n. 8P, demar-

cando as divisas entre os districtos de Ilhéos 
e Alvinopolis. 

Levanta-se a seulio. 

21.• SESSÃO ORDINARIA AOS 17 DE JULHO 
IJE 1901 

PRBSlDli:NCIA DO SR. RIDEIRO DE 0LIVJIIRA 
SUMMAIIIO:-J.·8arte da ordem do dia .-Acta . 

-Expediente. b3ervacõas do sr. João Pio.-
2. • lei tora . -Dlscuss:l.o !I e requerimentos . Ob-
servações do e r. João Luiz .-Apresentaçllo d'l 
projecto n. 91.-Votações adladas .--2.· parte.-
1. ' discussão do projccto n. 89 . Discurso do sr . 
João Pio. -Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre• 

sentes os ara. : Ribeiro de Oliveira, Agosti-
nho Pereira, João Luiz, Carvalho Britto, 
Juvenal Penna, Ignacio Morta, Arthur Pi · 
menta, João Pio, Olympio Borges, Alves de 
Lemos, Delfim Moreira, Joaquim Calixto, Gas-
par Lopes, Vasco Azevedo, Jayme Gomes, 
Ribeiro Jnnqueira, Brandão Filho, Jolio Vel· 
loso, Assis Lima, Luiz Cassiano, Aato1pho 
Pinto e Edmundo Blum, faltando com causa 
participada os srs. Xavier Rolim, Franklin 
J3otelho, F . Peixoto, Silva Fortes, Raposo de 
Almeida, Olympio Mourlio, Lindolpho Cam-
pos, Abeilard, Luiz Rennó, Julio Tavares, 
Freitas Castro, Nunes Pinheiro e Celestino 
Soares e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente fica ella so· 

b!'e a mesa para ser approvada quando hou-
ver numero e bem assim as dos dias 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 1 :~ e 14. 

EXPEDIENTE 

0 SR. I. • SECRETARIO dá conta do seguin-
te: 

Representações 

Doa habitantes do districto do PimeBta pe· 
dindo paesagem de88e districto para a co-
marca da Formiga.-A' commisslio Mixta Es· 
peclal. 

do Directorio político do districto do PI-
menta solicitando passagem de88e dl8tricto 
para a comarca da Formiga .-A' mesma com-
misslio. 

O SR. JoÃo Luiz envia á Mesa o requeri-
mento do cidadão Francisco Alves do Couto, 
escrivão de orpbãos da comarca de Piumhy, 
solicitando dois annos de licença para tra-
tar dt! sua saude-A' commissl!.o de Petições. 

O li!Es~ro SJINHOR, prevalecendo-se da tri-
buna, communica e a Camara fica inteirada 
que o sr . Valerio de !{ezende tem faltado 
às seseue8 até hoje por motivo de força 
maior . 

2 . · LEITURA 
Tem 2 . · leitura e fica sohre a mesa para 

na forma do Regimento, ser discutido op-
portunamente na presente 8es811o o parecer 
n. 139, que conclue em requerimento. 

Não ba pareceres das commissões a serem 
apresentados. 

APRESENTAÇÃO DE PROJICTOS, REQUEIUMEN-
TOS, 11\DICAÇÕES E MOÇÕES. 

0 SR. \'ASCO AZBVEDO justifica e manda á 
Mesa o seguinte : 

Projecto n. 91 
(Terceira legislatura) 

A Camara dos neputados do Estado de 
Minas Geraes : 

RESOLVE 
Artigo uni co . Fica revogado o art . 3 · • da 

resolução n. 3 de 19 de maio de 1892, que al-
terou o Regimento interno. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1901.-
Vasco A;eDedo. -Jayme Gom~s . -Go:;par 
Lope•. 

.-\poiado, a imprimir-se. 

Díscusstio de req uerimentos 
Na 1orma do Regimento à lido E' posto em 

discussão unlca o parecer n. 139, CJ Ue teve 
hoje 2. • leitura, visto terminar por um re -
querimento. 

O Ir. JoAo Lula :- ( Nilo temos o seu 
discurso.) 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão, ficando a votação 
adiada por falta de numero. 

VOTAÇÃO ADIA DA 
Continuando a falta de numero para pro-

ceder-se a votação das mat<•rias cuj a dis-
cussão tlcou encerrada tlcam as mesmu 
adiad11s. 

2 .• PARTE DA ORDEM DO DIA 

I . • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 89 

E' lido e posto em I. · discussão o projecto 
n. 89, sobre divisas entre o districto de 
llhéos e Alvinopolis. 

O 1r . JoAo Pf.o:-(N!o devolveu o seu 
discurso). 

Ninguem mala pedindo a palavra encerra-
se a di1cusalo, sendo a votação adiada por 
falta de aumero. 



· lf• mai.l lia nado a ira ia r-H. o ar. Pu· 
..... deel1aa para amanU a aegulnt&: 

ORDEM DO DIA 
PJUMIIIRA P.&RTB 

A.U- uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlo da aota. 
BKpeclleote. 
~er&ada a.atura doa pareeerM de oommie-

1081 e ~~ projectol, depois de impreaaoa e 
tlttrtbuldOt. 

Apre1entaçlo de pareceres das commia-
a!les. 

Apresentaçlo de projectos, requerimentos, 
indloaçiles, interpellações ou moçiles . 

DiaoUIIIO de requerimentoe, indlcaçiles, 
iDt&rpellaçGes e moçiles. 

A,ppronçlo. de redaoçôll tlnaea. 

IEOUNDA. PARTB 

Ate 4 horas da tarde: 
Votaçlo daa matarias cuja dlacuaalo se 

acha encerrada. 
Levanta·ae a aessllo. 

22. · SESSÃO ORDINARIA AúS 18 DE JULHO 
DE 1901 

PREIJDBNCIA DO IR, RtBEffiO DE ÜLlVIUR.A 
SUMMARIO : - I .· parte da ordem do dia -

A c ta . -l!xpedt~nte. -A nresentaç~o rto r•queri-
mento n. 8.-0bservaçOes dos srR. Brandão Fi-
lho, Vasco AzevP.do. As~is Lima, Jollo Pio e G•s-
par Lopes.-2 .· Jeitora.-Apreseotacão de pare-
ceres de commissoes.-2 · parte.-VohçOes a lia · 
das .-Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada , acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, João Luiz, Vasco Azevedo, 
Jayme Gomes, Alves de Lemos, Olympio 
Borges. Gaspar Lopes, Julio Tavares, Joa-
quim Calixto, Ferreira e Mello, Assis Lima, 
Juvenal Penna, Arthur Pimenta, Edmundo 
Blum, Luiz Ca&~iano, Delfim Moreira, Astol-
pho Pinto, Valerlo de Rezende, Brandão Fi-
lho, Ribeiro Junqueira~ . João Pio, Ignaclo 
Murta e João Velloso, faltando com causa 
participada os srs. : Xavier Rolim, Frank1in 
Botelho, F. Peixoto, Silva Fortes, Raposo 
de Almeida, Olympio Mourão, Lindoloho 
Campos, Abeilard, Luiz Rennó, Freitas Cas-
tro, Celestino Soares e Nunes Pinheiro e sem 
ella cs mais Renhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre ella faça observações fica a 
mesma sobre a mesa para ser aprovada 
quando houver numero, e bem assim as dos 
dias 5,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 . 

BXPEOII!ftTE 
O ~.~. 1.• SKCRETAIUO dá conta do seguin· 

te : 

"" Da Oa~NII ~unicipal de 'lliradeo.~es1 ao li c!; 
t.andct.a • Dlo~uppreeslo r da. •!eapeotliVa co· 
marca.-A' commisslio Mi.xt&tB8peeial ... l" ' 

0 IR. BR.ANOlO li'ILHO, obtendo a palavra, 
diz que não se achava presente hontem á 
sessão quando se diaoathr o parecer n. 139 
e que se achando encerrada a discosslo des-
se parecer, prevalece-se da dlspoelçlo do Re-
gimento para declarar se de aocordo com. a 
concluslo do mesmo por ser,em face da Con · 
atitalçlo, da exclusiva oompetenola das ca 
maraa municlpaes a divllllo dlatrlctal. 

O orador ao terminar, requer que se con· 
slgoe na acta ser este o aea modo de pensar 
e sendo o unico membro presente dll com -
mlstllo de Camaras Monlclpae• mantfesta~se 
do mesmo modo por parte della.-Serâ at · 
tendido o nobre deputado. 

O M ESMO sENHOR pede ainda se oonaulte a 
Caniara se del ega á Mesa a faculdade de no -
mear dois membros que preencham interi-
namente as duas vagas existentes na com-
missão da Camaras Munlcipaes . 

O sa. PRBB!DBNTE diz que anometterá. â 
votação o requerimento logo que haja nu-
mero. 

O sr . Veaeo .Aaeyedo:-Sr. Presidente, 
cbel{a-nos a prazerosa e grata noticia de um 
grande acontecimento que vem encher de 
ufania o nome brasileiro e muito parLicular-
mente o nome mineiro. 

Trata-se do brilhante successo Que acaba 
de obter em Pariz o talentoao mineiro, sr. 
Santos Dumont, com a experiencia realizada 
em seu novo ballio dirigível, que vem esta-
belecer neste grave problema, ha tanto tem-
po estudado, um termo de solução defini-
tiva. 

Ahi, entre as acclamaçOes, entre as glo . 
rias que se dispensam sempre aos grAndes 
inventores, o nosao oo-estadoano acaba de 
obter a mais assignalada das victorlas, rea-
lizando experiencias que satisfazem a im-
portantíssima questão da direcçlio dos ba-
lDes. 

Essa nova, recebida com carinhoso enthu -
slasmo pela sclencia, tem echoa<Jo em toda 
Europa, assim como em todo o mundo, pro · 
vocaodo de toda parte as mais enthusiasti-
cas manifestações de admiraçlio ao gran-
dioso invento do nosso co-esta flonno . 

Deante do assignalado triumpho ao Con-
gresso Mineiro Incumbe levar quanto antes 
ao . compatriota benemerito, que honra não 
só o nome desta terra gloriosa, não só o 
nome da nossa patria adorada , como o nome 
universal, as nossas felicitaçõ es sinceras, os 
nossos applaueos mais ardorosos. (Apoiado3; 
muito bem). 

Senbores, venho ter a honra de su bmetter 
á c< nsiJerdção da Camara um r equ eri.m ento 
p ~ ra que esta Casa , t1·aduz1odo ll e lm ente os 
sentimentos de satisfaçlio e de alegr1a do 
povo mineiro, con,oorra, com as suas ft~üoi · 
taçOee, cow mais uma coroa de louro~ para 
se reunir ó.q uellas que neste momento en-
grinaldam a fronte ·gloriosa de S11ntos Do· 
mont. 
;, i fó<Rcaçllo qu·e- ' tenb_o1 &" honra de apre-
s~n.tp.r .~é 'a seg~ 1nte llcY,' · 
' (M~iio bem! !1uito bem ) . 
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Vem á mesa e é lido o seguinte : 

Requeriment o n. 8 

Requeremos que a C<imar&, por lntermedio 
da Mesa, telegraphe ao nosso co est&doftno, 
ar. Sant.os Dumont, significando-lhe ae felici-
taç!!es mais sinceras pelo brilhante exito de 
aua aeronave- Brasil - e pela gloria que o 
seu Invento velu trazer ao nome brasileiro. 
(S. R .) 

Sala das sessõea, 18 de julho de 1901. -
Vasco Azevedo.-Lui: Ca ,.<iano. - Assi• Li-
ma .-0/ympio Borges .- Cele&tino Soare;. -
Jayme Gomes. -F.rre ira e Mello .- Gaspar 
Lopts .-Agostinho José Pereirta.- Alve• de 
Lemos .-Ju.,enal Penna.-Dtl{irn More ira . 
-Edmundo Blum.-Arthur Pimen'a -Ju-
lio Ta.,are3 .-Joaqnim Calixto .. - Valer·io de 
Re:zende .-Aswlpho Pinto.- Bt·'Jndão Filho. 
-João Pio.-Ribeiro . Ju,que ·ra .-lgnacio 
Murta.-Jol!o Velloso.-Jol!o Lui:z, 

O s•· . A.ssl" Lima: -(Nilo de volveu o 
seu discurso) . 

O sa. JoXo Pro envia á Mesa um requeri· 
manto em que d. Tbereza Maria Gomes 
Guimarll.es, vluva do dr.· Bernardo Joaquim 
da S1lva Guimarães pede lmpressll.o, por 
oonta do Estado, nas officlnas do Minas Ge-
raes, do ultimo livro de seu fallecido mari-
do, continuação do romance Maw·icio ou Os 
pauli!tas em S. Joílo d'El Rey. - A' com· 
mie são de Petiçõe@. 

O ~a. PRES IDENTK diz que nl!o !ta numero, 
mas a Mesa interpretando os sentimentos da 
Cama r& vae mandar te legrapbar ao sr . San-
tos Dumont, assim como publicar o requeri -
mento no orgão ofllcia l, conforme o requeri-
men to do sr. Assis Lima. 

0 SR. GASPAR LOPES IP !lnda á :.lesa para 
ter o de~tino reg-imental uma representação 
t.le habitantes do districto de Bom .Jesus da 
Penha, município de Cabo Verde, solicitan-
do passage m deijse districto para Jacu hy .-
A' commrssão Mixta Es.t,. ecial. 

SEGU NDA LE IT URA 

Tem 2 .• leitura os projectos os., 90 e 91, 
que ficam sobre a mesa para ordem dos 
traha l n os . 

APRES !iliTA ÇÃO DE PARECERES DAS COMMIS SÜE S 

0 SR. JULIO TAVARB8, por part~ da com · 
missão de Orçamento, apresenta os seguin -
t es : 

Parecer pc1ra 3 .· disc ussão sobre o projecto 
n. 96, da Ca maro1 , de 1895 

A comm issão de Orça mento a que foi pre-
sente para consul tar com seu paracer o pro -
jacto n. 00, do Sen3dO, de 1895, que prové 
sobre concessão de auxil io para as obras 
do hospital de caridade da ci .Jade do Pará, 
considerando que su ~slstem ainda os mes-
mos motivos que a le varam em parecer ll.n -
terior a pedir a rej eição do prorecto, quaes 

as dit!lcJ.ldades tlnanoeiru do Estado, é de 
parecer que, apó l a 3 . • discnssl!.o, nll.o se 
adopt~:~ o referido projecto . 

Sala das commissões, 18 de julho de lPOl. 
-Julio T.aares. - Delfi ·n Moreira.- Va le-
rio de Re oende. 

P.Jrecer p•ra ug1mda disc ... uílo soh•·e o pro-
je :to n. 44, de 1900 

A commiseão de Orçamento a que foi pre-
sente o p rojecto n . <lt, do anno passado, que 
cogita da concessãG de auxilio para a con-
titrucção da Matriz da Capital, considerando 
que se trat!l de m1teria já attendida em lei 
do Es tado é de 

Parecer 

Que o rererido projecto eeja submettido á 
2 .• discussão e reje itado . 

Sala das commissões. 18 de julho de 1901, 
- Jul io Tavare3. - Delfim Mot·eira . - Valerio 
de Rezende. 

Par11cer pto·a segtmd~ discussã~ s?bre o f YO · 
jecto ". 7.> , de 1900 

A commi ss1!o de Orçamento tendo exami· 
nad o o projecto n. 75, do anno passado, 
approvado em primei r a discussão , e que tra -
ta de auctorizar n executivo a desapropriar 
um a ponte sobre o R10 Grande, em Garimpo 
das Canoas; conRiderando que a~ condições 
do Thesouro nào permittem dispendios com 
providencias ad iaveis, embora de reconheci -
do interesse publico , e que e mau vezo vo-
tar leis para não terem execuçãu:- é de pa-
recer que o referido projecto não é susce-
ptível de emenda ou modificação que o tor-
ne aproveitavel, e. por Isso , req uer que , 
discu tido, seja rejeitado. 

Sala das commissões, 18 de julho de 190 1. 
-Julio Tavm·e• . - Delfim Moreira.- Va/e rio 
de Ro.ende . 

P•·ojecto n . 9 2 

(Terceira legislatura) 
A Commissão de Orçamento, tendo exami-

nado a ttentamente a demonstração de con · 
tas do exercício de 1899, j á liqui dado, e a 
proposta que ao Congresso envio u o poder 
executivo para a appro,·açilo das mesmas 
contas, é de parecer que se adopte o se -
guinte projecto de lei : 

O Congresso J.~gli o lativo do Estado de .\li· 
nas Geraes decreta : 

Art. I .· As despezas tio exerci cio de 1899, 
co nstantes das contas verit1cadas na S Jcre-
taria das Finanças, segund o o balnuço e ta -
bellas apresentados 1\0 Congressl>, são fixa -
das em 30.429:0693002, inclusivé a quantia 
de 3 .876:71 5$1;79 de supprimento I{UB este 
exercício fez ao de 1898. 

Art. 2 . · Os creditos do mesmo e.~:erc icio 
~ão definitivamente fixados em 30.429:06n002 
eguaes aos pagam entos rea lizados pelas di -
versas rubricas do orçamento, constante• 
dos referidos balanços e tabellas. 

Art. 3. · Ficam approvados os creditos 
supplementares constantes do3 decretos do 



Pc;Mle~ Eler.utivo na. J.340., da 6 de de· 
zembro de 18gg, o I. 376 de 30 de março de 
1900, 1.385 e 1.391, de 9 e 3u de junho do 
mesmo anno, abertos para aupprirem a de -
tlciencla de craditoa ordlnarlos do mesmo 
orçamento. 

Art. 4. · A receita e recuraoa do mencio-
nado exercicio, inclnaivé o saldo qne pas-
aou do exarciclo de 1898, silo fixadas defini -
tivamente em 32 .130:0333349, comprehendi · 
da neata cifra a qnantia q~e este exercloio 
recebeu como supprimento do exerciolo do 
1900, na forma do reapectivo balanço. 

Dessa somma total é transportado para o 
exerciclo de 1900, o saldo de 1. 700:964S347. 

Art. 5. · A receita do exerclcio, qua não 
tenha sido arrecadada, fará parte da divida 
aotiva do Eatadoe aerá eacriptura da no exer-
cício em que se eft'ectuar a cobrança. 

Art. 6. · Os serviços não pagos no exerci -
cio constitnirllo divida passiva e a despeza 
será escrlpturada no exercício em que se 
eft'eotuar o pagamento. 

Art. 7. · Ficam revogadas as dispoaiç!les 
em contrario. 

(S. R:)- Sala das commlas!les, i8 de julho 
de 1901. 

Julio Ta variS.-Delfim Moreira.- Valerio 
&.zend8 . 

Par~cer n. 140 

(Terc~ira legishtura) 
A commissiio de Orçamento a que !oi 

presente uma representaçiio do « Centro 
Agrícola de Cataguazes» que propugna pela 
suppresslio do Imposto de exportaçlo e mo -
ditloaçl[o do territorial, auggerindo, ainda, 
ao Congreuo, outraa providencias que a seu 
ver devem concorrer para melhorar no Es-
tado as condições tia classe agricola, taes 
como-reducçlio de tarifas, organlzaçlio de 
«caixas ruraes», qne, a exemplo do que se 
observa na Allemanha, concorram para a ex-
pansão do credito agrícola; etc.: 

Considerando que as medidas lembradas 
alo eft'ectlvamente de assignalado alcance 
para oa interesses da classe agrícola, tanto 
maia digna do amparo doa poderes publl-
ooa, quanto é certo que della provém a 
maior aomma de recursos com que 11lo pro-
vidas 811 neceaaidadea da communh!io ; 

Considerando, entratanto, que a adopçiio 
de taes provi:lencias, cuja lambrança releva 
orientaçlio Eegura e o incontestavel esplrito 
patriotico dos illlustres membros do «Cen-
tro Agrícola de Cataguazes,• em cujo exem· 
pio devem ea Inspirar todos oa que sincera-
mente ae intereseam pela causa da lavoura, 
não póde ser promovida pelo legislador 
mineiro, neste momento a braços com 811 
dlfficuldadea impostas l!ela necessidade de 
remover do orçamento um «deftcit>> conaide-
ravel,- é de parecer e requer que a referida 
repruentaçlo seja archlvada. 

Sala das commiasões, 13 de julbo de 1901. 
-Julio TatJares.-Del(•m Moreira.- Valerí' 
de Re.zmd~. 

Partcer n. f-1 1 

(Terceira legislatura) 
A commisslo de Orçamento, tendo exami-

nado os funda~entoa da representação ftr-
mada por diversoa habitantes do Desembo-
que, que pedem seja restaurada a 8.• cir-
cumscrlpçll:o ft1cal das ren:laa eatadoaee, é 
de parecer que seja ouvida a respeito o exm. 
ar. dr. Secretario das Finanças. 

Sala das commissões, 18 de julbo de 1901. 
- Julio 1'avares.-Delfim Jlf ,Jreira.- Valerlo 
de ReuniU. 

Pa,·ecer n. 142 

(Terceira Legislatura) 
A commisslo de Orçamento a que foi pre-

lente a mensagem do cbefe do Poder Exe· 
cutivo, datada de 30 de julho de 1900, na 
qual solicita a decretaçll.o do credito neces-
Hario para cobrir a despesa com o serviço dt> 
empreatimos munlcipaes, garantidos pelo 
Estado; 

Considerando que se trata de mataria já 
attendida pela lei n. 293, de 21 de agosto 
do anuo passado, ê de parecer e req oer q ne 
a referida mensagem seja archivada. 

Sala du commiu!les. 18 de julho de 1901. 
-Julio 1'a.,ares.-Delfim Moreira.-Valerio 
Re::ende. 

Parecer n. t 43 

(Terceira Legislatura) 
A commisslio de Orçamento a que foi pre-

sente o otficio do exm. sr. dr . Secretario 
da Agricultura enviando em original a re-
sposta que o exm . sr. ministro da Viação 
ae dignou dar á representaçlo desta Camara 
referente a tarifas da E. de F. Central e 
contracto do trafego mutuo com a Companhia 
!Aopoldina, à de parecer que se arcbive a 
referida resposta, depois de publicada no 
orgão official. 

Sala das commissões, 18 de julho de 1901. 
-Julio Tavares .-Delfi m Hor ei1·a.- Valerío 
Ih Resende . 

Parecer n. 114 

(Terceira Legislatura) 
A commiasão de Orçamento a que foi 

preaente uma representaçlio da Sociedade 
Nacional de Agricultura, que pede a inclu-
slo no orçamento do Estado de verba neces-
saria à concesslio de premi os aos ser i culto -
res, considerando que o Congresso tem de-
negado uniformemente favore1 de tal na-
tureza, sob o fundamento de nllo compor· 
terem as condiç!les tlnanceiras do Estado 
outras despesas senllo as do serviço organi-
zado, aliú entregue, pelas mesmas cireum-
stanclaa, a modiftcaç!les restrictivaa, é de 
parecer que a referida l'epresentaçlio nlio 
póde ser attendida e deve ser archivada. 

Sala das commissões, 18 de julho de 
1:JOI.- Julio Tav2r111. - Del(im Morsira. 
- V'llerio a. Re:~enth. 



PareCI1' n. 145 

(Terceira legisla tora) 
A commiasão de Orçamento, tendo exami-

nado 01 fundamentos da petiçl o enviada ao 
Congre.aao pelo cldadllo Franklin Hermogenes 
Dutra, commissarlo na Capital Federal, que 
pede a reducçiio de 50 · (. DOI direitos de 
exportaçi!.o para todo o café que de Minas 
fôr directamente consignado á casa que pre-
tende fundar no extrangeiro, com a condi-
çi!.o de, durante trea annos, não 1er conce-
dido egual favor a outro requerente, tud o 
isto em troca da propaganda activa que pro-
mette faaer para o augmento do consumo 
daquelle nosso principal producto de expor-
taçi!.o; 

Considerando que a idéa aventada pelo 
peticionaria de impulsionar a propaganda 
do café nos centros consumidores merece o 
maior acatamento, tanto mais quanto estâ 
provado que entre os prlnclpaes factorea da 
depreoiaçlo desse genero de consumo occupa 
logar proeminente a superproduoção i 

Considerando, entretanto, que em face da1 
urgentes circumstancias financeiras o Tbe-
sonro do Estado n!o póde abrir mão de qual-
quer parcella das suas receitas, embora dahi 
possa provir, como no caso de que se trata, 
apreciavel compensação i é de parecer e re-
quer que seja archivada a petlç!o do cidadilo 
Franklin Hermogenes Dutra. 

Sala das commlss!!es, 18 de julho de 1901. 
- J u lio TatJetrt! .- Delfim Morei1·a. - Vale-
rio de Ruende.-A imprimirem-1e. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇ!!IS ADIADAS 

N!o havendo numero legal .Para proceder-
se a votaçllo das materiaa CUJa discuss!o se 
acha encerrada continuam as mes:..aaa adia-
das. 

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

ORDE~ DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura e approvaçilo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de commis-

aõea e dos projectos, depois de impressos e 
distri buidoa. 

Apreaentaçllo de pareceres das commis-
aõea. 

Apreaentaçlo de projectos, requerimentos, 
indioaçt!es, interpellaç!!es ou moções. 

Dl1cuss!o de requerimentos, Indicações, 
lnterpellaç!!es e moç!!ea. 

Votaçilo das materlas cuja dlacuss!o se 
acha:encerrada. 

SII:OUI'ó DA PA'JI.TB 
Até 4 horas da tarde : 

1 .• discuseilo do projecto n. 90, sobre di-
vlslo judioiarla do Eatado. 

Levaata-.e a aesslo. 

23.• SESSÃO ORDINARIA AOS i9 DE JULHO 
DE 190i 

PRESIDBNCIA DO SR. RI RBIRO DE OL\ VBIRA 
SOMMARIO: -1. ·parte da ordem do dia. - Acta .-

Expediente.-Observações ~os srs . Assis Lim3, 
Jayme Gomes e Julio Tavares .- 2.· leitura .-
Discossi1o de requerimentos -Vota ç~o adiada .-
2.' parte.-t.· discnssllo do projecto o . 90 . -
Discnrsos dos srs . DelHm Moreira, Jovenal Pen-
na. Ribeiro Juoqueira e JoAo Loiz. - Ordem do 
dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos · 
tinho Pereira , Celestino Soares, Carvalho 
Britto, Gaspar Lopes, Alves de Lemos, Ju . 
venal Penna, Arthur Pimentd, Jayme Go-
mes, João Velloso, Vasco Azevedo, .Joaquim 
Calixto, lgnacio Murta , Deltlm Moreira, Joilo. 
Pio, Edmundo Blum, Xavier Rolim, Ribeiro 
Junqueira, Ferreira e Mello, Valerio de Re-
zende, Assis Lima , Oiymp1o Borges, Epami-
nondas Ottoni, Joilo Luiz, Julio Tavares, As-
tolpho Pinto e Carlos Toiedo, fal~ando com 
causa participada os srs. Franklm Botelho, 
Francisco PeiJ'oto, Silva Fortes, Raposo de 
Almeida, Oiymplo Mourilo, Lindo1pho Cam-
pos, Abeilard, Luiz Rennó, Freita_s Castro e 
Nunes Pinheiro e sem e lia os mais srs. 

Abre-se a sessilo. 
Lida a acta da antecedente e nl!.o haven-

do quem sobre ella f11.ça obaervaç!!es é a 
mesma dada por approvada e bem assim as 
dos dias 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
e 17 . 

EXPEDIENTE 
o sa . l. · SKCR:trr.&.Ril dá conta do se-

guinte 
Representaçlto 

De diversos fazendeiros do districto do 
Descoberto, munlclpio de S. João Nepomu-
oeno, pedindo pasaagem de suas fazenda& 
para o diatricto de Guarany, da comarca do 
Pomba.-A' commlss!o Mlxta Especial. 

O SR. Aas1s LIMA, obtendo a palavra para 
uma explioaçllo peasoal, diz que foi notorla 
a noticia publicada hontem no •Dlarlo de MI-
nas» sobre os applauaos ao illustre brasileiro 
Santos Dumont pelo seu invento da aero -
nave. 

Notou, porém, s . exc. que tendo o sr. 
Vasco Azevedo, representante do •Diarlo• 
nesta Casa pedido o resumo do discurso del-
le orador, nlo o publicou entretanto. 

Parecendo -lhe isso um ludibrio ã sua 
pesaoa por parte do representante do «Dia-
rio• na Camara, faz essa declaraçilo po~ não 
se considerar alvo de remoques e debiques 
de quem quer que seja. o aR. JAYIIIB GoMEs commnnica e a Camara 
doa inteirada que o ar. Simello Stilyta tem 
faltado ás seast!ea por motivo de foroa maior. 

0 SR. JULIO TAVARBI envia á Mesa uma 
representaç!o de habitantes do di1trlcto de 
S. Jol!.o Baptista Jladindo transferenola desse 
dlstrioto do municlplo de Bom Su~cesso para 
o de Oliveira.-A' commisailo M1xta Espe-
cial. 
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2 . · L:IJTOBA 

Têm 2. · leitura o projecto n . 92 e os pa· 
reeeres de ns. 140 a ·145, que ficam sobre a 
mesa para ordem dos trabalhos, dsvendo ser 
submettldo á dfscu,.lio opportunamente na 
presente sesslio os de ns . 140, 142 e 145 por 
concluírem em requeriment-os. 

Nlio ha par-ecerea das commissões a serem 
apresentados, nem projeotoe, requerimentos 
Indicações e moções. 

Di~c"31tlo de requer imentos 

Lidos e poatoa em discussão auccesaiva· 
mente, slo sem debates approvados os pare -
oerea ns. 14.0, 142 e 14.5. 

VotaçõeJ adia1aJ 

E' annunciada pelo ar. Presidente a vota· 
çlio das matarias cuja discussão se acha en-
cerrada 

Submettldo a votos o requerimento do ar. 
Delfim Moreira pedindo a nomeaçif.o de uma 
oommlsalio especi&l de cinco membros para 
dar parecer aobre a moçlo n . I, é o mesmo 
approvado, sendo nomeados 01 aenhorea Del· 
fim Moreira, Carlos Toledo, João Velloso, 
Epaminondas ottoni e Gaspar Lopes.-Re-
metta·se a moção á commlaiif.o nomeada. 

Em seguida é approvado o requerimento 
do sr. Assis Lima pedindo nomeaçl!.o interina 
de membros para a commiaaão de Petiç!!es, 
sendo nomeado o ar. Arthur Pimenta. 

Submettido a votos o requerimento do ar. 
Brandllo Filho pedindo a nomeação de doia 
membros para a commi11il.o de Camaraa Mu· 
niclpaea é o mesmo approvado, sendo no-
meados os senhores Alves de Lemos e Car-
los Toledo. 

Em seguida submettido a votaçl!.o é ap · 
provado em I .· discunllo o projecto n. 8 C, 
indultando os reos condemnadoa em virtude 
de sentença do juiz de direito da comarca de 
Bom Succeuo em 10 de julho de 19CO, pro-
jacto eate que, consentindo a Camara que 
passe a 2. · dlacusslto', vae á commiaaão de 
Justiça Civil e Criminal. 

O sa • . Jolo PIO,i.ndo á tribuna,diz que ten-
do votodo a favor do projecto, é forçado a 
declarar que assim procedeu apenas por 
eatar intimamente convencido daJustiça da 
concessl!.o 'do pe rdão solicitado, mas que, 
tendo serias duvidas sobre a const it uciona-
lidade da competencia do Congresso para 
tomar conhecimento de recursos dessa na-
tureza , prevê que, caao nl!.o sej a perfeita· 
mente eluoidada essa questll.o,terá de negar-
lhe seu voto .por occasião da segunda dis-
cussão do proJecto . 

Faz esaa declaraçll.o para resalvar a liber-
dade de ·seu voto mais tarde . 

0 IR. CAB.VALHO BRI'ITO declara, por sua 
vez, que ausentou-sé do r ecinto por ocoaail!.o 
da votação porque flincm.óaou como a!lvo· 
gado doJ réoa na ap_pella~lio que alies inter-
puzeram da sentença. do jniz de direito de 
Bom Succ&l!so para o Ttibuual dli. Relaçi!.o, e 
julgJu-se por luo suspeito para votar sobre 
o projecto. 

o BR. Juuo TAVARES dechra egoalmen'te 
que se abstém de tomar parte na votaç!o do 

projecto porque foi em tempo constituído 
procurador de alguns dos impetrantes para 
arrazoar o recurao de appellaçlo que lnter-
pozeram da sentenç !l. condemnator1a; e, em-
bora niio lhes houveese prestado ene servi-
ço, comtudo acceitou o mandato para substa-
belecei o, como fez na pessoa de seu lllus-
trado collega dr. Carvalho Britto. 

O sa.. RIB t iRO JuNQUEIRA, Indo á tribuna, 
diz que pelas declaraç!!es de votos feitas na 
Casa havia esta deliberado sem t'er numero 
legal, razl!.o porque pede seja o projecto aub-
mettldo de novo a votaçll.o. 

O FR. PRilSIDBNTB declara a s. e :r c . que, 
estando presentes 1:1 ara. deputados e tendo 
se abstido de votar dois apeuas,havia a Casa 
deliberado com o numero legal , estando por-
tanto approvado o projecto . 

Rm seguida é submettldo á vot:lçll.o o re· 
querimento n·. 7, do ar. Juvenal Penna, 
tendo este senhor requerido que fosse no-
minal a· votaçll.o, f9 i este pedido negado pe-
la Camara, sendo regeitado o requerimento. 

O .a. Joio Lmz vem á tribuna e diz que 
tendo sido rejei tado o requerimento do sr . 
Juvenal Penna,declara a esse seu collega e á 
Casa que durante dez dias achar-se hiam a 
diaposiçllo doa ara . deputados, na s~cretaria 
da Camara, para os e11tudos que julgassem 
ne~essari os , os autos em qne eetl!.o as peças 
CUJa copia o sr. Juvenal Penna havia reque-
rido . 

0 BB.. VA ICO AZIIVEOO l'equer que 88 consi -
gne na seta ter votado contra o r equeri-
mento do ar. Juvenal Penna . 

O aR . Jol o PIO faz ident ica declaração com 
o fundamento de que, se fosse approvado o 
requerimento, até os ultimo& dias da actual 
sessão não poderiam estar promptas as copi-
as pedidas, porquanto tratava- se de peças 
muito extensas de autos extraordinariamen-
te volumosos. 

0 SR . JUVB"'AL PENNA, ·pela ordem):-Sr. 
Presidente, se requeri a pablicação deues 
documentos foi para instrucçl!.o minha, do 
Congresso e do povo mineiro. 
. O sr. Jol o Lou::- Os autos ficam á dispo · 

Blção dos meus co!legas por mais 10 dias na 
Secretaria da. Camara . 

0 SR . J UVENAL PBNNA:- V. exc. compre-
hende que isso nif.o é possivel e sabe que só 
obteve os autos na qualidade de advogaio, 
assignando a respectiva carga. 

O sa. . Joio LUiz:...:.. E• com a responsabili -
dade do meu nome que eu os deixo aqui. 

0 SR . JU VBNAL P&N NA.:-Perfeitamente, 
porque como deputado nl!.o podia obtel -os 
na Relação. Pedi, apenas as peças esseu -
ciaes do processo e v . exc . acreditou que 
eu queria protelar; como A, pois, que have-
mos de manusear autos, para formarmos 
juizo seguro 1 

O SR. Joi o Lmz:- E' mui to mais facil que 
esperar que seja feita um a copia, que de-
pois seràpubhcada. V. exc . pediu o de · 
poimento das testemunhas de accuaaçl!o e nilo 
pediu o das tesmunbas de defesa. 

0 f R. J. PBNNA:- Mas nlo exchtl . 
O sa. JoX o Lmz:-Nll.o excluiu mas nllo ia · 

cluiu e a copia devia ur completa para que 
a Camara podasse fnM juizo. 



O SR. J. PENNA:-0 meu r eq uerimento fa-
lando em peças essenoiaes deve entrar o 
depoimento das ~estemunb as de defesa 
se e de lei. !\em o proprio sr. Presidente 
do ~- s tado , e m outra hy pothes e , ou mesmo 
nesta . com o qu erem a lg uns arlvngoadns , pode 
perdoar sem as .Peças e~senci ad ~ , e nos que , 
no coso somos J Uizes, podemos faz er sem 
ellas 1 

O SR . .JoXo Lu 1z:-Tanto pode que a lei 
dá compete r. ci11 ao Presid ente do ~:•ta do e 
ao Congresso par a perJoarem em ~lficio . 

0 SR . J , PE~:-."A : -Se assim e O que e cer -
to é que o Presidente nnnoa faz isso . 

O sR. J . LIJl z:--N!!o faz, mas pode razer. 
O SR . J. PRN~A : .. Ainda agora o presiden -

te do Estado do RI o, o i Ilustre sr . general 
Qulntino Bocayuva, ~endo solic:tado por 
uma c?mmisslio da imprnsa, que pedia, aliás 
cousa mu1to just a, respondeu quP, relati -
vamente a um do• e x esc ravo•, cuj o perJllo 
se pedia, alie acn :eria logo, mas, relati-
vamente aos outros não pedia razd -o porqu11 
nl!.o tiuha ducumentos os quaes ia ex •g1 r 
para s ati~façllo do justo pedid11. E' a~sim 
que procedem 08 homens que desejam que 
o povo con beça 08 seus actos . 

Submettido a voto~, e approvado em 1. · 
discussão e vae á commis~lio de Commercio 
o projecto o. ll6, sobre fe1ra de ga:lo em 
Sete Lagoas. 

Posto a votos, e egualmeote approvado em 
1.· discusEão e vae á commissllo de Justiça 
Ci vil e Criminal o projeoto o . 87, sobre con-
ducção aos avaliadores . 

Approvado ego almente em 1.· discossl!o, 
vae á commis!lio de Estatistica o projectu n. 
!19, so bre divisas entre o districto tle iltJ oi os e 
Alvioopolis. 

Suhmett ido a votos , e rejeitado em 2.• clis 
cussão o projccto o. 88, do Senado, sobre 
emprestimos á.~ municipalidades do Rio das 
Velb as e Ca ratioga .-Archive-se, commuoi -
cando se ao Senado. 

Postos e m votação successivamente, s!l:o, 
sem deba te, approvados os pareceres de os . 
135, 136 e 139 . 

SEGU NDA PARTE DA OkDEM DO L)JA 

1.• DISCUSSÃO DO PIH'JECTO N. QQ 

E' annuociada a I.· discussão do projecto 
o. !lu, sobre divisão judiciaria do Estado. 

0 SR . VA! CO AZE VEDO (pela 01·dcm) requer 
e obtem di spensa da lei t ura do projec t o, 
visto elle estar impresso e distribuído. 

Entra, pois, em di scussão o projecto. 
O •r. Delftm Moreira :- (Não devol veu 

o seu d1scurso) . 
O •r . .Jollo Lulz:-(Não devolveu o seu 

discurso) . 
O l!lr • .Jnvf'nal Peoua :-Sr . Presiden te, 

eu não desejava tomar parte ne , ta di!cossão, 
porqu anto sou o primeiro a re w nhecer mi-
nha 1ncompetencia (não apoiado$ genes) para 
tratar de tão magno assumpto. 

Estou sioceramente ·conveocldo de que de-
vemos tudo fazer para proporcionarmos ao 
governo meios de debE>llar a crise temerosa. 
que neste momento atravessamos, appare 
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lhando o de modo que elle possa encar~r 
bem de fre nte o problema ilnaooeiro do nos-
so Estado . Por isso, venho trazer no conh e-
"imento desta. Casa. a lg umas du vidas que 
nutre meu esp ir ito sobre o projecto ora em 
disc ussão, espe rando que os co mpetentes 
venham desva necei -as atlm de que eu possa 
rlar meu voto com toda. consCJenci a e com 
pleno conhecim entv da ques tão . 

Reil r·o me, H. Presidente, ao a rtigo 3 . · 
do proj ecto que auctoriza o governo a desi -
gnar a. atide das comArcas, for madas de mais 
de um termo, no1neaudo elle os juizes de 
entre os que oell as servem actualmente. 

Se a Co nsti t uiç i.'lo determina. no art . 67 n. 
9, a ma.nt.ira pe la qua l o juiz de direito 
pode ser r e mov1d o, é min ha humilde opi -
n lã.o que esse arti go vem ferir direitos da 
magistra tura. mineira. (.4pa•·tes p colongad o&). 

0 SR. J UVENA!, PENNA :-VOU • Xemplitlcar : 
Sup pr 1mida, como se acha no proj ecto, a 
comarca. de Sabará , claro está que a de Be l-

' lo Hor 1zoote cont1núa. de pé. 
O sa. JoÃo Lu1z :-São dois territorios que 

se aooexam e dentro deste terr1torio ambos 
os ioizes tem o mesmo direito. 

() SR • .lU VENAL PENNA. :-E' justamente O 
que quero que se esclareça, pois no meo 
espi1ito pret.IOIDina o seguinte: o juiz de di-
rdito de Bello llori:oote cont1111i ~ a ext~rcer 
suajurisdi cçllo nesta comarca que nílo foi 
supprimidH, ao contrario, foi augmentada 
com a de Sabará ; deixHndo -se, entrbt~toto, 
ao governo a. a.uctorização pa ra escolber 
eoLre os dois juizes, pode dar-se o fa c to de 
ser preferido o j•IIZ ae direito ue Saba rá, o 
que equivale dizer-se que foi suppr1mido o 
JUiz 11 não a comarca . 

0 SR. Ju1,10 TA VARBS :- OS direitos Sllo 
eguaes. 

0 PR. JUVI·:NAL P&:-." NA :-Rem , mas S6 8. 
comarca perma nece, co mo poJe o ju iz della 
ter um concorrente ? Eu a pen as exte rno 
duvid~ts q ue pairam em meu esp íri to e esta 
é uma dellas. 

O outro ponto, sr. Presidente, re fere se 
ao art . G. ·, aqueiie que crêa tres supplen-
tes de juiz substituto, tam bem de nomeaçllo 
do governo, para funccionar com o juizes. 

O SR . JoXo Lu1z :-isto é uma questão 
vencida na Camara dos srs . Deputados em 
du as sessões seguidas . 

0 SR. JUVBNAL PBNN.\ :- A nossa Consti -
t ui çllo , sr. P residente , t r at a ndo de ju izes 
no seu art . 63, diz : (l.:) 

O pode r jud iciario será exercido ; 
i . Por um Tribuna l superior com a deno-

minação de Relação, com sede na Capital 
e j ur1sdicção em todo o Estado. 

11 . Por juizes de direito , substi tutos e j u · 
r adog, nas comarcas . 

III . Por juizes de paz eleitos em cada di· 
str1cto. 

O SR. JUV ENAL P~NN A :-Nl'io temos por-
t anto na Cons tituiçl\ o os j uizes que o pro-
jacto créa . 

Sllo as du vidas que de momento me oc-
correm com relaçllo ao projecto em d iscus-
são, mas devu entretanto declarar, ante! 
que seja taxado de tal' dois pesos e duas me -
didas, que em tempo apresentei um pr<j ecto 



creando esses tres Jogarei, mas para fim 
multo dtverao. 

O &R. Joio Lurz:-Fui eu quem apresen-
tou o anno pa98ado e passou aqui esta crea· 
çíio. 

0 SR. JU VEVAL PE!<NA:-Eu apre~entei ha 
annos um projecto creundo esses Jogares por 
nomeação do governo, devendo ella reMbír 
em homens formados em direito mas ro· 
mente com attríbuiçi!o ·de presidirem o tri-
bunal correcclonal ,que muitas vezes deixava 
de reunir-se por falta de presidente, o que 
trazia grandes difficuldades para o serv1ço 
publico. 

O &R . Joio Lurz:-Mas quem dá para pre-
sidir o tritunal correccional dá para tudo 
mais. 

0 SR. JUVENAL PEI\ NA:-Não venho di ~ CI) · 
tir o projecto, porque não tenho, como já 
disse , competencia (nilo llpciados) . . • 

0 SR. ,JJÃO LUIZ:-Mas 1·. exc . e3tá dis · 
Mrren lo perfeitamente. 

O SR. JuvENAL PENNA . . . venho op raseutar 
as duviias que nutro em meu esp1rit1 , es · 
parando que o illustre relator da commissil.o 
elucide a questlio afim de que poua dar o 
meu voto com consciencia. Não venho t!'a · 
zer embaraços ao projecto, sou minei ro e 
conheço as grandes diffiouldades que in l"eliz-
mente, no momento, atra1·essa o Estado . 
(Muito bem; Mu it? bem) . 

O ar. Ribeiro Jonqotolra : -Sr. Presi -
dente , illustres co\lega. Deixaria que o 
projecto que ora se discute passasse, sem 
manifestar a minha opinião, se nM visse 
que ba da -çarte da Camara dos srs. de-
putados o desejo ardente de transformal ·o 
em lei, expurgado de iocon~tituclonalidades, 
procurando sómente satis fazer o interesse 
do Estado. 

Sinto, que não possa de maneira alguma, 
calar a minha opinião pela responsabilidade 
que tenho sobre os meus bombros, conside-
rado como um do~ poucos que fazem oppo-
siçl!o ao governo do Estado, mas passo desde 
jâ declarar á Camara dos srs. deputados que 
estou prompto a concorrer com o meu apoio 
para todas as medidas que tenham por tlm 
fa ~ e r com que o E~tado de Mmas possa sahir 
da desgra ç11. fi nanceira em que se acha (mu ito 
&em) . 

i\la.s, assim como estou prompto a dar o 
meu apoio a todas as medidas justas, estou 
prompto tambem a empregar todos os es-
forços para que não passem nesta Camara 
aquellas que eu reputo prejudiclaes aos in-
teresses do Estado, que reputo contrarias à 
lei b<sica . 

Ea tenho, como o meu illustre collega, re-
sidente em Santa Rita tio Sapucahy, duvidaP, 
mas duvidas multo mais seriaa relativamen-
te a coastitacionalldade do projecto em dis-
cussão. E, se estat duvidas nll.o tivessem 
aido levantadas em primeiN Jogar pelo il · 
lustre collega, um dos mais diatinotoa mem-
bros desta casa e um dos la~elros do parti -
do do governo,eu, devido ao estado de minha 
aaude, um tanto abalada, calaria, limitando-
me a apresentar algumas emendas quando 
o pro jacto estivesse em 2. · discussão. 

Mas, tendo sido levantada a questão de in-
constitucionalidade, hoje que ó a occasião 
propicia, não posso deixar de suscitar as 
minhas duvidas e pedir ao dignr. relator da 
comruissão Mixta, que tem assento nesta 
casa, para vir esclarecer·me relat ivamente à 
estas mesmas duvidas. 

E:J , como Já disse, vou muito além da 
opiniao do illostre collega, residente em 
Santa Rita do Sapucahy e vejo a inconsti -
tucionalidade do projecto, não só no ponto 
apontado, como em outros pontos ainda. 

Começo vendo que a Constituição no art . 
6 .. estabelece a IJarmonia e lndependencia 
dos tres podert>s legislativo, executh•o e ju. 
diciario, e eu vos pergunto, o prl'jccto que 
ora se discute fore ou não este artlg!·? Cre io 
que a posiç!lo de subalternidade em que es -
tamos coll Jcando o Poddr Judiciario, so b as 
ordens dv Poder Exec ut ivo (•,fio apoi ados) 
t1ra a inde!' Jndencia e quebr:>. o laço de har-
monia quo deve oxistir entre ambos. 

No p!'ojecto há uma disposição que torna 
os .J u 'zes de direito sujeitos â immed i ata 
vontarie do governo, do Poder Executivc;: eu 
me refiro ao &I·t . 4 . · do projecto que deter. 
mina (lf.). 

<<Art. 4. · Os juizes e promotores de ju · 
atiça residir ão na sede das comarcas; o go· 
verno poderá, porém, exigindo-o ás conve-
niencias da administração da justiça, desi-
gnar-lhes outro termo da comarca para re · 
sidencia temporaria. » 

Pergunto eu: com essa disposição nós 
tornaremos ou não o poder judiciario de-
pendente da vontade do poder executivo 1 

Vós sabeis que o Poder Executivo é um 
poder essencialmente político; pois bem. no 
momeuto em que o j uiz torn tl-se contrario 
aos interesses partidarios do Poder Execu-
tiYo, seja qual tor o depositari a desse, elle 
po.de, não por convenicn" ia do serviço pu-
blico, não porque 1sso 1nteresse á admi-
nistração dn justiça, m&s por conveuien-
cia da economia partidaria, por interesse 
da politioa de campanario, transrormar. os 
juizes de direito de um momento para ou-
tro, em instrumento e removel ·os da séde 
da comarca para outro termo qualquer . 

Nós temo8 , pela tabella apresentada e an-
nexa ao projeoto, a uni ão das comarcas de 
Salinas Gril.o-Mogol e, como v. ex c. sabe, 
as sédes doa doua municípios distam uma 
da outra, 24 leguas; supponha-se que o go-
verno do Estado determme a cidade de Sa-
linas para a séde da comarca e que, dahi 
ha pouco tempo, supponhamos ainda, o juiz 
de direito da comarca se opponha a lnte· 
resses parti-:larios dos amigos do governo . .• 

0 SR. JULIO TA V ARllS:-A medida do pro-
jacto refere-se unicamente aos juizes sub· 
stitutos. 

O sa. JoXn Lutz:-ha um lapso de impres-
são, como v. exc. poderá. verltl.oar no ori-
ginal do projecto. 

0 SR. RIBBIRO JUNQUEIRA:-AASiiD pois, Vê 
se claramente que minha• duvidas nlio eram 
sem razão de aer, e tanto nlo eram que o 
illustre collega residente em Muzamblnho 
vem nos aftlrmar que a dispoail;l!.o é a attl-
nente apenas aos JUizes substitutos e pro-



mo toros de j ustiça. E essa atli rmati v a tor· 
na-se cabal Cf)m a declaração do relator da 
commiss lin, de ter havido um lapso na im-
pressão do proj ecto . 

Mesmo assim ainda tenho duvid as em meu 
espirito porque a inde pendencia não deve 
ser só para os juizes de direito; é necessario 
que sej a para t i) dos os fu nccionarios que per-
t en cem ao ramo judiciario, quer sejam 
elles promotores, quer juizes subs~itutos . 

0 SR. JUJ.IO TAVARI>S:- Eiles não tem as 
mesm as re~ali as que os j uizes de direit .. , 
estes tem jurisdtcção em toda a comarca . 

0 SR. RIUE!RO ./ t; :'\ <~UEIRA:-CJrn (l tê m " 3 
juizes substitutos e promotores, aos i). U!les 
embora não abrangidos pelo artigo da Con -
stituição relativo á amouibilidaie, devemos 
garantir a precisa independencia. 

Não e só este artigo da Constitui ção que 
j ulgo ferido pelo projecto que ora se dis-
cute . . . 

Pas$ando ao capitulo que trata da orga-
ni ?.ação do poder j ndiciario, vem os que a 
Constituição determina em seu artigo 67, 
n. 9, os casos unicos em que os ju izes poJ~m 
ser removidos . 

Esses casos são os seguintes : 1. · de o 
requererem; 2 . · de acccsso; 3 . · de rebellião, 
sedição ou grave perturbação da ordem pu-
blica. Agora, pergun to : o projecto confor-
me estâ redigido, vae ou não tornar os j u izes 
sujeitos á remoção forçada, independente de 
qu alquer dos casos expressos na Constitui ção 
por parte do poder executi vo ~ 

Essa duvida levantada pelo meu illustra-
do collega residente em S. José d' Al cm Pa-
rahybR , eu a tenho tambem, e pelos termos 
do proj ecto , ameno~ que não haja dofeito 
de redacção, ou de tmpres$ãO. 

O SR. Jolo Lt:Iz:-Não sr. ; elle está bem 
re1igido. 

0 SR . Rt BJ·:tRO .Í tJ NQU EIRA • .• quer me pa-
recer que o governo nao fica adatricto a re -
mover o jui z de um para outro termo da 
mesma comarca . 

Vejamos o que diz o artigo 3. · do pro i e 
cto. (Là) : 

«Art . 3. · O governo designará a séde 
das comarcas fo rmadas de mais de u m ter-
mo e nomeará os juizes e promotores de 
justi ça, designando-os de entre os que ncllas 
servem ac tual mente» . 

Em virtude da redacção desse arti go, o 
poder executivo não pode t irar a conclusão 
de que tem competcncia para remover, por 
exemplo, o juiz da comarca - Salinas, l~ rão
Mogol,.-q ualquer que seja o nume que ella 
tenha para a comarca-Raependy, Aynruoca? 

O SR. JoÃo L ü iZ dá um aparte. 
0 SR. RIBBIRO JU :\<~ UEI RA :-Então será 

mais um defeito de redacção que a minha 
intelligencia n!io consegu iu interpretar. 

O SR. JoXo Lutz:-E' defeito de interpreta-
ção apenas. 

O tR. Assis L! IJ A: -R~fere-se à c omarca 
supprimida 1 

0 SR. RIBEIR'l JUNQUB:IRA :- i{e(ere-se às CO-
marcas unidas, poque até agora n<lo sei, in· 
felizmente, quaes a~ que são supprimidas. 

O SR . Anli LwA:-E' um meio de garantir 
o juiz. 
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0 SR. RIBEIRO JU:-<QUBIRA: - ü ru meio de 
garantir o j u iz ! 

A magistratura do Estado que agradeça 
ao mllu i Ilustrado collega, res1dente nesta Ca-
pital, a defesa que eilc quer fazer dos seus 
direitos, deixando ao arbitrio do poder exa· 
cativo determinar aos j uizes a séde das co-
marcas e designar o juiz que deva por mane -
cer, removendo -o, embora. Ass im o juiz de 
direito de Salinas, passará a ter a séde de 
sua comarca em Grão ~!ogol. 

0 SR . JULIO TAVARE~ : -Garanto á V. exc. 
que nl!.o é esse o pens11mento da commissão. 

O sa. Rw r. TRO J u:->QU"IRA : - Folgo muito 
de ouvi r is so do nobre dep utaio, apezar de 
que, em minlia opinião, a propria r emoção 
dentro das comarcas un idas e inconstitucio-
nal. 

0 SR . . IUVENAL PENi'\A :- Apoiado. 
0 SR. RIIIEIRO JUNQ l" EIRA:- 0 projecto 

em d iscussão dá ao goYerno, depois de uni-
das as duas comarcas , o dire ito de estabe -
lecer a séde dessas mesmas comarcas, es -
colhendo depois um dos dois j uizes, con--
for me a opini:io do meu i ilustrado coll~ga . 

O ;1oder executivo t erá direito de escolher 
um desse~ juizos e de mud ar o ponto de sua 
residencia do Jogar par a onde el !a foi no-
meado . 

Diz o honra do deputado que ni't 'l ha abso -
lutamente romoção de juizes, mas sim uma 
ve rdadeira mutação: transformam se Juas 
comarcas em uma só e depois tendo ambos 
os juizes eguaes direi tos, o governo escolhe-
ra o que deve rica~ em exercicio, llavenjo 
uma simples mudança da séde das comar-
cas . Isso não passa de um sophisma e so -
ph isma que não devia partir do !Ilustrado 
collega, por estar aqttem do seu talento . 

A cons tituição f(a ran te a inamovibilidade 
dos j u izes, salvo os casos nella estabeleci-
dos. O projecto fere ossa garantia de con· 
sti tuição . O argumento do !Ilustrado col-
lega não procede. \"cj amos. Em primeiro 
logar o projecto , na sua tabella, ja deter-
mina quaes as comarcas que tlcam, visto 
como as nominalisa. Dado, poré .n , que 
o governo va ser o arbit ro da~ comarcas 
mantidas. porq ue a ello compete a designa-
ção da séde, polo proj ecto, teremos que, 
uma vez indicada a sé de impol"ta isso na 
manutenção, deosa comarca e supressã o da 
outra. Determinada assim essa manuten-
ção, mantido deve ~er o jui z dessa comarca, 
não tendo o legi slat ivo o direito .:l e dar ao 
executivo poderes para dispensar o jui z da 
comarca mantida e remover para ella 
o outro, d:t comarca transformada em ter-
mo. Pelo projecto dá -se urna duplo in-
constitucionalidade a da remoção para a co · 
marca mantida do j uiz da que fór trans for-
mada em termo e a da dispensa , para não 
dizer demi ssão, do juiz da comarca man -
tida, sem a formali dade do art . 64 da con-
~tituição. 

O certo, porém, é que, pela tabella do 
projecto, nós ia determinamos quaes as co-
marcas que devem permanecer, mostrando 
de quaes serilo oompostas, deixando ao go-
verno apenas o direito de lhes determinar a 



UHt 

116de o que· Dlo alierari a sua denomina· 
çlo. 

Silo eat&s u duvidai que tenbD, relativa -
mente a eese ponw do projeoto, dovendo 
aooreaoentar que, pensando com o lllustrado 
collega residente em Santa Rita do Sapu-
caby. nllo fiquei, Infelizmente. aatiafelto oom 
as explleaçoea dadas pelo nobre relator da 
commise!Io. 8. exo., para rebater a cerrada 
ar11umentaçllo do digno deputado, declarou 
que precisavamos recorrer ao elemento bis-
torico e entllo citou o exemplo que se tem 
dado com a União, em que. sendo mantida 
a inatltuiçlloo do jury. o poder legislativo fe -
deral tirou de sua competencia os processos 
sobre moé ill falsa e contrabando para passai· 
01 ao juizo federal. Pergunto : haverá pari . 
dade entre a di,posiçlio da Constituiçl!.o Fe -
deral e a disposição da Constituição doEs--
tado nesse ponto t Absolntamente nllo. 

O BR. Joio Lmz :-Eu diue que havia ~ 

0 IR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Em toio caso 
chamou esse argumento para rebatsr o que 
dls1e o nobre deputado residente em Santa 
Rita do Sapucahy, donde eramos obrilr~dos 
a tirar conclusllo de que suppunha existir 
paridade entre essas duas determinaçoes. 
Nilo FÓ a Constituição Federal como a Con-
etltuiçllo do Estado determinam que &Pja 
mantida. a instituiçllo l!o jnry, mas. neetll, 
encontra moa ainda uma outra disposic!lo que 
nlio encontramos na Conetitutçllo Federal, e 
é juetament.A onde paira a minha duvit!a . 
Diz o Art .. 67, n. 7, da Conatituiç!lo do Es -
tado . (Lê) 

c O jury será o juizo commum para o jul-
gamento dos ré os de crimes sujeitos a .iu· 
risdlçll:o do E!tado, salvas as excepçoes fel-
tas na Conetltniçllo .» 

Esta disposição. sr . Presidente, nós nllo 
encontramos na Constitulçlio Federal , e por 
lrso, o Poder Legislativo Federal podia de -
terminar quaes os crimes da competencia 
do jury, sem cahir na mesma censura que 
nós. 

UM SR. DEPUTADO :-Podia até tirar todos 
os 11rimes e dAIXAr st> um, supprimindo 
virtualmente o jury. 

O SR. Ri n ·~ IRO JUNOUEIRA: - Mas, n63 temos 
eAsa disposiçn o expressa, determinando que 
todos ns crimes communs devem ser jul ga-
doe pelo jury. e não podemos , sem ferir de 
frente nossa Coostltuiçlio, tirar es•es crimes 
communs, da competencia dó trll:unal do 
jury. 

0 SR, JULIO TA VARES:-Ahi está O tribunal 
oorreccional pari\ protes tRr contra as pala-
vras de v . exc. 

0 SR. RIBK!RO Ju:-;QUEIRA:-E, Br. Presi-
dente, queren~o o illuetre c?ilega rebater 
este argumento procurou fazer a distincção 
do crime no sentido lato e no sentido res-
trlcto •.• 

O •a JoXo Lurz:-Restricto ui!.?, no 3en-
tido legal. 

0 SR. RIBBIRO JUNQUE!RA .. . DO sentido 
legal. 

Disse que nllo deviamos confundir contra-
vét~ç!o 13 intraçç!lo de postaras com crimes, 

···· · ··'-, 

ma. neate ouo o projeoto em diaoulsllo e8U 
mal redigido •.. ou impreaeo. 

O aa. Joio Luiz dá um aparte. 
0 IR. RIBKtRO JUNQUBIRA:-Maa 89 apropria 

commi8allo tem duvida• sobre este ponto .. 
O SR. Joio Lmz:-Eu nllo disse tal cou-

•a . 
0 SR. RIBEIRO JUNQU.B!RA: -Mas, a qU&8ti!.O 

à que nlt'l se passam para o julgamento de 
juiz aiogular somente 88 cootravençoes e 
lnfracçOes de posturas, o pr(J jecro pa88& 
tambem para o juljlamento de juiz singu-
lar crimes commun8 quando a nossa Cons-
tituiç!o no seu art. 67 determina expres -
samente que sejam j ulgado8 pelo tribunal 
do jury. 

0 SR. JULIO TAVAR E•:-Entretanto estliO 
sendo julgados pelo trib r rn~ l correccional de 
que a Constituição nll.o co11itou .. 

0 SR . RIBBlRO JUNQUE •RA:-,\ fSte respei-
to eu sigo a oprnilio do meu lllu~trad '. colle-
ga que hll pouco, crtou o grande Ruy Bubo8a 
quando a Constrtuição manteve a Institui-
ção do jury quiz determinar simplesmente 
que . os 1éus fossem julgados pelo3 seus pa-
res. (a porte <) e não que a instrtuiçlto fos-
se mantida tal qual estava 01 ganisada no 
lmperio . 

UM SR . DBPUTA I>O:-V . exc . está enganado. 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA:-Eu VOS perjlunto, 

o tribunal correcoionsl é ou não um tribunal 
organisado de juizes de facto 1 o julgamento 
é ou nl!.o feito pelos pares 1 

0 SR. JULIO TAVARKS:-Não é organisado 
de conformidade com a orgal!isação do jury. 

O SR . RtB KIRo J uNQUB:BA:-Eu udmiro que 
o illustre collega, que ousa defender a con-
stitucionalidade do projecto, queira Inver-
ter, para defender o projecto desta incon-
stitucionalidade, os argumentos que h a pou-
co ex pendeu. 

Eu não sei onde está a razll.o, se quando s. 
exc. abraça a opinillo de Ruy Barbosa ou se, 
agora querenão o tribunal singular ... 

O SR. Joio Lurz:-Eu combato a opini lio 
delle . Eu nunca disse que sustentava a opi· 
ni lio do dr . Ruy Barbos a, citei o apenas. 

0 SR . Rwg!Ro J U:"<Q UE!RA:-Vê Se dahi, sr. 
Presidente, que paira em meu es pír ito u ma 
duvida, e bastante seria relativamente á in-
constituci onalidade do proj ecto. 

Conforme já disse, pen ~o r.om os meus 
nobres collcgas : a unica med ida que i usti -
fica este projecto é a necessi dade que te-
mos de cortar rondo nas despes ,,s do Esta-
do, ma• eu nã'l vou tllo longe que seja c ~
pnz de qu erer cortar despesas a custa do sa-
crifl cio da nossa lei fundamental . 

Ei s porque ouso levantar estas obj ecções 
certo, conro estou, de que o iiluatre relator 
da C)mmissão virá co m o brilho do costu-
me . .. 

O sa. JoXo Lurz : - Nilo tanto como o de 
v. exc . 

O ER . RrnErao:JuNQ UEIRA:- Esclarecer a 
C~mara doa sr~ . deputados e, se conseguir 
tirar as minhas duvidas, votarei pelo pro-
jacto na presente diacuss!lo 

De parte, a queilt!lo de lnconetitnctonalida-
de eu vejo no projecto outras medidaa para 
as quaes nllo pono deixar 'de chamar a at-



tençlio da casa, visto como enxergo nellas 
verdadeiro llttentado á organizac;ão j udicia-
ria do Estado. 

Temos tambem no projer.to uma medida 
oontradictoria e admiro que tenha partido 
de uma commiasAo tll.o illustra, como a que 
foi enoarregE.r!a da orga nização do projeoto. 

Assim é . que o projacto no§ 3. · do ar t. 
5. · diz: (lé) «Os juizas de direito em dispo -
nibilidade poder!l.o ser nomeados para oa 
Jogares de juiz substituto e de promotor de 
justiça, mas os que aceitarem a nomeaçllo 
perderllo os predic11mentos de seu cargo, 
salvo a antiguidade.» 

Por este paragrapho pode-se ded uzir cla-
ramente que o juiz de direito em disponibi-
lidade, que acceitar a nomeação de JUiz sub-
stitut' ou de promotor de justiça, perderá 
os vencimentos que lhe competem, entretan-
to Jogo no art. i4 § 2 a commis~ão estabele-
ce que os que acoeitarem taes nomeaçõ es tlca-
rãovencen~o os ordenados a que tiverem di -
reito como juizes em disponibilidade e não 
GB do oarho novamente acceito. 

O SR. JoXo Lurz :-V . evc. não viu outro 
artii!O adeante. 

U PR. RIBEIRO JUNQU BIRA :-Ha OU DãO con 
tradicçAo palpavel entre os dons artigos 1 
(Apartes ]. 

Depoi~, nl!o sei onde a com missão fll i bus-
car a possibi lid ar!e de um juiz de direito em 
disponibilidade vencendo 2:5003000 preferir 
accP itar o lol[ar de juiz subst ituto com 
2:200300D: é crivei que alguem tendo o or-
denado de 2:500.SCOO ~em trabalh ar, queira 
assumir a responsabllid'lde de um cargo só -
m<>nte para r11zer que é juiz substituto ou 
p romotor! ! 

O SR. Joí\o LUIZ :-V . exc. 11ãoviu aspre-
ferenc•as que são dadas a elles para as co-
marcas que vagarem , v. ex c. não v à que 
elles tem custas a vencer 1 

Faça o favor de ler com attenção. 
0 SR. RIBEIRO J U ... QUEIRA:-0 § 3 . ' deter-

mina (Ir ) e o § 2. · do art. 14 estabelece os 
vencimentos do juiz; nestas condições eu 
repi to te ri a por ventura passa do no espírito 
da illus tre comm•ssll.o, seria ist o humano 
que um juiz rle direito vencendo o ordenado 
de 2:50030110 fu~~e ca paz de acceitar o logar 
de p romotor ou de juiz substituto para 
continuar a vencer o mesmo orden ••do ? E' 

O sa. J . Lutz:-Pois veja v. exc . , a mim 
me parece que o lado pratico foi até bem 
encarado aqui. 

0 BR . RIBEIRO JUNQUEI RA :-Silo estes 011 
ponto~ principaes que tenho de apontar no 
projecto, reservando -me o direito de em 2. · 
diPcussl!o apres•ntar emendas que resolvem 
estes males. bem como o dos juizes sup plen -
te~. leigos, por nomeaçlto do governo. 

Nil.o posso sentar-me sem dizer que lasti mo 
e lasti..-o muito que a magi•trntura do 
nosso E•tAdo, que nllo é. inrellzmente, 
cercada de to~as as garantia~. vá dia a dia 
tornando -se despida elo pouco qne lhe 
resta. 

Nós vemos que o projecto em discussão 
diminuiu e diminuiu muito grandemente 
oA vencimentos dos magistrados e eu per-
gunto: 

Em um Es ta do como o no~~o. prin cipal -
mente agora em qne se vae nugmen tllr em 
muito o serviço <Jos mAgistrados que llcam, 
que a sua r·e••ponsnbilidade vae @er muito 
maior. nós pensamns <>m reduzir se o venci· 
manto de iuiz de direito, doixando -Pe outros 
funccionarioP, cuh responsabi lidade é muito 
menor com vencimentos eguaes ou mesmo 
superiores! 

Fazendo estas consid ernçõeA, que Fão mais 
cabíveis em 2.· discusPão, como bGm disPe o 
illustrado collega reRid ~nte em Muz·1mbinho, 
tenho em vista chamar para esse pr nto a 
attenção da nohr<> comm is•llo . e eAton certo 
rle que eii R, se julgar pn•siveiA e procedqn -
tes as minh as deducçõrs , será a pri meira 
n corri gir o projecto, que rlesejo ver con-
vertido em lei dentro do mais bre,·e tempo 
possível. 

Estou certo de qu e a commissiio virá dar 
as razões em que se baseou para j ul gar con-
stitucional a merlid a , e se ella provar que 
não ha movibilidede para os juizes, se pro -
var que o projecto não quebra a harmonia 
necessnri a á existencia e coex istencia dos 
tres poderes políticos , darlli o meu voto 
nesta I.· diPCUS8ào; ao cont rario. não . nlin e 
nl'io, porque, como t·epresentante do Estado, 
como represen ta nte rlestl' pnvo qu e procu ra 
fazer rom que MinaR se sobreleve •empra 
no conjuncto rl o~ Estarlos rl a União, nl'io 
rlare i nunca mPu voi'J para quq Fej n I'dsgada 
8 nORS8 lei bJSÍC3. 

possíve l qu e i~so se dé só p .ra em vez de Sinto que as condiçõeR l!n a n ce ira ~ do Es · 
dize r qut> é juiz de direito om disponi bilade tarlo tenham obrigado o Co1greR~O l c gi ~ la 

·dizer que é ju iz substituto ? tivo á dun n<'cess i<!ad e rle empregar moins 
o sn . J. LUJZ:-E as regali as e as van - Axtremos para re•tA bolecer a nos•n situ ;lçl'ío 

~~~~~:?q ue el les têm? l ~otão nflo ven cem :~i~o~~~~t.o tl~ac:~~~r~'u eln~~: ~ ,: :~~~.i~aqn~~ 
o SR. Rrne:rao J ni\'QUF: IRA :-AcredJtar-se que dive rsos deputadn • A senadores se t l\ m ha-

as custns de promotor da justiça ou de juiz t ido pela diminu ição na• nossas desp•'s as: 
substituto sejam capazes de sobp•·epujar aos mas. a PSSAR, mui tos criticas acoim qram de 
vencimentos, 8 08 pro,•entos que um magis· pess imi•t11s ou de opposici nnistas ao j!over -
tracto em disponibilidade possa em outra no. poi s qne não havia noceRRidade de me -
carrei ra qualquer a lcançar com sua activi- didas profundas e raJicaes I ! ! 
dade é descrer de~sa actividade! é mal Hj ui - Lembro-me mesmo que não ha mu ito tem -
zar de sua capacictade! po foram p ropostas nesta Camara, por mim, 

Parece, sr. Presidente, que estas di sposi · medidas tendentes a cortP.r em no~•as ri<~~ · 
çOPs do prrjecto são eisposic;ões que não I pesas e que, entretanto, foram r"1e1tnd as . 
deviam ter pa1-tido de homens praticos da Hoje, porém, infelizmente, os tempos via -
vida. raro demonstrar que alias eram j ustas, que . 



••• 
ellas eram necessarias, tanto que, em logar 
de partirem daquelle; que, no labutar con · 
tinuo somente procuram satisfazer as suas 
oonsoiencias, partiram daquelles que têm a 
responsabilidade do governo e que enxergam 
agora a necessidade de cortar desapiedada· 
menta nas despesas pu blioas. 

Cre10, srs., que se tivessemos tido esse 
procedimento ha alguns sonos atraz não te-
riamos chegaio a essa dolorosa contingen-
cla. 

Mas, uma vez que isso é preciso, uma vez 
que isso é indispensavel, uma vez que o fu-
turo de Minas assim o exige, estou certo que 
não haverá um iÓ deputado que não empre· 
gue todos os esforços para salvar o Estado 
de uma bancarrota provava!, se não tomar-
mos medida s profundas. 

Antes de terminar de>o ainda fazer um 
appello ã. lllustrada commis8ão Mixta encar-
rega da elaboração do projecto. 

Parei) e. me que a ta bel! a das comarcas tal 
qual está organizada, não consulta, infeliz -
mente, as necessidades do Estado ; entretan-
to, como disse o illust rado relator da com -
miss!i:o, ella teve em vista, principalmente, 
consultar os interesses das diversas zonas, 
deixando de parte tudo quanto pudesse ser 
interesse da política. 

Pois bem, sr. Presidente, eu faço um ap-
peHo não só â illustrada com missão como á 
toda Camara para que deixemos de parte, 
uma vez por todas, as questões de política, 
e se essa é a tabella verd·adeira, se consulta 
os i u teresses do Estado, devemc s vota! a, 
sem que em 2 .• e 3.• discussõe~ cada um 
dos srs. deputados procure servir simples -
mente os interesses de sua zona, deixando 
de parte os interesses do E9.tado (A voiados: 
mu•to bem). . 

Se o sacrifloio é necessario, deve ser feito 
por todos ; todos devemos esquecer os inte-
resses locaes, todos devemos pesar '•S inte · 
resses do Estado. 

o SR. Joio Pio dá um aparte . 
0 SR. RIBEIRO JUI'\QUEIRA:- Respondendo 

ao aparte do nobre deputado, tenho a di:r.er 
que assim me exprimo porque apesar de ser 
adversa, ainda merece minha confiança a 
commissão que organizou essa lista e eu não 
desejo que a Camara dos Deputados, simples . 
mente para satisfP.zer interesses locaes, ve-
nha depois degladiar sobre a medida. 

E' contra is: o que desde já eu protesto, é 
sobre ieso que eu !'aço um appello, mas um 
appello de honra a todos os collegas, para 
que esqueçamos de uma vez por todas os in· 
teresses da política, os interesses locaes, 
tendo sómente em vista o futuro do Estado. 
(Muito bem! muito• bem!) 

O sr . Joí\o l..uh: :- (Não devolveu o seu 
discurso). 

Nilo havendo mais quem eobre o projecto 
peça a palavra, encerra-se a dircussl!.o e pro-
cedendo-se a voteç!l.O é o mesmo epprovado 
-A' commissl!.o Mlxta Especial. 

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

· ORDEMDODIA 

I PRI MEIRA PAF.TE 

I Até uma hora da tarde : 
Lettura e approvação da acta. 
Expediente. 

1 Segunda leitura dos pareceres de comm is-

1 

sues e dos projectos, depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentação de pareceres das commia-
lões. 

Apresentaçllo de projeotos, requerimentos, 
indtcações, interpeilações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçfto de redacções flnaes. 

SKGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
2. · discuss ão do proj ecto n. 44 , auctori-

zando o dispendio com a construcçã o de 
uma egreja matriz na Capital. 

2.· do de n. 75, sobre desapropriação da 
ponte sobre o rio Grande no dlstricto de 
Garimpo das Canóas. 

3. · do de n. 96, sobre auxilio para conclu-
sl!.o da casa de Caridade da cidade do Pará 
e hospital da cidade de Sete Lagoas. 

Levanta se a sessão. 

~4.• SESSAu ORD!NAR!A A0 3 20 JULHO DE 
1901 

PRESIDENCIA Do SR. RlB ElRO DE OLIVEIRA 
SUMliAR'O:-t.· parte da ordem do dia.-Acta .-

Expediente. -Observações dos srs. \'asco Azeve-
do, Car va lbo llrilto. Luiz Cnsiano, Hlbeiro Jun-
queira e .Joao Lulz .-Apresentação do parecer 
n, 146. sobre a moção n . 1.-ápresantação dos 
projectos ns. 93 e 9 1 .-~ . · parte ,-2. · <llscuE-
!iiO dog prc.jectos os. 44 e 75, de 1900 -3.· do 
de n. 96, de 189 ~. -Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Vasco Aze-
vedo, Carvalho Britto, Jayme Gomes, 
J olio Pio, Delfim Moreira, Alves de Lemos, 
Joaquim Calixto, Carlos Toledo, João Luiz 
Ferreira e Mello, Ribeiro Junqueira, Epa-
minondas nttoni, Xavier Rolim, Astolpho 
Pinto, Lui z Cassiano, Olympio Borges, Gas-
par Lopes, lgnacio Murta, A!sis L1ma, Ar-
thur Pimenta, Valer i o de Rezende, F. Pei-
xoto, Edmundo Blum, Juvenal Penna e Luiz 
Rennú, faltando com causa participada os 
srs. Franklin Botelho, Silva Fortes, R~poao 
de Almeida, Olympio Mourão, Lindolpho 
Campos, Abeilard, Freitas Castro, Nunes 
Pinheiro e Simelio Stylita e sem os mais 
srs. 

Abre-re a Eeaeão . 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre ella faça observações é a 
meama dada por approvada. 
0 SR I ." SECRKTARIO dá conta do segui.nte 



Ofrcío 

Do sr. agente executi vo municipal do 
Pomba, submettendo â consideração de;> 
Congresso uma reclamaç ão apr~'sentada a 
Assembl ea Municipal respectiva pelo ex -
agente executivo, commendador Francisco 
de Paula Motta . -A' com missão de Camaras 
Municipaes . 

O ar. Vai! co Azevedo:-Sr. Presidente , 
não me acha v a no recinto quando no expe · 
diente da sessão de hontem foi, pelo !Ilu -
stre representante da 3. · circumscripção , 
residente nesta Capital, levantada uma que · 
stilo pessoal em que eu vi, sem raz!'io, en-
volvido meu nome ; mas , como consta da 
aota essa explicação, julgo-me com o direito 
de dizer sobre ella algumas palavras. 

O nobre deputado declarou que eu sou re-
presentante otllcioso do Dia r io nesta Ca_sa 
e que não publiquei o resumo do seu di s-
curso sobre Santos Dumont, embora o tives-
se pedido as . exc: , acoresce~ta_ndo ain~a 
que isso lhe «pareCia um ludtbrw e !az1a 
essa declaração por não se considerar alvo 
de remoq.ues ou de debiques de quem quer 
que fosse .>> 

Embora a fancção de represente do D ia-
1'io seja summamente honrosa, a Cam~ra 
sabe perfeitamente que não sou ne~ otllc1al, 
nem oflicioso representante dassa tolha, na 
Camara. 

O SR. Assis LDIA. : -V. exc . r epresenta 
gentilmente o Dia1·io. 

O SR. Joi\o PIO : -Não representa abaolu -
tamente. 

0 ~R. ASSIS LIMA : - Eu quando afllrm u 
é porque sei. 
·o SR . VASCO AZEVEDO : - Assim como OU· 

tros deputados, e como v. Gxc. mesmo já o 
tem feito, for neço nota_s quando me pede a 
redacção; mas, como disse, não sou nem ?f· 
ficial nem otncioso representan te do D•a -
r io ~mbora essa funcção fosse muito agra-
da~el para mim que stlmpre !ui jor·nalis ta e 
que preso muito essa classe. Portanto, sr. 
Presidente, a reclamação do nobre deputa-
do nlio procede absolutamente. 

0 SR. ASSIS LI ~ ! A : -E' pessoal, apen as 
quiz envolver um a censura a v . e_xc . 

0 SR. YASCO AzEVEf> J; - Não accetto a cen· 
aura de v . exc. 

o ar . JoXo Lmz : - O illustrado collega 
não devia trazer taes censuras para a Ca-
mara dos Deputados. (Apoiados) . 

0 SR. VASCO AZ&VEDO :- No di a em que, 
como deputado, commetter alguma fal ta , 
dou direito a s. ex c. de me fazer as cenau-
ras que quizer · mas, á uma falta extranha, 
se é que eu couimetti algnma falta, que nilo 
se relaciona de modo algum com o mandato 
de deputado, visto como o !>iario de _ llfinas 
nlio tem obrigação de publicar os discursos 
de quem quer que s~ja... . 

O aR. Anis LIMA. : - V . exc • . tem obrl-
gaçlio de ser delicado quando qu1zer trans-
formar-se em jornallsta otllo!oso. o sR . Vuoo AzEVEDO : - Ainda quando eu 
foese reportar dessa f~l~a. e . prec!so que v . 
e:rc. saiba que ás noticias por m1m forne-
e!das, estariam sujeitas á al?recl~çtto do re-
daotor principal. que poderia de1xar de pu-
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I blicar o que quizesse, sem que eu tives-
se responsabil idade alguma . 

Antes de sua explicação pessoal perante a 
C:amara, o nobre depu tado deveri a te~ ido 
á redacção do Dia rio,onde teria todos os es · 
clareciroentos que ped isse sobre o incidente . 

0 SR. EPAIIIINO ND.-\8 0TTONI E OUTROS: -
S. exc . nunca deveria trazer isso ao conhe-
cimento da Camara. ( rlpo;ados). 

0 SR . VASCO AZE\'IIDO; - Se S. exc. qui -
zesse me censurar, de\'ia pri!ll eiro ,·eritlcar 
se eu era culpado . 

Faço esta declaraçã,, para ficar constando 
da acta, accrescen ta n1o ainda qu 9 a re-
clamação do nobre deputado foi originada 
de uma suscep tib; li dade inju~tiftcavel do. 
po.1te de s . exc. (\ l ui to bem; mwto 1, ~111 ; 
mu to bem) . 

O SR. JoA QUDI C.-~.; . txT o : - Con swnatu m 
e.< I (hifa,idade) . 

0 SR. CARVALHO DE BRITTO envi a Ú Mes a uma 
repr esen tação, de habitantes ue S. José do~ 
Paulis tas, município do Serro, sobre llm1tes 
no referido distric to com o de Santo Anto-
nio da Columna, d.o munic ipio de Peçanha. 
- A· com missão Mixta l~s pecial. 

O sR. Lurz CASS!A="O anvia ú ~lesa uma re -
presenta~,:!'io de habitantes d " districto . de 
Jaboticatu bas, pedi ndo rectiiic ação de diVI -
sas con fi n ante~ entre este d1str1cto e Taqu a · 
ro.ss ,·, .- A· commiesão Mixta E ~pec i a l . 

O sr. Ribeiro .Jonquelra:- Pedi a pala-
vra , ar. Presidente, para fazer uma pet] uena 
reclamação relativamente a um aparte meu 
publi cado pela Imprensa OrTicial, no discurso 
do illustrado collega, sr . dr. Ass1s L1 ma , 
cujo nome peço licença para declinar, qua n-
do s. exc. submetteu it consideração da Ca-
mara dos srs. Daputados um o. representa-
cão dos habitantes do Ribei r11o Vermelho, 
faz endo-a acompanhar por algumas vistas 
demonstrativas da grandez a dBt] Uelle po· 
voado. 

Por essa occasiãn, eu disse que ollas de -
viam ser appensas por linhas , entretanto, no 
jornal otllcial !é-se : «devem ser apenas 
por linhas». E' claro. que isso é um erro de 
revisã o, mas que pr eJUdi ca enormemente_ o 
meu aparte, visto como, as pessoas que na o 
estão acostumadas a lidar no fôro, ficarão 
sem saber o sentido que elle tem. 

Em seguida perguntand o·me o illustrado 
collega o que' eu queri a dizer com o meu 
aparte, respondi as. ex c. :- «a os autos»- , 
sahindo publicado-«nos autos» . . 

Sei, porque assim me atllrroou o tllustra-
do collega, que esses apartes estava m per · 
feitamente exactos nas notas tacb ygrapb l-
cas, donde sou obrigado a concluir quo h_ou· 
v e um erro de revisão · na Imprensa OltlcJal. 

Nestas condições, peço a v. <'X c. que mter-
ponha seus bons otllclos para que nos an · 
naes des ta Camara não venham esses apar -
tes como foram publicados pelo «Minas ~;e. 
raeu mas, slm, como foram dados por mtm. 

0 SR. PRESIDBNTE:-Serâ attendido O no-
bre deputado. 

O ar . .JeAo Lot• :- (Nllo devolveu o seu 
discurso). 

o HBSIIO SR. envia à Mesa duas repre -
I sentações, sendo uma do cidadão Luiz Gon -



çalves Costa solicitando desmenbramento de 
terra! de sua propriedad&, do districto do 
Rio do Peixe, municlpio de Entre Rios, para 
o J'lpilo, mu nicípio de Oliveira e outra de 
Gabriel Augusto de Andrade fazendo iden· 
tico pedido quanto a terras suas . 

A' commissão Mixtl\ Edpecial. 
O MRdM<> u . prevateceudo-ae ainda da tri -

buna pede ~& n?meação interina de tres 
memoro~ para a commru!o Mixta E~pecia l 
que se acha aesralcada tom o asentimento 
da Camara o sr. Presidente nomeia os 
ara. Epaminondas Ottoni, João Valioso e 
Deltlm Moreira. 

Ne.o ba m~&teria para :!.• leitura. 
Apresentação de pareceres de oommissões. 
0 SR. CARLOJ TOLEOO por parte da com-

mi88li.O espeCial nomeada para dar parerecer 
sobre a moçll.o apresenta o aeguinte : 

Parecer n. 146 

(Terceira Legislatura) 
A commi3el!.o especial no meada para dar 

parecer fObre a mo.,;l!o apresentada pelo 
deput ado Carloa Toledo, à d., 

Parecer 

ria eu o apresentante de semelhantes pro-
jectos.) 

a quadra actual, em qoe Pe prooura me-
lhorar as condições financeiras de Minas , 
drminuiDdo as despezas publicas, é neoesn-
rio tambem que os representantes do Esta-
do procurem augmentar as rontes de recai· 
ta, nlio com a creaç!l.o de novos impostos, 
cootr&. os I]Uaes votaria, porque o povo nllo 
poder·ia mars supportal-o~, m a~, com o de· 
senvolvi mento das noBSas forças producto . 
ras, com o desenvolvimento das nossas dif· 
ferentes industrlaa, de modo qne o angmen· 
to da prodncção venha augmentar ·a reoeita 
publica. 

Nestas condições está a industria extra-
ctiva, cujo desenvolvimento rapido é attea -
tado nos nltimoe relatorios do Secrttario da 
Agricul tura e do Secretario das Finanças, 
produzindo n!l.o pequena renda. 

Quando, sr. Presidente, o melbor~mento 
das condrçOes financeiras da Republha nos 
assegura uma possibil idade de tmmrgraçllo 
de capitaes extrangeiros, pouibilidade eua 
tanto m11ia provavel quanto a convulsão po-
lltica que abala os velhos paizes do conti-
nente europeu, determinará a sabida desses 
mesmos capitaes, mais necessario se torna 

Que 
cçl\o. 

seja approvada com a mesma reda- que o Estado de Minas procure 11ttr abil o 
para seu seio, fomentand o o progresfo da 

Sda das Commissões, 20 de julho de 1901. 
-Carlos Totedo.-Del{im More·•·a.-Gaspa1' 
Lopes.-E. Olloni. 

Moção n. f 

(Terceira Legislatura) 
A Camara dos Deputados congratula -se 

Cu lll o povo mineiro pelo restabelecimento 
uoa pagamentos em especie dos juros da 
divida externa e das garantias às estra<las 
de ferro nac10naes, e pela terminaç!o do 
accordo de Londres, patrioticamente inici-
ado pelo govsrno transacto da União, e com 
lealdade e firmeza executado pelo governo 

actual do benamerito sr. Presidente da Re · 
publica, como inicio da reconstituiçlio finan-
ceira de no1 sa Patria. 

Requeiro. pois, que esta moçlio seja envi-
ada ao sr. Presidenta do Estado para trans-
mittir ao governo federal 8!' sinceras fel ici -
tações desta Camara por tl!.o auspicioso 
acuntecimento. 

Sala das Sessoes, 6 de julho de 1901.-
0a rlo3 Toledo. 

O SR. Jolo LUIZ (pela o7'dem) requer e 
obtem dispenea das formalidades regimen-
taes afim de que o p11reoer apresentado sej a 
dado para ordew do di a seguinte. 
APR ESENTAÇ:l. O D& PRNECTOS, REQUKBIM EN 

TOS B .MOÇÕEI 

tndnstria extractiva. que poderá ter um de-
senvolvimen to tl!.o prodigioPo como teve ntlo 
só na C& lifornla, como no Transw"al, como 
no Australia, e que será para o nono Esta-
do uma das bases do seu renascimento eco-
nomico e financeiro. 

Entretanto, varia sl!.o as causas que esta-
belecem a desconfiança na entrada deaes 
capitaes, occupando logar saliente entre el-
las a diillculdade de acquisiçl!o de terrenos 
mineraes, porque o extrangeiro sabe que ad-
queridos esses terrenos, elle terá de luctar 
de um modo invencível, de um modo entor-
percedor, de um modo desanimador com ou-
tras circumstancias taes como : passagem 
para a exportaçl!.o dos seus productos e pa -
ra as forças indispensaveis ao movimento 
dos macbmismos exigidos modernamente 
para a exploração da industria extractiva. 

Por outro lado, as leis existentes estabe -
lecem certas exigencias por demais oxaggera· 
das para o trafego de peq uenas estrados de 
ferro destinadas unica e exclusivamente ao 
tran•porte dos productos da industrla ex -
tractiva, como, por exemplo, a de fo rnecerem 
essas estradas carros para o transporte de 
paasageiros e de cargas par ticulares, eto,etc, 
quando semelhantes estradas silo constro.i -
das unica e exclusivamente para o trans-
porte dos productos das empresas de mine-
ração . 

O meu pensamento é, portanto, o de faci· 
litar os me:os para o a provelt~t monto das 

O ô!r . .João Lntz :-Pedi a palavra, er . Corças .naturaes de riquezlltl do nouo Est.àdo. 
Presidente, .para submetter á conaideraçllo Na disou.ssão dos projectoa que liga ramen -
da Camara dos srs. Deputados 2 prC'j eotos te justrt!co, terei oppol"tanida·Je; se for na-
de lei,que vem consultar a necenidadea toa- i141BIIIlrio_, -de melhor defendei-os, aproveitan-
dlaveia do desenvolviment.o da induatri~& do o enaejo para declarar que a apresenta-
extractlva do Estado, sem onus de eapecie çAo dos 11101111108 roi-me sugg~mda e inspira-
alguma para os oofrea publlcoa. (Faço esta 4.a por uJD& ~ndiclo• e bem elaborada re-
declaraçll.o porque, de outra Córma nlo ee- ~resentação q.ue a Allociação Com.meroial • 
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Industrial, desta Capital, dirigiu não só ao 
ar . dr. Presidente do Estado, como ao il-
lustrado senador sr. conse lhei ro AtTonao Pen-
na, e tambem ao obscuro (não apoiado ) ora -
dor que neste momento dir ige a palavra á 
Camnra dos srs. Deputados. 

Os projectos silo os seguintes llê) - ( m u i-
to bem, muito brm). 

Vem á Mesa, slio lidos, apoiad_os e v!i'l a 
imprimir-se os seguintes : 

Projecto n. 9 3 

(Terceira legislatura) 

O Congresso Legislativo do E~tado de \li-
nas Geraes decreta : 

Art. I .· Comprehende-se nos casos de des-
apropri ação po r ut ilidade publi ca, de qu e 
trata o art. 6. · da lei n. 15, de 17 de novem -
bro de 1891 e nos termos da mesma lei, a 
construcção de obras destinadas aos ser viços 
das industrias mineralurgicas e meta!lurgi-
cas, taes como cauaes de derivação de agua 
e linhas para a transmissão de energia 
hydraulica ou elcJctrica, e estradas de ferro, 
de qualquer systema, destinadas ao trans -
porte dos productos das mesmas lndustrias 
e dos materiaes por e lias em ~regados . 

Art . 2 . · Revogam-se as disposições em co -
ntrario. 

(S. R.) Sala das sessões, 20 de julho de 
1901.- Joao Luiz. 

Projecto n . 94 

(Terceira legislatura) 
O Con gresso Legislativo do Estado de Mi -

nas Oeraes decreta : 
Art. I.· Nos contractos de concesRão de 

est rad as de ferro, de que trata a lei n . 276, 
de 18 de setembro de 1899 , quando se tratar 
de estradas destinadas somente aos servi ços 
das industri as mineralu rgica e metallurgica, 
o governo exigirá que o seu traçado e con-
strucção satisfaçam apenas as condições de 
segurança e de polici ~ , sem outr-o qualquer 
onus. 

Art. 2. · Nas estradas de que trata a pre-
sente lei , a faixa privi legiada serã. apenas 
a que for occupada com as obras das mes-
mas estradas . 

Art. 3. · Revogam-se as disposições em 
contrario. (S. R.) Sala das sessões, 20 de 

julho de 1901.-Joilo L uü . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 44, DE 1900 

E' lido e posto em discussão o art. I.· do 
seguinte 

Projecto n . 44, de l !J OO 

(Terceira legislatura) 
O Congreuo Legislativo do Esta-l o de ~i

nas Geraes, decreta : 
Art. 1. · Fica o governo do Estado aucto-

rizado a despender a quantia de 160:0005000 
A. C.-1-1 

para auxili ar a const rucção ele uma egrej a 
matriz na Ca pital . 

§ I.· Esta const ru cç!io ~e fará sob a fts ca-
lização do Prefeito, que appro vará a plan-
ta , contractarú empreiteiros . 

§ 2 . · Os pagamentos, fai lús em prestações 
de 40:000;i!Ouu, se e!l'ectuarão depois que se 
provar que a parte construí da Yale o dobro 
da prestação rdquerida . 

Art . 2. · Só sa tornará effecti va a primei· 
ra prestação, depois de obtida a li cenda da 
auctoridade ecclesiastica para a demolição 
da matriz actualmente existente. 

_Sala d<1s sesões, 7 de julho de 1!100.- Joílo 
P •o. -J . A . Ferrt i1"Cl. e Me llo. - Jose Gonçat-
ves .-Ca rt·a lhu B•·itl o. 

i\il u havendo que111 súbre c mes mo peça 
a P"lavra enceiTa-se a discussão e proce-
dendo-se a vo tação é elle rejeitado , rt can-
do ú S demais prejudicados. - Archiv e se . 

2 . ' DISCUSSÃO DO P ROJ KCTO N . i 5, DE 1900 

E' lido e poab em discussã o o artigo 1. · 
do seguinte : 

Projccto n . 7 5 , de 1900 

O Congresso Legislativú do Estado de Mi-
nas Geraes decre ta : 

Art. I.· Fica o governo auctor izado a des-
pender a quantia necessarie pel a verba -
Obras Publicas-para desapropri11çlío e goso 
publico da ponte sobre o Rio Grande, dis-
tricto de Garimpo das Canoas, comarca de 
S. Sebastião do Paraizo. 

Art. 2 . · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das aessues, 16 de agosto de 1900. -
(S. R. )- Desiderio de ~lell o . -.Ja nne Oo mes. 
- Dr. Gaspar Lupea. - João Lu iz ·.- Leopoldo 
Corrêa .- l ~aposo de Almeida . 

Não havendo quem sobre o mes mo peça a 
palavra encerra-se a discussão e procedeu -
do-se a votação é elle rejeitado, tlcaudo pre-
judicado o a rtigo 2. ·- Archive-se. 

3 . • DISCUSSÃO DO P ROJ I::CTO N . 9ü, DE 1895 

E' lido e posto em 3. · di scussão o seguinte 

Projecto n. 9ü , de [ ,,95 

O Congresso l.egislat i v o do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Artigo unico Fica o governo auctorizado 
a conceder o auxilio de dois contos de reis 
para concluir a casa do Hospi tal de Caridade 
da cidade do Para, e egual quantia como 
au xili o extraord ioar io ao Hospital da cidade 
de Sete Lagoas. 

Sa la das sessões, 5 de junho de 1895 .-
Theophilo Marques. 

Não havendo quem sobre elle peça a pala-
vra encerra-se a discussão e procedendo se 
a votação é o mesmo regeitado.- -Arcbive-se. 

Nada mais havendo a tratar se o sr. Pre-
sidente deeigna p&ra o dia 22 a segui nte: 
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ORDEM DO DIA. 

PRIMEIRA. PARTE 

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

sões e dos projectos, depois de Impressos e 
d istri buidos . 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções . 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções . 

Approvação de redacções finaes. 

SI!GUii DA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
Discussão unica dos pareceres ns . 137, 138, 

141, 143, 144 e 146 sobre a moção n . I, 
I. · discussão do projecte n. 92, sobre a 

approvaç1Io das contas do exercício de 1899. 
Levanta-se a sessão . 

Quadro d em OD stra ti v o do movimento do 
cartorio de orphãos e ausentes da o o-
marca do MaDhuassú, durante os annos 
de 1899 e IQOO. 

I "' o 
C> o 

SOIIU \' ;?; ::; 

I ~ ~ 
SU IU!J~Sll! 

I "" ~ 

se A nea 

I ~ o 
SClll!l! lla1 "" 

I 
o <O 

"" "'' SUfatnL 

o o o o o o 
"' Ui -=- ... 

SfôA!lJCd 'ôl UOUI ~ "" <O 
so p f C! OI upuepod wJ ';3 ,,., 

"' "' ., 
-ê 
!! ~ 
c S OPUL~ "' > .= ..., C/. 

sa1uapuau 

llOpe~aWO:) 

I 
.... M 

"' "' SOJ3WDN 

Quadro demonstrativo do movimento dos 
cartorios do 1. o e 2. • oftioios da coma roa 
do Manhuassú, durante os annos de 
1898, 1899, 1900 e 1. o semestre do anno 
de 1901, e da arreoadaoão feita pela ool-
leotoria Eetadoal, nos exerotoios de 1899 
e 1900 e 1. • semestre de 1901. 

' o o .., A O ((UiJ •• rere ra t ,_ 

Ca.n s;u ch eh . . .... , ... ... . . . 58 

I dom ju l g ad a s . . •• .. . . . . • • • •. 

Esorlptura.s de 'fO Olla.s de tJen i 
do r ::Lh .. . , ..• . , • • ,. 

t·:•c dp l u r &l' ragh lr& tlas nu ro· 
~ lst ro 1l o hy potbue&s . . 

Ca. u , ZLs e h ·ois . . . . ...... , ... . . t1 

. . 
~ o lmport:lncia. . . . 
-:1 -:1 

t9 

. . .. 1 !7! 81 21 5 :3!188 9 1 

C23 : i \ •; .}2 0~ 

Id em j u l ~ n d n s ... .•. . .. •.••.. .. !O 
a 
~ Eac r iptur<u de voadas ..I e bo n. s 

d o r ai ~: . ... . . .. ... . .•. . .. , . 

~sc r• pw r a s r egis tr adas no ro· 
gie tr ... do lo \ p, th eca s • .. .. • 

Escriptu r a s tl a ,- on1a. !l do hon s 
~ d e rait, . ....... .. ...•• . ... 

E:.; r iptu r a s registra da s no ra-
p-is tro de hypotb co u . ... , ..• 

E s ..: r i pln r ru r ef! h lra da. s no r c-
:; ist ro r urr oos ... . .•.••.•.• 

g C.t.u~ " .s d\'c is.. .. ... . .. . .... :11 

•s 

~ I dom j u lg.:t.d ao .,,,, , , • . • • . . . 13 

Eac ript u r :\S tl e voadaa d o boru 
de raiz. , . . , , .. • . . ... , . . 

Escr i ptu rtu reg iatr at.la. a no ro-
,; l s tr v de hy pot h oc:u . 

llt 3S5 : 5 !ií S5 l '~ 

i t t J6: :P-iS i % 

S1 l4 ~ :313St 0i 

! J: :> OSS.S UI 

3 9 I III : 'Z V9 855v 

3G U6 : lii 5 13U 

Renda arrecadada pela collectoria Esta-
doa!: 
Exercício de 1899.. . ............ 36:749al23 
Idem tle 1900... . .. ... ....... . ... 20:9538076 
I.· semestre de 190 I . . . . . . • . . . . • I 0:235i)724 

OBSERVA ÇÃ O 

A renda da collectoria, ·no presente se· 
mestre (2. · ), deverá exceder de c i ncoenta 
contos de reis, devido a arrecadaçlio do im 
poato territorial. 

Cidade do :>Ianhuassú, 16 de julho de 
1901. - O I.· tabellião, Francisco de Paula 
Santos . - O 2. · tabellilio, Gustavo de Sylos • 
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2:>.• SESS.:;;o ORO! NA RIA AOS 2:2 DE JU · 
LllO DE 190 1 

PRRgiDK:'>CIA DO SR. RIBEIRO Di: 01.IVKIRA 
SU .IDIAI\10:-l. ' tlarle da <lrU•! IIl dJ Jia. -- .\l'la. 

- Expe li enlc. ll Lsen ·a\·;,es dos srs. Luiz 1\ ~ u
uó. Asl olp'H' Dn l ra c Jnào Luiz . - ?.• l t~it. u r a .-
A prPSt'n l aç~n rios pa ree! res para ·2. · di scus ~:io 
dus proj ec tns ns. 81 c 87.- Apre>ent:t(' :'to dos 
projectos us. 9~ ú 93.-~ · pa rlc.-Di<c• ssàu d"s 
pareceres ns . 137 , 1 3~ . 141. 14 1• H -1 e 146. -- r. • 
discussão do projc r lo n . 9 ~ .-0 rd ~ m do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os ara. : Ribeiro de Oliveira, Agosti-
nho Pereira, Celestino Soares, Jayme Go-
mes, Gaspar Lopes, Alves de Lemos, Olym -
pio Borges, Luiz Renn ô, Joaquim Calixto, 
Joil'o Pio, Delfim Moreira, Julio Tavares, Ar -
thur Pimenta, João Luiz, F. Peixoto, José 
Gonçalves, Carlos Toledo, Astolpho Dutra, 
Assis Lime, Epaminondas Ottoni, Valeria de 
Rezende, Xavier Rolim, Jnveual Penna, Car-
valho Britto, Astolpbo Pi nto, Ferreira e 
Mello, Vasco Azevedo, Ribeiro Junqueira, 
Edmundo Blum, Luiz Cassiano e lgnacio 
Murta, faltando com causa participada os 
srs . : Franklin llotelbo, Silva Fortes, Ra-
poso, Olympio Mourão, Lindolpho Campos, 
Abeilard, Freitas Castro, Nunes Pinheiro e 
Sime11o Stylita e sem ella os mais senho-
res. 

Abre-se a sessão. 
Lida a neta da antecedente e não haven· 

do quem sobre e lia faça observações é a mes-
ma dada por approvada. 

EIPEDIK:'>TE 

(J SR. I. · SECRETARIO da conta dO seguinte : 
Offic io 

Da Camara Municipal de S. João Nepomu-
ceno pedindo que sejam conservadas as 
a~tuaes divisas de seu municipio.-A' com-
missão Mixta Especial. 

O SR. Luiz RKNNÓ envia á Mesa duas repre-
sentações, uma da Camara Municipal de 
Pouso Alto e outra da Camara Municipal da 
villa de Passa Quatro, ambas fazendo ver a 
conveniencia da conservação da comarca de 
Pouso Alto.-A' commiss11o Mixta Especial. 

O SR. AsTOLPIIO DuTRA envia á Mesa um 
otll.cio do agente executivo do município do 
Rio Branco, solicitando providencias sobre 
uma velha questão de limites entre este mu -
nicipio e o do Piranga. -A' mesma commis-
Bllo. 

O SR. JoÃo Lmz envia à. Mesa e pede para 
ser publicado no jornal otll.cial, antes de ter 
o destino regimental, o seguinte : 
Requerimento do dr. José Eugenio do Ama-

ral e Souza e outros pedindo privilegio para 
uma estrada de ferro de bitola estreita 
de Dores de Guaxupé â margem esquerda 
do Rio Grande, no municipio de Paesos. 
Exms. srs. Presidente e mais mep1 broa do 

Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes. 

Os abaixo assignados, intimamente ligados 
aos interes1ea de uma parte da uberrima 

zona sul -mineira, onde são prop~i ctarios e 
agricultores, vêm perante o i !I ustrndo e pa-
triotic o Congresso \!ineiro, de que fazem 
parte illustre s representantes daq uella zo-
na, cujos in teresses e riqueza conh ec"m de 
perto, requerer o privilegio, uso e goso, por 
espaço de cinl\oenta annos, sem garantia de 
j uros, de urn a estrada de fer ro, de bito la de 
se3sdnta a cem centímetros entre tri lhos , de 
tracçl'io a vapor ou electrica, que putindo 
de Dores de Guax upe, municí pio do .\luZ!lm -
binho ou da. estação de Canôas, municíp io 
de Monte Santo , na8 divisas de Minas com 
S. Paulo, atravessando o3 muni cípios de 
Monte Santo e S. Sebasti ão do Paraizo, e 
passando nas cidades dos municípios re fe -
ridos, procure a m~rgem e~querdn do Rio 
Grande, no município de Passos , pelo traça-
do mais con 1·eniente. Os peticionarias, liga -
dos áquella zona, como Já Ii cou dito, por 
interesses respeitaveis, porq ue são elles os 
da propria industria agricola, cu,ja situação 
afllictiva já vae chegando ás raias do deses-
pero, tendo já causado a ruína de muitos 
agricultores e ameaçando a ruína geral da 
fortuna publica, que ou t ra não e maid do que 
a fortuna particular,-compE~netrados da ne-
cessidade inadiavel de methor·ar a sit uação 
agrícola nessa parte do E3tado, pro movendo 
o seu progresso por meio do transporte ra-
pido e mais barato dos seus productos, hoje 
completamente desvalorizados pelos motivos 
conhecidos, recorrem ao vosso alto cr iterio 
e nunca desmen tido patrioti smo, conscios de 
que o benemerito Congresso .Mineiro, sem 
onus para o Estado, lhes concedera a medi-
da requerida, indo ao encontro dos justos 
desejos da populaçllo daquoll a zona, mani-
festados de ha mui to pelas Camnras Muni -
ci paes, no honrado e sabio governo do Es-
tado. 

i\ão se trata de levar um a estrada de 
ferro a lagares incultos e despovoados, como 
ali ;'ts se praticou nos Estados Cnidos do 
1\orte, com vantagens hoje conhecidas de to-
dos ; mas sim á partP ag rícola, talvez a 
mais rica do Estado, tolhida no seu desen-
volvi mento, privada de nttio gir ao progres-
so a que tem direito pela falta do escoadouro 
facil e barato de seus productos para os 
grandes mercados exportadores. Trata -ae de 
uma extensa e uberrima zona, onde exi8tem 
15:477:3500 pés de café numa á ~ea de 6.071 
alqueires de terra, per tencentes a 824 fa-
zendeiros, assim distribuídos : 

Monte Santo, 190 lavradores, 1. 846 alquei-
res, 4.915.000 pés de ca fé ; S. Sebastião do 
Paraizo, 420 lavradores, 2.50 1 alqueires, 
6.252 . 500 pés de café; Jacuby, 99 laHado-
res, 335 alqueires, 837 .500 pés de café ; 
S. Barbara das Canóas, 115 lavradores, 
1. 389 alqueires, 3.472.500 pés de café, sendo 
que a estrada de ferro em questão , irã. 
tambem servir a uma parte do importante 
districto de Guaxupé, aonde existem 109 la-
vradores, 3.300 alqueires com 8 .376. 000 pés 
de café. 

A producçi'io é na media de I milhão de ar-
robas. 

Para que façaes uma idéa approximada 
da• difficuldades e dos prejuízos que a dia-
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tancia e os meios rudimentares de transpor-
te causam aos agricultores daquella zona 
privilegiada pela natureza, basta vos diga-
mos que Jacuby e s_ S. do Paraiso estão a 
onze lagoas do ponto mais proxtmo da es-
trada de ferro (linha Mo~yana), Monte Santo 
e Santa Barbara das CanOu a cinco lagoas e 
Passos, cujo municiplo em grande parte será 
servido pela estrada, cujo privilegio reque-
remos, a vinte lagoas. 

O transporte do café, por arroba, actual-
mente, eleva· se de 800 reis a 1$500 para S. 
S. do Paraíso e Jacuhy, de 400 a 800 réis 
para Monte Santo e S. Barbara das Canôas, 
ao passo que, pela projectada estrada de 
Cerro, esses preços se reduzirão considera· 
velmente, dando margem a um pequeno 
lucro, lucro que actualmente é absorvido 
pelo transporte doF productos, quando estes 
nllo chegam com de(ic it ao ponto a que se 
destinam. 

Além do café, na cifra acima determinada 
por dados reaes em nosso poder, exporta a 
zona alludida 60 mil rezes annualmente e 
grande quantidade de assucar, toucinho, 
aguardente e productos Iacteos. Em vista 
do exposto, e nllo se tratando de melhora-
mento que venha onerar os cofres do Estado, 
antes concorrerá efficazmente para melhorar 
a sua situaçl!:o com o impulso que terá de 
levar ao progresso daquella zona, esperem 
os peticionarios que o lllustrado e patriotico 
Congresso Mineiro, fazendo justiça , deferirá 
o presente requerimento. 

Saude e fraternidade .-Sllo Paulo, 10 de 
julho de 1901.-Dr. Jo&é Eugenio do Amaral 
eSousa.-Dr. Antonio Pereira Limn.- Luca& 
Tobias de Magalhlú&. 

Publique-se na forma requerida e remetta-
se á commissão de Obras Publicas. 

2.· LBlTURA 

Têm 2. · leitura, alto julgatlos objecto de 
deliberaçllo e ficam sobre a mesa para a 
ordem dos trabalhos, os projectos ns. 93 
e 94. 
APRESBNTAÇÃO DE PARBOER ES DAS OOMMISSÕES 

O SR . JoÃo LUiz, por parte da oommissão 
de JustiçR Civil e Criminal, apresenta os 
seguintes : 

Parecer par a 2 . • dücussão sobre o p rojecto 
n . 84 

A commissllo de Justiça Civil e Criminal e de 
Parecer 

Que o projecto n . 84 seja submettido á 1'.• 
discussllo e approvado. 

Sala das Com missões, 22 de julho de 1901. 
-João Luiz . -Lu i ; Rennó . - Carlo~ To 
ledo. 

Parecer para segunda d i&cuurfo tobre o pro-
jecto n. 87 

A commiasllo de Justiça 0ivil e Criminal e de 

PARBCER 

Que o projecto n. 87, desta Camara, seja 
submettido á segunda discussllo e appro-
vado. 

Sala das Commissões, 22 de julho de 1901. 
-Jollo Luiz .-Lui z Rennó.-Ca1·los Tol edo. 
-A imprimirem-se. 

APRBSENTAÇÃO DE PROJECTOS, fNDICAÇi:!BS E 
MOÇÕES 

O 1r. Aa&olpbo Dotra:-(Não devolveu o 
seu discurso). 

Vém á Mesa são lidos, apoiados e vão a 
imprimir-se os seguin tes ; 

ProjBclo n. 95 

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

nas Geraes deo; tlta : 
Art. 1. • Ficam isentas de quaesquer im-

postos eatadoaes as sociedades que se fun-
darem no Eetado para proporcionar a ven -
da dlrecta do cafe no extrangeiro por conta 
do productor. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 1901 . 
- Astolpho Dutra. - F. Peixoto . -Ribeiro 
Junqu eira . 

P rojecto n, 96 

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

nas Geraes decreta : 

CAPITULO I 

DA MEDIÇÃO R DIVISÃO J:·li ' ; O:RRAS 

Art. I . · O processo de dh·isllo de terras 
correré. sem a presença do juiz no immovel 
dividendo. 

Art. 2. · E' licito a qualquer das partes 
requerer vistoria e ao juiz 1ecretal-a e:IJ-
officío, observadas a respeito áa disposições 
do Regul. n. 737, de 25de novembrode 1850. 

Art. 3. · Em cumprimento da sentença 
obrigando as partes ao pedido ou em seguida 
ao term.o assignado para contestação, si esta 
nllo for produzida, ou si for feita por nega-
ção, determinará o juiz, a requerimento de 
qualquer dos li tis· consortes, que os autos 
sejam entregues com vista ao agrimensor, 
para que este, ouvidos os arbi tradores, pro-
ceda a verificação t.lo ponto de partida da 
mediçllo do perímetro para determinar se 
preliminarmente a extensão superficial do 
immovel divi<lendo. 

Art. 4. · Asslgnalado o ponto de partida 
da medição o agrimensor e arbitradOres 
darão os autos com a descripçllo do mesmo, 
mostrando que tiveram em vista as forças 
dos tltulos ou sentença, depoimento de in-
formantes ou esclarecimentos dos visinhol. 

Art. 5. Quando a veriflcaçllo do ponto 
de partida se fun.Jar em informaç061 de tes-
temunhas arroladas pelas partes ou oifere -
cidas pelo agrimensor, o juiz designará dia, 
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hora e logar na sede da comarca para la-
vrar-se o auto de veritlcaçllo do ponto 
de partida, do qual constarlio aquellas 
informações , devendJ este auto ser as -
signado pelo juiz, agrimensor, arbitradores , 
teste munhas e pelas partes presen tes si 
QUisere m, precede ndo a t udo as necesMa rias 
intimações. 

Art. 6. · A's part.es que olrt~recerem tes -
temunhas informantes no termo assignado 
para contestaçl!Cl, Ei licito inquiril-as dentro 
dos dez dias subsequentes ao lançamen to 
daquelle termo. 

Paragrapho uni co. Neste caso a dil ação 
correrá independente de assi~?nação em au-
dienci a e se extinguirá independente de lan -
çamento . 

Art . 1. · IYspensa-se a inserção dos de -
poimentos inl·ormantes no auto de veriflca-
çll.o do ponto de pa r tida quando aquelles 
tiverem ~ido tom ados na dilação a que se 
refere o artigo nntecedente . 

Art . 8. · ABsignalado o ponto de part ida 
e lavrado o r Mpectivn auto executara o 
agrim snPor ou pratico, sob sua responsabi-
lidade, independente da da presença dos 
arbitradores, o trabalho de medi ção do itn · 
movei dividendo, tendo em vista SI força 
<los titulnP, a sl'ntença, informações de tos-
temunh es e a fama da visinhança. 

Art. 9. Si, durante os trabalhos da me-
dição, surgire m duvidas que reclam em opa-
recer dos arhitradores e delib ~ rnção do j uiz , 
o agrimensor as exporá por officio ao mes-
mo juiz, que resolverá com ou sem audien 
cia das partes. 

Art. lO. Concluída a medição, o agrimen-
sor apresentará em cartorio o memorial 
descri ptivo que deve conter, além da exten-
são superficial do immovel, a indicação de 
marcos anti gos encontrados na contln :2ção, 
corregos, rios, rumos e do mais que possa 
concorrer para tornar bem claros os limites 
do immovel dividendo. 

Art . 11. Todo o pessoal de campo servi-
rá sob a responsabilidade do af{rimensor, fi -
cando tambem a cargo deste garantir a exa 
ctidllo dos instrumentos e determinar a de-
clinação ma gnetica. 

Art. 12 . Com o memorial de1criptivo po-
derá o agrimensor otrerecer a planta do tm -
movel que será com aquelle junta aos au 
tos, fazendo os o escrivlio immediatamente 
conclusos ao juiz. 

Art. 13 . Conclusos os autos, o juiz man 
dará que os a:·uitradores procedam ao exa -
me, classificaçllo e avaliação das terras e 
que o agrimensor calcule a area de cada f( le-
ba classltlcada dlstinctamente. 

Art. 14. Si os arbitradores reconhecerem 
que a homogeneidade das terras não dPtermi-
na variedade de preços, avaliarlio o immo-
vel no seu todo, dando em todo o caso seu 
<<laudo» nos autos de que haverão vista. 

Art. 15. Pertence ao juiz decidir entre os 
laudos diverzentes dos arbitradores, pesan · 
do as razões da divergencia, que serão ex-
preuamente declaradas nos mesmos laudos. 

Art. 16 . Com o laudo dos arbitradores e 
calculo de cada lfleba feito pelo agrimensor 
ou com a avaliação do lmmovel em seu todo, 
por se reputarem homogeneas as terras, 

serll.o os autos conclusos ao juiz para deter-
minar quanto cabe a cada condomino em 
quantidade geometrica no immovel dividen -
do, pron unciando-se sobre o valiJr jurídico 
dos t ítulos apresentados. 

~ I.· Quando os condominos possui rem no 
immovel partes ideaes oril(inadas do parti . 
lh as ou de outros titulas geradores de com-
munhil.o, serlto previ amente praticados os 
precisos calculos para pOr em relação as 
quantidades aritbmeticas constanteR dos ti-
tulas com a avaliaçlio do immovel na divi -
são processada. 

§ 2 . · Para segurança nas operações ari-
t l! meticas, o j ui z invocará a r• •o peraçi'ío do 
agt·imensor e poderá despachar em confe-
rencia com elle . 

§ 3. · Quando os t ítulos constantes dos 
autos não forem sufficientes para determi-
na çãn da quota de todos os condomino8 , o 
iuiz mandará que os fait•JBOS juntem seus 
documentos no prazo de dez dias, que ll!e 
será assignado em anrliencia e se extingui-
rá independente de lançamento, sob pena 
J e, não o fazendo, corret• seus termos o 
processo, tlcando lhes salvo o direito de re-
clamar por acção ordinaria as terras que 
peri!Prem, do quinhoeiro a quem forem adju-
dicatlas. 

Ar t. 17. Proferido o despacho determina!l-
do quanto cabe a cada condomino no im-
movei dividendo, serã•• os autos ~ntre
gues com vista aos arbitradores para expo-
rem se us laudos sobre a forma de divisão e 
servidoes. que julgarem necessarias serem 
i ustituidas. 

Art. 18. Em sejl' uida, conclusos ., 3 autos, 
Pem mais audiencia das partes, u ju iz deli-
berará a par t ilh a geodesica, decidindo en -
tre os laudos divergentes dos arbitradores 
e providenciando par a que seja adjudicado, 
de preferencia a cada oondomino, o terreno 
em que tenha suas bemfeitorias e evitando 
o retalhamento dos quinhões em glebas se-
paradas. 

Art. 19. Não só do despacho de delibera-
ção de partilh a como do que tlxa a quanti -
dade de terreno de cada co ndomino não 
haverá. recurPo. 

Art. 20. Del iberada a partilha geodesioa 
do immo vel. o agrimensor executará as ope-
rações geodesicas e topographicas concer-
nentes á separação, medição e demarcaçlio 
dos quinhões. guiando -se pelo laudo dos ar -
bitradores subordinado ao despacho de de-
liberaçtlo de nartilha . 

Art. 21. Medidos e demarcados os qui-
nhões, o agrimensor descreverá minuciosa-
mente os limiteM de cada um, as servidões 
activas e pas~ivas e bemfeitorias de outrem 
que ficare m no quinhão demarcado. 

Paragrapho unico. Ao auctor de taes bem-
feitorias só assiste o direito pessoal á inde· 
mnizaçl!.o, de que usará pelos mei os regu -
lares. 

Art. 22. Descriptos os quinhões, pela fór-
ma constante do artigo antecedente, será. a 
descripção junta aos autos, devidamente as-
sij!nada pelo agrimensor e arbitradorPs -

Em se~uida, conclusos os autos, o juiz 
mandará lavrar o auto de divisllo e uma 
folha de pagamento a cada condomino, sendo 
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cada acto assignado pelo agrimensor, juiz 
e arbitradores. 

Art. 23. O auto de divisão deve conter : 
I. · A confinação e extensão superfic ial do 

immovel. 
2. · A olassidcaçãa das terras, si houver, 

com o calculo das areas de cada so rt3 e o 
respeativo preço ou avaliaçãJ do immovel 
na sua integridade. 

3. · Quanto cabe a cada condomino em 
quantidade geometrica nas terras dividendas, 
declarando-se quaes as reducções e compen-
sações proporoionaes feitas em razão da di-
versida\le de preço das glebas componantes 
de cada quinhão. 

Art. 24. Cada folha de pagamento deve 
conter : 

I.· A extenaão superficial do quinhão. 
2. · As linhas que lhe servirem de limites 

e seus sigoaes característicos. 
3 . · As bemfeitorias alheias que fi carem 

no quinhão. 
4. · As servidões activas e passivas do 

mesmo. 
Art. 25 . Lançadas as folhas de pagamen-

to, será assignado ás partes o prazo de cinco 
dias para dizerem de facto e de direito so-
bre o processo. 

§ l . · Cont ra os re veis o prazo correrá do 
dia em que o mesm o fõr assignado. 

§ 2. · Quando houver mais de dois advoga-
dos contituidos, representando interesses 
contrario&, contra cada um correrá o prazo 
da data vista dos autos. 

§ 3. · Em todo o caso falará por ultimo o 
advogado da parte que houver requerido a 
divisão, falando os demais pela ordem da an-
tiguidade. 

Art. 26. Findo o termo, serão os autos 
conclusos ao juiz para sentença definiti va . 

Art. 27. Além do que lhe compete pelo 
regimento de custas em vi gor, o escrivão 
perceberà pelo lançamento da divisão tre-
zentos réis por hectare, não podendo o maior 
emolumento exceder de 300$000. 

Art . 28. O agrimensor será diplomado ou 
pratico. 

Art. 29. E' licito aos condominos combi-
narem sobre a fôrma da divisão por esari -
ptura publica ou por escripto partir.ular, de-
vendo, neste ultimo caso, ser a divisão ho-
mologada por sentença . 

Art. 30. Esta disposição ha logar ainda 
mesmo havendo Interessados menores ou 
interdictos. 

Art. 31. Nestes casos os Interessados de-
vem apresentar em juizo, em escripto por 
todos assignados, uma proposta para liqui-
dação do condomínio, a qual conterá: 

a) A denominaçãu, situação e confronta-
ção do immovel. 

b) Sua extensão superficial por calculo ou 
medição. 

c) Nomes e domicilio& doa condominos . 
d) Quanto cabe a cada condomino no im-

movei iiividendo demonatradamente com os 
respectivos títulos. 

e) A folha de pagamento de cada condo-
mino com os requisitos do artigo. 

Art. 32. Oft'ereclda a proposta, o juiz no-
mearâ um curador espe<1lal dos menores ou 

in terdictos, afim de dizer sobre a d! v i~ão, 
ouvindo tambem o promotor da justiça. 

Art. 33 . Si não estiver provado que a 
divisão nos termos propostos seja prejudi · 
cial aos orpbãos ou interdictos, o juiz a 
homologara . 

Art. 3~ . Estando, porém, provado que a 
divisão é lesiva aos menores ou interdictos, 
o j uiz não a homologará, salvo a qualquer 
dos interessados o recurso de appel!açlio. 

Art. 35. A proposta de di visão amiga-
vai será assignada pelos menores puberes, 
por seus tu tores, ass im como pelos tutores 
doa impuberes e curadores dos in terdi -
ctos . 

Art. 36 . O juiz perceberá os mesmos 
emolumentos taxados no art . 27 com a mes-
ma restriação. 

Art. 37. Ficam substituídas pelas dispo-
sições da presente lei, as dos arts. 48 até 
6f' do regul. n. G62, de ~4 de novembr o 
de 1893. 

Co\PITULO Il 

DOS 11'\VENTARIOS 

Ar t . 38. O iuramento ou compromisso 
do inventar iante poderá ser prestado por 
procurador . 

Art. 39. A louvação poderá ser feita nas 
causas de inventRrio, por accordo das par-
tes, em petição, Eobre a qudl será ouvido o 
promotor da ju~tiça, havendo interessados 
menores ou interdictos. 

Art. 40. O juiz não sabirá em di ligenc ia 
para assistir as avili ações , limitar-se -ha a 
ordenar a expedi ção de mandato para que os 
louvados avaliem os uens que lhes forem 
apresentados pelo inventariante ou por seu 
bastante procurador. 

Art. 41. Os lnuv~dos são obrigados a t ra-
zer a cartorio a avaliação, dentro . de dez 
dias da data em que lhes for entregue o 
respectivo mandato, sob pena de multa de 
203000 por dia, devendo ser distribuidos, si 
a demora exceder de dez di as . 

Paragrapho uni co. Occorrendo justa causa 
serà prorogado o prazo deste artigo e não 
haverá logar a imposição da pena . 

Art . 42. A cada um dos interessados se 
assignará o prazo de 48 horas para dizer 
sobre a descripção e avaliação dos bens, 
observado o dieposto no art. 724 do regul. 
n. 737, de 25 de novembro de 1850 . 

Art. 43. Este termo se reputará extincto 
independente de lançamento . 

Art. 44. A allmpação da partilha não é 
formalidade essencial do processo de inven-
tario, o que uão inhlbe que no correr do 
processo as partes requeiram ao juiz os re-
spectivos pagamentos. 

Art. 45. Para que nos inventarias se sepa· 
rem bens para pagamento das divid&ll pas-
sivas da herança â !Udispensavel que nisto 
convenham todos os herdeiros e o promotor 
de justiça, bastando que esae accordo seja 
feito em petição do credor, que será junta 
aos autos e attendlda no despacho de dell-
beraç!o da partilha. 

Art. 46. Os bens aeparados para paga-
mento do passivo serão levados á basta pu-
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blica, e. requerimento do credor ou Je qual· 
quer interessado, pelo preço da avaliação, e 
não havendo lici tante ql!e os arremate, po· 
darão ser adjudicados ao credor, si elle o re-
querer. 

Art. 47. Concordando, porém 03 interes sa-
dos~em petição do credor a adj udi cação po -
derá operar se infependente de has ta pu bli-
ca,ouvido o promotor. 
Art. 48 . Carla credor terá seu pagamento 

separadamente. 
Art. 49. l\a partilha separar-se-hão bens 

para pa gamento das custas do processo, Ee l-
los dos au tos e imposto que fore m devidos 
pela herança . 

Art. 50. E' licito não Eó ao conjugo sobro· 
vivente, mas tambem a qualquer herdeiro, 
remir os bens separados para pagamento 
de cus tas, aellos e impostos ou do passivo, 
até a aaaig natura do auto de arrematação 
ou publicação da sentença de adjud icação . 

Art. 51. Para que se dê tal remissão, é 
preciso que seja otrerecido preço egual ao 
da a,·aliação na pri meira praça e nas outras 
ao maior que nell as for otrerocido. · 

Art. 52. N;-w é licito a remissão da parte 
dos bens Eeparados para cada pagamento . 

Art. 53. lteq ue rentlo dois ou maia herdei · 
rosa remissão dos mes mos ben~, resolver se . 
ba o conllicto pela licitação entre elles, em 
dia, hora e logar que o juiz designar, ob· 
servadas as regras referen tes à hasta pu-
bli ca nas execuções, no que for appl icavel. 

Art. 5-t . . i o mont e parth·el exceder do 
:) :000SC0D e for menos de I O : I t OO~OOO , o juiz 
perceber ú pelo ac to da partilha 30SCOJ : de 
a 15 contos perceberá 50,3000 e dahi para 
cima mais 2St i01J por conto de reis tu fra · 
cção dessa quantia . n ft~ podendo exceder de 
200S000 o maior emolumento. 

Art. :,j. O escrivão perceber:\ os · emo lu -
mentos tax ados no artigo ante cedente alé m 
doa qu e lhe competem pelo regimento em 
vigor. 

Art. 5G . Os em olumentos a que Ee re fe rem 
os artigos anteriores serão contados de uma 
só vez, embora a partilha se reforme ou 
emende . 

CAPITULO 111 

D' SPOSI ÇÃO GERAL 

Art. 5i . E' app1icavol a todas as causas 
civeia a disposição do art. i 22 do regul. 
737, de 2;:; de novembro de 1850. 

Art. 58. Fi cam revogadas as disposiç ões 
em contrario . 

Sala das Sessil es, :?2 de ju lho de 1901.-AJ· 
tolpho Dutra . 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 
DJECUSSÃO DOS PARECERES 1'\S. 137, 138, 

141, 143, 144 e 146 
Lidos e postos em discuasr:o aucceaai v a-

mente, s;,o sem debate a pprovados os pare-
ceres na. 137, 138, 141, 143, 144 e 146. 

i•. DISCli88ÃO DO I'ROJECTO !\ . 92 
Em seguida lido e posto em J·. discussão, 

encerra-se esta sem debate, é approvado e 

,·ae á commi gs flo de orçamento o pro jecto 
n. ~1 2, so bre approvaç1'ío das contas do exer-
ci ci o de 18\lll . . 

Nada mais havendo a trata r- se, o sr. Pre-
sidente designou pa ra amanhã a se gu int e 

ORnE ~! DO DI A 
PRI MEIRA PARTE: 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e ~opprovaçl!o da acta. 
Expediente. 
Segund a leitura doa parecere s de commi · 

s~es _e dos pr<'.Jectos, depois de impressos e 
distribuidoa 

Apresentaçãn de pareceres das com mis· 
~ il es . 

Apresentação de proj ectos, requerimen -
tos, indicações, interpellações ou mo ções. 
. Discussão de requer imentos, indicações , 
mterpellaçõea e moç<•es. 

Approvaçlio de redacçl'íes tl nabs 

SEGt: :-IDA PARTE: 

J\ té 4 horas da tarde 
1·. discussão do projec to n. \13 , fazendo 

c"mpre!Iender nos casos de desapropriação 
por utili dade publica a con strucç!lo de obras 
destinadas aos se rviço s da industria extra-
ativa. 

I· . do de n. 94, t·eduzindo as condições 
impostas aos concessionari os de estradas de 
Cerro, conform e a lei n. 'Z i 6 , quando essas 
estradas se des.tmarom sómente aos servi -
ços da industria extractiva . 

Levant r.·se a sesa!lo . 

26 . ' SE3::-:.\o OIWINARIA AOS 23 DI·: JCLI!(• 
DE 19Ul 

PRII:SIDE;>; CIA DO SR. RI BEIRO DE 0 LIVEIR .\ 

S UM~IAH IO :-1 .• parte da ordem do dia.-Act 1. -
Rxpcd icnte . - Ohscrnç<•cs rl o< srs .. lo;io l. uiz, 
1\apnso de Alrneicla e As· is Lima.- ~ .· teitura. - -
Aprcscnlaçl\o do p&rece r n. 1-17.- ldPm para 2. · 
di scuss:lo dos projectos ns . 61. rfe 1\tOO: I J3. dr 
!898 ; Si, d~ J90t e 0~ do ll lC!IllO an no. -Apr :-
scntar;àn rlo projcr to n !'17 .- ~ .· tnr te.- 1.· dis-
cu ss;lo dos projcc lo3 ns . ~:: e 9·1.- Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a ch a mada, acham se 

presentes os srs . : Ribeiro de Oli veira, Agos-
tmho Pereira, Celestino Soares , Olympi o 
Borges, Astolpbo Pinto, Xavier Rolim, Car · 
valho l3ritto, Vasco Azevedo, Jayme Gomes. 
\'alurio de Rezende, Delphim Moreira, Ra-
poso de Almeida, F. Petxoto, João Pio , Joa-
quim Ca lixto, João Luiz, Luiz Rennó, lgna-
cio Murta, Gaspar Lopes, .l uvenal Penna, 
Assis Lima, .J ulio Tavares, Carlos Toledo, 
Epaminondas Ottoni, Alves de Lemos, Fer-
reira e Mello, .José GonçalveP . Ribeiro Jun-
queira e Brandão Filho, faltando com causa 
participada os srs. : Franklin Botelho, Silva 
Forte~, Olympio Mourão, Lindolpbo Campos, 
Abeilard, Freitas Castro, Nunes Pinheiro e 
Siir.eão Stylita e ~em ell a os mais srs. 

Abre-se a aea3ão. 
Lida e. acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faca observações é a mesma 
dada por approvâda, 
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0 SR. I,' ECR E: TA.R!O da i COnta. do Se-
guinte; 

. O{fic1~ 

Do sr. de~u.tado Silva Fortes, communi · 
cando que tendo·se aggravado os ~eus In · 
commoaos anteriores, o que prova com um 
attestado medico, não pode !linda compare· 
cer ás sessões.-A Camara tlca inteirada. 

O Bli. JoXo Luiz communica e a Camara 
tlca inteirada que o sr. Abeilard tem faltado 
as se~sões por se achar gravemente doente, 
e prevalecendo·se da tribuna env1a .a. Mesa 
uma representação do agente execut~vo mu 
nicipal de Monte Santo, fazendo ver a ne -
cessidade de serem alterlldas as divisas do 
referido municlpio.-A' commissll.o .\!Ixta Es-
pecial. 

0 SR. ){APOSO DE ALMEIDA envia Ó. Mesa e 
pede para ser puullcado no . o::-gão ollicial, 
antes de ter o destino regimental, o se· 
guinte: 

Dados sobre a comarca de Pouso Alto 
Foi esta comarca creada pela lei n. 2 . 462, 

de 19 de outubro de 1878, expedida pela As · 
sembléa Provincial da então Provincia de 
Minas Geraes e installada a 25 de março de 
1879. 

Estabelecido o actual regimen de governo, 
foi pela lei n. 11 de 13 de novembro de 1891, 
que fez a divisl!.o judiciaria do Estado, con· 
templada no numero das comarcas então 
creadas, conforme a tabella que acompanha 
a mesma lei. 

:\ 7 de março de 1892 foi installada pelo 
respectivo juiz de direito. 

Compõe·se esta comarca, cuja séde à a ci-
dade de Pouso Alto, de dois municipios, o 
de Pouso Alto e o ae Passa·Quatro; aquelle à 
formado do diatricto do mesmo nome e dos 
districtoa ou freguezias de Bant'Anna do Ca-
pivary, São José do Picu e Virginia ; e este 
ultimo do districto de egual nome. 

LDIITES DA COMARCA 

Limita·se esta comarca com as de Lorena, 
Bocaina e Queluz do Estado de São Paulo e 
com a de Resende do Estado do Rio de Ja 
neiro, e com as de Ayuruoca, Baependy, 
Christina e .tajubá., deste Estado. 

As suas divisas com os Estados alludidos 
são, a partir do ponto denominado -«Ma· 
rins,» sito no districto da Yirginia, ao ponto 
denominado «Monte Bello,•> no districto de 
S. José do Picu,-pelos altos da serra da 
Mantiqueira- que corre de sul a norte; com 
as comarcas mencionadas acima, deste .Esta· 
do, pelo contra-forte mais elevado da refe · 
rida serra, que corre de léste para oéste de-
nominado a principio «Garrafão,» e depois 
«Lage,» cChape~ e «Morro Cavado,» deste 
morro seguem atravessando o ribeirão Ta-
boão e depois pelo espigll.o mais proximo até 
o cume da Serra Eacurll, e deste em rumo 
ao ribeirão Manso e por este a sua barra 

com o Rio Verde; subindo "por este rio até 
a barra do ribeirão do Aterrado e por este 
ribeirão até o espigão do Pinhal , onde o re-
reri4o ribeir ão tem a denominação de Palma, 
pelo mesmo espigão até a serra da Agua 
Limpa e desta a de São Francisco ate u lo-
gar «Mogyano~ no rio Lourenço Velho, e por 
este rio acima á. sua nascente no Jogar «Ma-
rins» na serra da Mantiqueira, onde se come-
çou a traçar es ta linha di riso ria. 

EITKNSÃO TERRITORIAL 

A exten;ão territorial da comarca dentro 
dos limites descriptos acim a, e assim com-
putada: sua extensão de norte a sul em li -
nha recta, tomando -se como pontos extremos, 
o Morro Cavado, na divisa com a comarca 
de Baependy, ao norte, e o ponto denomina-
do MarinB na Serra da Mantiqueira, ao sul, 
dividindo com a comarca de ttajubá e com 
o Estado de S. Paulo, e de 84 ki lometros; 
de léste a oéste, tomando -se como pontos 
extremoF, a léste, a serra do Chapeu, llmi-
tr ophe das comarcas da Ayuruoca e Bae-
pendy, a oéste, a serra de ::; . Francisco, li-
mitrophe da comarca da Christina, é de 72 
kilometros. 

Esta extensão é a geralmente calculada, 
segundo as vias de communicaçl!.o actuaes, 
dispensadas as suas curvas e sinuosidades 
naturaes. A superflcie territorial da comar-
ca é de 4.212 kilometros quadrados, appro -
xim adamente. 

DISTA!' CIAS 

A sede desta comarca, que é a cida4e de 
Pouso Alto, acha-se collocada em posição 
central em relação ás sédes dos di strictos 
de que se compõe, dos quaes fica a egual di-
stancia, com excepção da séde do district<> 
de Sant'Anna do Capivary, que lhe é maiu 
conchegado. A sua distancia da séde das 
comarcas que lhe são limitroplles é a se-
guinte: da cidade de Ayuruoca, sede da co-
marca do mesmo nome, de 14 leguas ou 84 
kilometros; da cidade de Baependy, séde da 
comarca do mesmo nome, 6 leguas ou 36 ki-
lometros; da cinade da Ch r istina, séde da 
comarca do mesmo nome, .7 leguas ou 42 ki-
lometros ; da cidade de ltajuba, sede da co-
marca do mesmo nome, 13 leguas ou 78 ki-
lometros. Os districtos mais longínquos 
desta comarca, que ficam a distancia de 4 a 
5 leguas de sua sàde, distam das sedes da-
quellas comarcas, 18, 10, li, 17 e mais le-
guas . 

O territorio da comarca, alem da Serra da 
Mantiqueira, que corre de sul a norte, ser-
vindo-lhe de d1 visa natural , e dos dois ele· 
vados contra fortes da mesma serra, conhe-
cidos pelas denominações de Garrafão e 
Marins, que correm na direcção de leste 
para oésto, e que tambem servem de linha 
divisaria, é eriçado de vari os serrotes, que 
derivam daqueilas serras, correndo em va-
rias direcções. 



Existem, porem, grandes extensões planas, 
formando extensisstmo~ valles de terras su-
periores, rego das por varios rios e ribeirões. 

O sólo da comarcA. compõe-se na quasi to 
talidade de mattas, havendo poucos campo ~ 
de criar e estes de qualidade regular. E' 
extr~mamente prodnctivo, prestando se as 
suas terras a vartadas culturas, umas .ia en-
saiadas e outras ainda em ensaio . 0 milho, 
o feijão de v~triaa especies, o fomo, a canoa 
de aaaucar, a bat11ta, os legumes, constituem 
no sólo fertiltssimo da comarca culturas 
altamente remunerativas e que só neceui-
tam de braços para. seu maior desenvolvi 
monto. 

CLIMA E AlõU AS 

O clima da comarca é salubre ; as duas 
estações do anno bem accentuadas. O frio 
no inverno r11ro A L tinge abaivo de zero, e no 
verão, o calor el ém de 26.· A méJi a da tem · 
peratura durante o anoo regula entre aquel · 
les extremos de ll:l. · para 20. · 

Não existem molestias ep1demicas e nem 
eodemicas. 

Ha grande abuodancia de aguas correntes, 
sendo, em ger~tl, as povoações dotadas de 
excelleotes mananoiaes de agua · p~tavel. 

No distr1eto da séde da co marca ex istem 
duas fontes de aguas mineraes, alcahoo-ga 
zosas, cuja exploraçil.o está por fazer -se. No 
diatricto de S. Jooé do Picú existe egualmeo-
te uma fonte de 11gua mineral daquella na· 
tureza tambem inexplorada aio da. 

VIAS DR COMMUNICA ÇÃO 

E' servida a comarca pela Estrada de Fer-
ro Minas e Rio, que a corta de uma extra-
midade a outra, com o percurso de 65 ki · 
lometros, tendo nesta distancia sete estações, 
cuja importancia se avalia pelo movimen-
to de importação e exportação que por ellas 
se faz, como detalbadamente consta da esta-
tística abaixo. 

Além destl!. via de communicaç!o, existem 
outras, como sejam, a estrada de rodagem, 
outr'ora denominada estrada geral, que põe 
em co mmunicação esta comarca com as 
suas circumvisi ohas, em estado de relntiva 
conservação, e as muoicipaes, que são em 
grande numero, communicaodo os distric toa 
entre si e com eata cidade, séde da comarca. 

Estas ultimas estradas constrnldas a expeo 
sae da municipAlidade e de particulares 
acham-se egualmeote bem conservadas. 

PRODUCÇÃO DA COMARCA 

A producçlio desta comarca consta de va-
rios generos de expo r·tação e de consumo 
local, entre os quaes salientam-se: o fumo, 
de que ba extensa lavoura em todos os <.li · 
strictos, distinguindo-se pelas suas qualida· 
des especiaes o que 6 fabricado nos distri-
ctos de Passa Quat:-o e S. José do P1cú, de 
que existe grande procur·a, c se vende por 
preços altamente remuneradores ; exporta se 
este genero em grande escala para os mer-
cados do Rio e S. Paulo, onde é justamente 

A.C .-r. 

na 

apreciado; os cereaes, milho, feijão, batatas 
farinha de mandioca, polvil ho, arroz, etc. ' 

Extstem egualmeote plantações de canoa 
de a~sucar, de café e algod ão, sendo, p..Jràm, 
estas duas ultimas culturas inci pientes 
arnda . 

Criam-se no territorio da comarca gado 
vaccnm, lanigero, cavallar, muar e prmol-
palmeote suíno, de que se f11z grande expor -
tação de toucinho. 

Fabricam ·se queijos de excellente quali-
dade para o consumo local e para exporta-
çil.o. 

MO VJMR~TO COM:I!ERC!Al. DA COM ARCA Rld 11100 
O movimen to commercia l no aono findo, 

segundo a Inclusa relaçn o demon strativa do 
movimento de mercadorias de export n~ão e 
importii.QãO em kllogrammas, nas est"ÇÕdS do 
Tunnel a S. Lourenço, fornecida pela estrada 
de ferro Minas e Rin, e segundo o incluso 
resumo dos balancetes dos poobs de vigias 
estab~lf•c idos na comarca, flli o seguinte : 

EXPORTAÇÃO 

Fumo ...... . . ......... .. . . . . 
Toucinho . ...... ......... .. . 
Café . .... ...... .. .... . . .. . 
Cereaes ......... .. . .. .... . . . 
Queijos .................... . 
Aguas mineraes .......... .. . 
M .. tE> rraea para cons trnccão. 
Drversos ....... . ........... . 

IMPORTAÇÃO 

Sal. .. . ... . .... .. . . ... . .... . 
Assucar . . .. .. .............. . 
Alcool e vi nho .... . . . . .. .. . 
Cereaes ..... . ... .......... . 
Fazendas . ... ......... . .... . 
Ferra~ens .........•... . .. . .. 
~lateriaes para cons t l'Uoção. 
Di versos ... . . ... .. . .. ...... . 

l357.0!H kgs. 
245 tl74 )) 

40.552 )) 
71 1. 165 )) 

3 .776 )) 
96 .4\il )) 

:~8 1 .8 19 )) 
~~9 .07\J )) 

2.5tl5.848 ,. 

345 .997 kgs. 
716.920 » 
181. 802 )) 
·123.645 )) 
53 .675 )) 
46.'>30 )) 
99 .220 )) 

278 . 106 )) 

2 .1 45 .895 )) 

Numero de animaes, 594, exportados . 
Do quadro acima veritl ca-3e que a expor-

tação da comarca no aono findo excedeu á 
importação em 430 .953 k ilogrammas; que 
dentre os varios generos de rx portação abun-
dam os cereaes na importancia de 711.165 
kilos e o fumo na de 657 .0\!2 ki los ou 43. 368 
arrobas; no tando-se que estes generos são 
GU asi de exc lusi va producção da comarca , 
sendo de proceden cia extranha mui pequena 
qu.ntidade embarcada nas estaçi\es d11quella 
vta ferrea <<do Carmo a S. Louren ço». 

POPULAÇÃO DA COMARCA 

Sobre este assumpto não nos é dado oiTe-
recer elementos seguros e coa1p le tos de 
infor:nação, pelos quaes se possa com exa-
ttdão d1zer qual a população actna l da co-
marca. 

E' sabido quanto t em sido descurado 
entre nós o serviço estatisoo do movi-
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manto civil da população, e por isto nlb é 1 diante o referido aacres cimo, em que eati . 
de extranhar que nos faltem aquellas ele -~ mamos o progresso natural da populaçll:o, 
mentes, que só uma estatisca recente pode dadas as condi '"ões do meio, resumiveis neste 
dar. termos: clima exoellente, ausencia de mo-

Nã () obstante a importancia de tal servt-l le:!tlas epidemioas, sabsistenc!a facil, paz e 
ço, reconhecida, aliás, por actos legislativos, I tranf]Uillldade constantes. 
como se vê da Coutitn!çllo Mineira, que ora 
noà rege, (art. 23 § 2. ·), em que se preaeituou I MOYIJONTO oo FÔRO 
o leválltamento do censo decennlalmente, , . 
não se fez o arrolamento da população en I O róro desta comarca outrora mais agitado 
tr8' nõa, de 1872 para cá, senão duas v~zes, tem dec~btdo de dois annos para cá em con-
mas em ambas o foi de modo tllo deficiente j sequencia d_a crise profunda que s~ alastrou 
e imperfeito t:~ue absolutamente nllo serve por todo pa1z e que a todos os mteresses 
para sobre eÍle levantar se qualquer calculo I tem affectado. Sem embargo, existe não pe -
eatatisco. quena vida forens e, que se faz notar nos 

Com tudo, para dar uma idéa, ainda que ' varios ramos da administração da justiça. 
iJ;i.completa da populaçllo actnal da comarca, I Pela estatíst ica relativa aos tres ultimos 
vamos recorrer . ao recenseame~to de 1872, 1 annos enviada :1. Secretaria do Interior, foi 
unlco regui~r feito em todo Pa1z e o fficia l - ~ este o movimento dos feitos civeia e crimi-
mente acce1to. Ao rei!ultado apurado por naes iniciados perante o juiz de direito; 
este recenseamento da população da coroar . . . . 
ca naquella epocba faremos o acresci mo na I Em 1898 acções c1ve1H 1n1c1adas........ 32 
razll.o de 20 •jo decennalmente o que equiva-1 » 1899 » » » · . ..•.• 29 
le a um augmento apenas d'e pouco mais! » 1900 >> » » 18 
de I. q2 ' I· em cada anuo, porcentàgem, I 1 . . . . d 
aliás, muito razoava!, attendendo-se a que l ~cç~es cr mmaes IDlCla as perante aquelle 
no perlodo decorrido de 1872 para cá, isto e, jUIZO . 
duran te 29 annos,_ esteve a populaçi!o.dda Em 1898 . ... : .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. . 2 
comarca e: dco~diçõesd_no.rma?s de d VI a, » J8!X< .. . ..... .... ..................... 2 
ntaãdo se ten o ta o ellde 1mt 1a a gumat 

0
evas· » 1900... .... .. ...................... . . 1 

ora ou ou ro acc1 en e que per u asse 
seu desenvolvimento natural, sendo aliá! 
equivalentes o ractor de immigraçl!.o, ai nda 
incipiente neste Estado, ao factor da emi· 
gração, derivada especialmente para o Es-
tado de São Paulo. 

Por aquelle recenseamento foi orçada a 
populaçll:o de t oda comarca em 19.441 almas 
dlstribuida pelas freguezias de que se com-
põe, do seguinte modo : 
Pouso Alto .............. ... . 
S. José do Picú e Capivar y 
Pa88a Quatro . ............•. 
Virginia ... .. ............... . 

Total da população ..••..... 

7.600 
3.635 
3.338 
3.868 

18 .441 

almas 
)) 

)) 

» 
)) 

A este total accrescida a porcentagem na 
razllo de 20 · t. dscennalmente, temos : 
População em l!l82. . .. . .. . . . . . . . .. • 22. 129 

'I> 'I> 1892............. . .. . 26.554 
» 'I> 1901............... . . 31.333 

E' este ultimo o total approxlmado da po-
pulaçllo da comarca a que chegamos me-

Isto sem falar no crescido numero de 
feitos criminaes Iniciados perante o juiz· su. 
batituto e por alie preparados; nos feitos ci-
veis de sua alçada, oem como nos feitos de 
jurisdicção puramente administrativo pe-
rante o juizo de direito, sendo que no tri-
ennio ultimo a média dos processos crimi-
naes'preparados por aquelle primeiro juizo 
e julgados pelos tribunaes looaes foi de 40 
annualmente. 

São estas as Informações que resumi·l.i-
mente ofi'erecemos a . consideração da 11. us-
trada commiss!Io encarregada da revisão da 
Estatística Judiciaria e Administrativa deste 
Estado, da qual é v. exc. digno relator. 

Pouso Alto, 12 de junho de 1901. 
111m. e exmo. ar. coronel Antonio Raposo 

de Almeida, m. d. deputado ao Congresso 
Estadoal. 

Daoid Ambrosino de Paula Coellw, presi-
dente e · agente executivo da Camara Muni-
cipal. Joa7uim Bento Ribeiro da Lu=, Vir-
gilío Virir.L, Anton io Candido Rennó e João 
Netto, 
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RelaQão demonstraotiva do movimento de meroadorias de exportação e impor taoão, em kilogrammas, nas estações de Tunnel a Siio Lourenç.>, durante 
o anno de HlOO 
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Publi que -se na f órma r e qu erida e r emet-
ta-se à co m mi ss iio ~\Iix ta Esp eci a l. 

O sr. 1-'\.ss is Lima:- Sr . Presidente , v eco a v. ex c . consulte á Casa e e consente 
na nomeação de uma commiss ão com posta 
rio 4 deputados para r s tnd a r os mei o ~ do 
Estado fa vurecor a propaga nda ào café no 
ex tran geiro. 

Oul rcs Estados egualruente ce feeiroP, como 
o noeso , t. ~ m procedido por ess e mo do, por · 
tanto, ó justo que Minas tome l a mbem par-
te ness e certa m nn, rl eso nvoh·en do ~ u a pro -
du cc,;ão o impul~ion a n rlo assim o nosso pro-
gr ueso o r; u e ser á , incontest a ve l men te, um 
ac to de pa triotismo. 

Era o quo tinha a pedir ( .lf••ito be ·,). 
Com o concentirnento da r. a mara. o sr . 

P r<Jsid e ute nomeia os senhores : Ass is L ima , 
Alves de Lem os, Ribeir o Jun qu ei ra e Astol-
p ho Dutra. 

:?. · U :ITUR.A 

W Ttl m 2 . · leitura, são ju lgadas objecto de 
';i delib,Hação e tinam sobre á me.> n pera or-
e,:, dem do s t rabalh os C's proj ect o s ns. 95 e 
" 96 . 
~ 
...l 

... -
:> 
õ ., 

o 
I 

APRESENTAÇ .~ O DF. P AR ECERES D.\8 C :O ~IMISSÕES 

0 SR . BRA:'\DÃO FILIIO, por p a rte da com-
missão de Camaras Municipaee , apresenta. o 
seguinte : 

Pa recer p~ •·a 2 . · d íscu sstio sobre (l p>·ojecto 
n . 6 f, de 1!•00 

A commi~silo de Camaras Municipaes, a 
que fo i presente o projecto n . 61 , do anno 
pa ssado, por ella. apresentado e já approva-
do em 1. • discussã o, - é de parecer que 
seja o mesmo submettido á 2 .• di scussão e 
a pprovado . 

Sa la das S6ssões . 23 do j ulho de I DO I. -
Brandti<J Ftlho .- .4/-r;es de L e.no.•.-A impri· 
mir-so. 

<I> -c 
" MESM.:> sot .\on p alas oommisfOas :·eunidas 

de Camar& s ~Iunic1p ~ es e do Cons tituição, 
Leg- islação e Pude res, eu via tL Mem o se-

ô ;ruinte : 
=:: 

Pa~·eccr pw·a 2. · disctusão sobre o projecto 
n. -133 , de f i:- !" ' 

A~ commiR> ões r e uv.it!Fs de Camaras illuni-
c ipaes e de Co n • ti t :.~ •c,; rLo , Legisluçiío e Pode-
re~. ás q11ao.• f·•i pres tlnte o r eq u erimento 
aprese ntado e m 2 . · discusfl'íO pe lo sr . Ra po-
so d'Al.oe itla , aoprojecto n. 4 3~ de 1898 -
sã o d e pnrecw que o me~ mo sej a r. o v ~ men
t a submotti do á 2 .• d1scu ss1! o e appro -
va do. 

S •la da~ ReS!õas, 23 de iulho de 1901. -
/Jra ndã , Filho .- Alv'< de ' t.. em os. -A.otolplw 
Dutra.-P.Jdrcl J oão P io . - A imprimir-se. 

0 SR. FFRR EIRA E MRLL'l, pel a COillllli SBilO 
de Commsrc i ·~ . Estatistfca, lr:dust r ia a Arte ~ . 
man1a á M·;sa o seg ·inte : 
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Parec~r pa,.a 2 . • du cu&rtfo 1obr• o pro~cto 

. "· 86 , "' 1901 

A cnmmlssllo de Commereio, Estatistlca, 
lndut~tl'la e Artes é de pareeer que o projecto 
a. 86 aeja anbmettido á 2 . · dlsoua!IW e 
approvado , 

Sala daa re•sl!ea, 23 de julbo de 1901.-
FerrtJira e M• llo.- Juvenal PtJnna.-Padre 
Joaqu l"' Cnlim·"· A Imprimir-se. 

O sa. JHHr: o >HU, por parte da oommia-
IIW de Obru Publicas, manda à Meaa o se· 
pinte : 

ProjecJo n. 97 

Terceira Legislatura 
A commissllo de Obras Publicas, Vi aç!l.o e 

etc., a qu e foi presente uma representação 
doa drs . José Eugenio do Amaral e s~uza , 
Antonio Pereira Lima e coronel Lucaa Tobiu 
de M~ galh!l.es, pedindo privilegio, por 50 
annos, sem o•uu para o Estado, para a cons-
trucção tle uma estrada de ferro de bitola 
de sessenta a cem centímetros, entre trilhos, 
de tracçll.o a vapor ou electrioa, que pArtindo 
de Dores do Ounxupé, munioipio de Muzam-
binbo ou da estaçilo de Caoôaa, munlclpio 
de Monte Santo, nas divisas de Minas com 
o Estado de S . Paulo, procure a margem 
11querda do Rio Grande, no município de 
Passos ; 

Co01lderando que a presente concessllo 
vem facilitar as communlcaçileM com as es-
tradas de forro j á existentes e a desenvol-
ver a protlucçllo nas zonas atravessadas 
pelo. aeu tr~ç•do, sem demandar, em com-
pensação, favores gravoaos ao Estado ; - é 
de parecer que seja adoptado o seguinte -
projecto de lei : 

O Congresso Le~lalativo do Estado de 
Minas Oeraes deoreta : 

Art. 1. • E' o Presidente do Estado auctorl-
sado a conceder aoa cldad!WI dr. José Eu-
genio do Amaral e Souza, dr. Antonio Perei-
ra Lima e coronel Lucas Tobias de Magalbl!.es, 
prlvileg·o por 50 annos, para a conatrucçllo, 
010 e go•o de uma estrada de ferro , de bitola 
de um metr o entre trilhos, que partindo de 
Dores do Ouaxupé, muniolpio de Muzambiubo 
ou da eataçllo de Canô8.1, municipio de Monte 
Santo, n8.1 d1vi1aa deste Estado com o de 
S. Paulo, e pas~ando pelas cidades de Monte 
Santo, 8. Sebaotlão do Paraizo e Passos và á 
margem esquerJa do Rio Grande. 

Art . 2. · Silo concedidos aos concessioua-
rios ou á ea.presa que organizarem, privile-
gio de zona e mais favores communs a c.Jn-
oeas1Ses destA nlltureza . 
-Art. 3. · Revogam-se aa di&posições em 
contrario. 

Sal' d8.1 commissiles, 23 de julho de 1901. 
-Jayme Gomes.- f!.. Otton i . A Impri-

primeira discu1allo, é de parecer que seja 
elle aubmettido á segund11. diacua.a!W. 

Sala das oommisFOe~, 23 tle julho de 1901. 
-Julio Tavaru.-Delflm Jloreira .-Valmo 
de Rezen~. 

Parecer " . 147 
(Terceira legislatura) 

A' commissllo de Orçamento e Contas foi 
presente o projecto n . 24, da Camara, orçan-
do a matricula ou re,!tlstro dos animaes. 

O auumpto do projecto pode ser encarado 
, ob dua1 faces: uma propriamente orçamen-
taria-a creaçllo e tax•çllo do Imposto de 
matricula ; a outra que envolve queatl!o de 
legislaçlio. 

Quanto á primeirP , P' nsa a commlsallo 
que edoptada a medida do projecto, a taxa 
do imposto deve ser tllo modica que n!W 
ditllcu1te o serviço, tornando o inexequlvel. 

Quanto á segunda, coo~stitulndo aaaum-
pto da competencla de commi~ são de Consti-
tuiç!io e Legislaçllo, forçoso é ouvir a mes-
ma commisslio . 

Requer, portanto, A commisslio de Orça-
mento que seja devolvido o projgcto• n . 
2-4 á commissllo de Coustltuiçlio e Legisla-
çllo, para sobre elle interoor o seu parecer. 

Sala das commis, 1Ses, 23 julho de 1901.-
Jul ;o Tavares .- Valerio de Resende . -Delfim 
Moreíra.-A imprimirem se. · 

Niio ha projectos, requerimentos, indica-
çiles e moçiles a ser~m apresentados. 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 
I. ' DISCUSSÃO DO PROIRCTO N, 93 

Lido e posto em I. • •liscussllo, eneerra-se 
esta sem debate, é approvado e vae á com-
missllo de Legislação o projecto n . 93, fe -
zendo oomprebender nos casos de dei&Ji1'0· 
priaclio por utilidade publica a construcçlio 
de obras destinadas aos serviços da lndustrla 
extractlva . 

J.• DIICUSSÃO DO PROJ ECTO N . 9.( 

Em seguida, posto em primeira discus@llo, 
depois de lido, é egualmente approvado, 
sem debate, e vae á con.misslio de Obras 
Publicas o projecto n . 94, reduzindo as 
condicDes impoatas aos ooncessionarios de 
e,tradas de ferro, conforme a lei n. 276, 
ouando essas estradu se destin • rem sómen-
te aos serviços da industria extractiva . 
Na~ a mais havendo a tr·atar-se o ar, Pre-

idente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
P I<IMEIRA PART E 

mir se . Ate uma hora da tarde : 
o aR . JuLto TAVARIIS pela commissllo de Leitura e approvaçllo da acta . 

Orçam&nto envia á Meaa os seguintes : Expediente. 
Part~Cer 1 obrtJ 0 pMj<cto n . 92, para 11gut~da Seguntla leitu_ra dos pqrec_eres de commla-

discuuão lsiles e dos pro.J ectos, depo1s de impressos 
e distribuídos. 

A oommlullo de Orçamento, á que rol Apresentação de pareceres das commia-
presente o projecto n . 92, approvado em sl!es . 
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Apreaentaç~o de projectos, requHi mantos. 
lnd•ceções, mt.erpellações ou mo<,:lles. 

Dlacustllo de 1 equerimentoe, indicações, 
interpella\l!os e moções. 

Approvação de 1 edltcções tlnaes . 

SEGU NDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· discos~ !lo do prC>jecto n . 96, sobre o 

proce••o de divi>llo de terras. 
Levanta-se a se;tão. 

t7 .• SESSÃO ORDINARIA, AOS 24 DE JULHO 
DE 1901 

PRKSIDKNCIA DO BR. RlnBIRO DE OLIVEIRA 

SUIIIMARIO: - 1. · parte da ordem do dla. - Acta .-
Expedlentr .- 2. · lellora . - Apre~enladlo do 
projeeto n. 9d. - Dlecue•~o de reqnerirJ•enlo•. 
- 2. • pArte - 1. • dls cus~ ;l o do projecto n. 96. 
Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

presentes oa sr~.: Ribeiro de Oliveira, Ceies· 
tino Srnoas, Vasco Azevedo. Carvalbo Brit-
to, Olympio Borpes, Julio Tavares, lgnacio 
Mnrta. Raposo de Almeida, João VelloFo, Xa-
vier Rolim, Joaquim Cal xto, Delfim Mo-
reira, Gaspar LopeP, Jolio Pio, Juvenal Pen -
na, Alves de Lemes, Arthur Pimrnta, Luiz 
Rennó, Jayme Gomes, Astolpho Ploto, Epa-
minondas Ottonl, Ferreira e Melll", JoFé 
OonçalveP, Tavares de Mello, Edmundo 
Blum, Auis Lima, Luiz Cassiano e k1belro 
Junqueira, f-lrando comcausaparticipnda os 
era. : Franklin Botelho, Silva Fortes. Olym-
pio Mourão, Lmdolpho Campos, Abeilard, 
Freitas Castro, Nunes Pinheiro e Simello Sty-
lita e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a eeSBão. 
Nilo se achando p.·esente o sr . 1. · Secre-

·tarlo, occupa o Jogar deste o sr. 2. · Secre-
tario e para este logar à convidado o sr. 
Vuco .Azevedo visto acharem-se ausentes os 
ars. supplentes de Secretario&. 

Litla a acta da antecedente e não haven-
do quem sobre a mesma faça observações 
é ella dada por approvada . 

EXPEDIENTE 

0 SR. I.' SECRETARIO dá conta do Se-
guinte: 

Of!icios 

Do ar. J.· Secretario do Senado, de hont•n: 
datado, communicando ter subido á sancção 
aob n. 144 a proposiçã o de lei n. 42, ema-
nadadeFta Camara, annulando disposições da 
lei da Camara Municipal de Uber&ba na 
parte em que tributa mascatea.-A Camara 
üca int.eirada. 

Do mesmo senhor, da mesma data, devol-
vendo acompanhada de emendas a propo~i-
910 de lei n. 47, emanada desta Camara, 
prohibindo as Camaras Municipaes de deli-
berarem Fob •e orçamento no ultimo a nno 
do trlennlo, depois da eleição para sua re -
novaolo e comunicando ter sido rejeitada 
em I. • discuasllo a proposição de lei n. 133, 

emanada desta Camara em 1897, isentando 
de direitos estadoaes as ma terias primas 
neceuarias ás industrlas sim ilares âs ex-
trangeiras, importadas para os rePpecti vos 
estabelecimentos .-A imprimirem se as emen-
das para ordem dos trabalhos , tlcando a Ca-
mara intei rada quanto ao objecto da com-
municação. 

0 SR. IJBLESTINO SOARES communica e a 
Camara tlca inteirada que o sr. Agostinho 
Pereira, por motivo de força maior, teve 
nece~sidade de ausentar se da CHpital por 
alguns d•as. 

2.• LE:ITURA 

Têm 2. · leitura e ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos o projecto n . 97 
eo parecern . 147. 

APREBBI'TA ÇÃO 1111 PARECER~S DIJ: CO~IM: !E ÕES 

O sP . AsPrs L mA pela commi,são de Pe -
t.ições manda á Mesa o seguinte : 

P1·ojecto " . 9~-o' 

(Terceira Legislatura ) 

A cc·mmisFão de Petiç ões, H Que foi pre-
~Ante o requerimento de d. Th ArPzll Maria 
Gomes Gu imarães, pediudo 11 pu hliraçll.o do 
romanre « Mauricio>> ou os« Pau li st.aA em S. 
João d'EI -Rey »,- considHa ndo tratHr-Fe de 
11ma obra de valor em rel ação a historia de 
Minas e de valor litterario pelo nome que 
R tlrma. 6 de parerer que seja approvado o 
SPI!"ulnte projedo dA !Ai : 

O Con pTesso Le9isla t ivo do Estado de Mi-
nas Gerae~ decreta : 

Al't. I . · Fica o governo auatorizado a man -
dar imprimir nas officinas do «Minas Geraes» 
o livro inedito cMauricio& ou os « Pau listas 
em S. João d' EI Rey », de Bernardo Guima-
rães. 

Art. . 2. • Revogam-se as disposi ções em 
contrario. 

(S. R. ) Sala das ses1 ões, 24 de julho de 
1901 .- A.q.•is T. i111a..- Arlhw · Pimrnla. - Lui.z 
Re1mó.- A Imprimir-se. 

Não ha projecto, indicaçõe~, requerimen -
tos e mo ções a serem apresentados . 

DISCUSSÃO DR REQUIJ:RIMENTOS 

O ~R. PRESIDENTE, na fórma do regimento, 
annuncia a discussão do parec"r n. 147 que 
teve hoje 2. · leitura visto concluir o mesmo 
em rrrJuerimento . 

I ido, pois, e posto em disou~~ ão o refe -
ri"o parecer ê o me3mo sem debate appro-
vado . - Envie se â com missão de Legislaçllo , 
na !órma requerida. 

2.• PARTF. DA OHOEM DO DIA 

I.' Dl80088ÃO DO PR OJBOT•l N. 96 
Dispen~ada a leitura, a requerim ento do 

ar. Delfim Moreira, entra em J. · di~ou~~lio . 
qne encerra se aem debate, e approvado e 
vae á commissão de Comt1tniçã , o L'l [{ iala -
ção o projecto n . 00, sobre ,, proceoso de 
divisão de terras . 



7'1 Jda mai s har enlo a tfat&r -se o sr. Pre -
! identa designa para amanhã a s egu i nt~ 

Oi~I) E\f. DO D'A 
I. • PARTE 

Ate uma hora da tnr.ie : 
Leitura e ~ pprovaç!l.':> da actn . 
Expediente. 
Segunda leitu ra dos pareceres de commis · 

-sões e dos proj ~cto~ , depois de impressos o 
dlRtri buidos . 

. -\presentaçil :> de parJ c<l r das commis>õeL 
Apresentaclío de p roj ectos, r eq ll er,mcn -

to~ ; inúicu~ iía s, inter pell acões ou moçõe•. 
D i scus~ão de r aqueri men t>s , inú icaçõ!S . 

i nterpellaçõe"s e moçO as. 
Appro vaçã C> de redacções tlna9S. 

2. • P.-\RTE 
Ate 4 horas da torJe : 

2 . · discuaalio clo prc>jecto u . 92, sobre a p-
provnção de contas do exorcicio do 1899. 

2. · no de n . 86, creando uma feira de gido 
3m Sete LagoaA . 

2.· do de n . 8 1, sobre indu lio nos condt~m · 
nadoa em virtude de a.,ntençu do dr. jui7. 
de dir.eito da comar ca de BJm Successo, do 
10 de julho de HlúO! 

Levan to.-&e a seJslio. 

~ 8. • SESSÃO OR')I~AHI.\ AOS 25 DE JlJ LHO 
DE 1901 

PRE310ENCIA !lO SR. Rl ii i!RO D: 0LiVRIRA 
~U MM.\11!0 : - : .·na r ! e d1 ordc11 no dia .-Acta . -

Expert ieute. -Oh•ervações dJs srs. Lu iz ll ~u uó. 
AiS\! Lima e C.rll)3 ToleJ" -2 .• lei tn ra.-
Apr~scn ta \ ;l I rto narecer para 2 .• dJ; CUS.-à'l C)O 
proj ecto n. !J j . - Item do proj~r.to r.. !.IJ. - R !-
qu~rlmento de nrgcnc·a <to H . 2 • SccrctHio. -
~-· p : rt~.-~ · uiscu"llo dc•s prnjectos n ~ . 92 e 
b9 .-2 .· d·• ri o u. 114 .-DI!corso ~ dos sr,. !l i-
beiro Juoquelra, Aesls Lima , Va,co Azevedo, 
João Pio e João Lu iz -Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a. ohamada, acham-se 

presentes os sr s .: Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino SoareP, Jol!.o Luiz, Olympio Borges, 
Vasco Azevedo, XaYier Rolim, Simeão Sty-
lita, Ja yme Gome@ , Julio Tav&l'es, Alves de 
Lemps, Gaspar Lopes, Raposo de Almeida , 
Luiz Rennó, F. Peixoto, Astolpho Dutra, Ar-
thur Pimenta, Délfim 1\loreira, Epaminondas 
Ottoni , Jolio Pl o, Jo§e ÇJonçalves, Juvenal 
Penna, Tavares de Mello, Carlos Toletlo, Va-
Ierio de Rezende, Joaquim Calixto, Luiz 
Casaiano, Jol!.o Valioso, Carvalho Britto, Ri-
beiro Junq_ueira, Assis Lima, Ferreira e 
Mello, lgnacio Murta e Astolpbo Pinto. fal -
taudo com ce.usa participada os srs . Fra n -
ldin Botelho, Silva Fortes, Olympio Mourão, 
Lindolpho Campos, Ateilard, Freitas Castro, 
Nunes Pinheiro e Agostinho Pereira e sem 
e lia os mais senhores . 

Abre se a sessio. 
Lida a acta da antecedente é a meama ap-

provada visto ni!o haver quem sobre ella 
faça observações. 

EXPEDlENTB 
0 SR . J. • SIICRETARIO dá conta do seguinte : 

O {fiei o 
Do dr. Sacretario da A grioultura, trans · 

mittindo um requerimen t o em qae a Com-
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1 panhia E. F . Muzamuinho pede auxHio para 
· coocl u! llo do prolon gamento da linha do l Arcado a Mon te Bello, na extensão de 38 Jd -
lo metros .- ,, commlsPllo de Orçomcnto. 

I 
I 

Req u ~ 1· i mento 

· OJ Ol crhiio do 2. · ofllcio de or phãos da 
; comarca de Lqopoldina pedindo tras annos 
: de lice n.,:t para tratar de saude. - A' com -
. missão de Pdti ções . 
/ O bll. . Luu I< E:<r:-:,·, envia li Mesa um re-

I 
quer im ento em que Q_~dr. Al berti no Rodr i-
i( UOS de A· ruela, domiciliado no districto do 
Carmo, rr; un ;c ipio do. Cbri;tina, pe:ie passa-

i ge m de sua fazenda denominada «Fazeridi · i nh a•> daquelle distri cto e municíp io, para o 
1 
mun 'dpio tle Pouw Al to . A' oommi:!all.o Mix -
t a Eipec1a l. 

O sr . Assis Lima: - Sr. Presidente, 
quando ba poucos dias orava o nosso ope -
roso collega 11r . Riteiro Junqueira, dei ~:.re 
um aparto que precis' explicar á Camara, 
pois que som essa explicação pod"ria pare-
cer que eu affirmava uma theoria, quando 
não foi isso que eu tinha em vista . 

Perguntando ao meu nobre collega se re-
fe ria se ás comarcas supprimidas, s. ex c. res-
pon deu que se referia ás comarcas uni~as, 

; porque ate agora não sablo, inrelizmente, 
quaes as que eram supprimida•. 

I Nessa occasião eu dei o seguinte aparte : 
E' u ·n m~io de !ia ran tir o juiz, Isto é , os jui-
Z98 das comar~as que não forem supprimi-

. das !!carão ga ran tidos . Este é o meu pensa· 
; mento e ou precisava tornai-o bem expre&IIO 
, afim de quo não se diga quo eu affirmel a 
! th eoria da remoçlio ou nll.o r emoção dos i uize~. 
I QuGr ia tornar claro isso, sr . Presi rlente, afim 
de que me\1 aparte nll.o 11e preste a cutra 
in terpretaçlio. 

O sr. Carlos Tole(lo:-Sr. Presidente, 
vou ter a h->nra de apresentar uma repre-
sentaçl!.o que me foi enviada pelos habitan-
tes da comarca de Manhuassü. reclamando 
a manutençlio deasa comarca , como uma 
medida de manifesta utilidade para a admi-
nilltração da j uatiça. 

Tive ocoasião de entender-me com os illus-
trados membros da commissão Mixta encar-
regada da reforma judiciaria do Es tado, e 
fiz ver a ss. excs. a conveniencia da manu-
tenção dessa comarca. 

O sn. JoÃo Lmz:-Dou testemunho dos pa-
trioticos esforços de v . ex c. 

0 SR . CARLOS TOLBDO:-Agradeço muito O 
aparte do nobre deputado e folgo em dizer 
que reconheci os Intuitos patr ioticos que 
têm guiado sempre a illustrada commiul{o 
Mixta no modo da encarar tll.o· complexo 
problema. 

Entretanto, como eua maLeria ainda nllo 
estã julgada definitivamente pelo Congresso, 
entrego a v. exc. essa represbntação que me 
foi rerr.ettlda, assim como tambem todos os 
outro11 documentos, lnolusivé a est&tlstiea 
judiciarla. da comarca, por onde se vê que 
ella reune todos os requesitos neoessarioa 

I 
para ser conservada e que al{o, em minha 
humilde opinilio, o movimento do fóro, a. 
distancia de outras comarcas vizinhas e a 
renda fiscal. · 



.• Portanto, confl.o na boa orientaçã'l da di-
~na commissllo encarregada da nova di visão 
judiciaria, e contl o tambem no espírito que 
domina a Camarr. doH senhoras de pu tado~ , 
esperando que não se ci>mmetta tão gron ·le 
injustiça em relação a essa importao tissi ma 
comarca , t anto mais qu anto ella está situa-
da em um ponto extremo de Min as , Ii mitro-
pbe com o E~tado do Espírito Santo, e nin· 
guem ignora as reiteradas questões de 
limites que alli se agitam; nin guem ignora 
que uma porçllo do territorio mineiro e 
actua1mente absorvi<:la pelo E. do Espírito 
Santo . 

Nestas condições, podendo suscit3.r-se sem -
pre conflictos de jurisdicção, desordens 
mesmo, nos limites dessa comarca com o 
Estado vizinho, é de toda conveniencia ; é da 
maxima importancia para a administração 
da justiça e para a integridade do territorio 
de Minas, que todos nós devemos procurar 
manter, que seja conservada essa comarca, 
com a circumscripçllo judiciaria a que tem 
obedecido ate agora. 

Envio, portanto, a v. ex c . essa representa-
çllo e requeiro q~e seja publicado no jornal 
da Casa o quadro da estatística judiciaria 
da comarca de Manhuassú. (Muito bem). 

Eis o quadro a que Ee refere o sr. depu-
tado: 
Quadro demon:3t rativo do movimento do 

oartorio 4e orphãos e ausentes da co-
marca de Manhuassú, durante < s annos 
de 1899 e 1900. 

g <5 
601111\' ~ ~ 
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. Quadro de m )DStrativo do mo,;- Jmento do s 
1 cartorlos do I.· e 2. · C'fll.cio Ga CGmar ca 

do Manhuas sú , durante os anncs de 
1898, 189(), 19 00 e J: semestre do anno 
de 1901 , e ela arrecadação fulta pr,1a co1-
1ecto•!a Estadoa1 , ncs exerolcios de 180\l 
e 1900 e 1. · semestre de 190l. 

I 
.I 
~ I ~ 

o 

E 

IJ oJ m J UI .: .u l <A l 

1 ·: -.· r ipt>J.r..l ~ Jo ~-.w 1:.. ... ti a ' • ,,~ 

•I!! r.ti t.. 

l·: ,.: r ipl u:-,\ s r a g i s t r .\<lr.s n o~ re-
J :: istro J J hy J•OTh ! •' 3 '" . 

E s~ d pt• lr õlo .i .!e \'O:Hi a~ Je luw .-
J d raiz. . 

Es.:.. ri p'u r a s r <! ,ci -. t ra •las n v , .,. 
gist r o d e h ~· p ot!w ..:..:a.11 

OI I 
" 

1
'3·./ 

h! em Jld~aJ a!l I,. 
I :,..: rl ptu•a " · l o~ e nJa ~ t hJ !. •1 L•! 

de r a tt. , . • . 

Eso rl pturas ro ~ l & tr :l J a.., no r o-
g ist ro •lO h y po t h~as .. , 

E 11 ..:. r i 1H a r .tS r t ::::is t ratl:\" n o r o -
g ist ro 1'o r re os. 

. . -. 31 

Id em ju l ~ ad:u ... 

Es ~ r ijl tUr a i d u \' UUJa s ti ·) l~t:~ n s 

d e r..t. iz 

Es~ riptu r , , s r ozlstrad.l 5 n 11 r u· 
zl~t ro tl e h ypo t h ~c 3.; 

l i 

l wp ..o r' H\ ' L, 

s; t l •i.3H:H ' i 

J lj •i·i : 11 tS t t ~ 

l ----~--------------------~~--~------1 
l Renda arrecadada po1a collectoria esta -
i doai: 
i Exercício de 18119 ..... . ...... . 
I Idem de 1900 . . . .. . ........ - .. 

1
1. · semestre de 190 J. _ . . . ..... . 

. OB!ERVAÇIO 

36:7498123 
20:953$076 
10:235$724 

I A renda da collectoria, no presente semes-
tre (2."), de,·erá exceder de cincoenta cont.Js 
rie réie, devido á arrecadação do imposto 
territorial. 

Cidade do Manhuassú, 16 de julho de 1901. 
-0 I.· tabellil!.o, Francilco de Fouta Sa11to&. 
-0 2.· tabellilio, Gusta"o de Sylos. 

Puuliq ue-se na forma requerida e envie-Ee 
á commise:to ~~ :üa Especial. 



·-
2.' LEITORA. 

Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 
ordem dos tr.lbr.lhoe o projecto n. 98. 

Apre.eratação de pa.r~Jcere• de commi.uões 

0 IR. ASTOLPllO DUTRA., por parte da COlll· 
mliiBllO de Legllll&çllo, apresenta o 11egutlr".e 
Parece1· para 2. • di1cuuão sobre o l'rojecto 

n. 96 

A commissll.o de Legislaç!o, a que foi pre-
llente o projecto n. 96, é ae parecer que 
elle seja eubme~~ido á 2. · discussão e ap-
provado. 

Sila daa commiasões, 25 de julho de 190i. 
Adolplio Dutra. - Jodo P.o . - A impri-
mir-se. 

o •r. Va8C!D .&1evedo :-Pedi a palavra, 
sr. Presiden~, para env•ar á Mesa um pa-
recer da commissão de Força Publica sobre 
a fixaçllo da força para 1902; mas antes de 
proceder a sua le1tura, devo explicar à Ca-
mara as razões pelas quaes elle está aastm 
organizado. 

Como v. exo. sabe, a torça publica repre-
senta um dos serviçoR mala importantes do 
Es~do. 

Em virtude das difficuldades financei-
ras pJr que este atraveua, era necessa-
rto que a commias!o empregasse todos seus 
esforços no sentido de procurar, com patrio-
tico empenho, reduzir, tanto quanto possí-
vel, as despesas, sem aliás prejudicar esse 
serviço publico. 

A commiasllo encarou seriamente o lado 
financeiro e economico da questão e hoje 
tem a satiefaçl!.o de apresentar á Camara 
um projecto em que sem perturbar ou des-
organizar esse serviço, antee melhorando:o, 
raz-ae uma economia de 179:6753000. 

Essa economia provém do corte de um Ioga r 
vago pelo fallecimento de um tenente; da 
reducção de 35:000! na verba de 70:000$000, 
da lettra-{-da tt.bella, destinada á forragem 
e ferragem de anlmaes; da diminuição de 
43:000,000, na verba destinada á reforma de 
antmaes, arreios, etc. 

Provém ainda, ar. Presidente, da reducção 
da verba para engajados, que a commlsslio 
reduziu de 180 a 150 homens, passando a 
vencer 2$000 em vez de 2$600 diarios. 
A~t.endendo a que já foi votado pelo Sena· 

do o projécto re 7ogando a lei n. 90, a com-
misRl!.o jalgou tambem incluir essa reducçllo 
no projecto, o que importa em mais uma 
economia de 57:065S()OO. 

Assim verifica-se, nessa serviço, uma eco-
nomia de 192:815$000 ·que ficoa reduzida a 
179:6753 porque a commlss!l.o, attendendo á 
boa organlr.aç!o da Brigada, creou os Ioga. 
res de anspeçada, augmentando 200 réi1 

dia rios ao Boldo de 180 praçae, o que dá a. 
d1ft'erença a mala, de 13.1~000. 

O parecer que tenho a honra de nbmet-
ter á eonalderação da Camara é o segulnt. 
(lê) (mu ito bem), 

Vem á Mel& e vae a imprimlr·•e o se-
guinte: 

Pro~cto n. 99 

FORÇA PUBLICA 

Terceira L~gl•latara 

A Commissão de Força Publica a que foi 
presente a Mensagem do Poder Enoutlvo 
acompanhada da proposta sobre fixaclo da 
rorça publica para o exerciuio de 1002, &XC.· 
minou detidament.e esda proposta e 

Considerando que a creaçll.o pedida do lfl 
gar de vet.erlnario com o poato de alfer .. é 
util e será compensado, na despe1a que 
oc.oasiona pe~a economia reaoltant.e de pre-
JUir.os doe aDimaes que evi~rá; 

Considerando mala que a creaçl!.o indicada 
dos logares de anapeçadas, além de oomple-
~ar a organlr.açllo tecbnica da Brigada, ve111 
attender a um principio de equidade, qual o 
de galardoar bons serviços prestados por 
soldados que, sendo analphabetos, não po-
dem ser promovidos, embora tenham moitoe 
annos de asstmtamento de praçaa e notu 
abonadoras de boa conduota; 

Considerando que o augmento proveniente 
da creação de taes logares é pequeno e ee 
conpensa oom a reducçl!.o de outras verbu 
con•tanstes da tabella de fixação da força; 

Considerando que, além das reduoções 
propostas, a verba de engajamento de paisa-
nos pode egualmente ser reduzida-é a com-
missl!.o de parecer que seja adoptado o se-
guinte projeoto de lei: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

Art. I.· A Força Publica do Estado de 
Minas Gerae~ para o exercício de 1902 conll-
tará dos omolaes dos tres batalhões da 
Brigada Policial, dos oftloiaes aggregados 
dos mesmos batalhões, de 1.600 praças de 
pret e de 159 engajados. 

Art. 2. · Ficam oreados os logares de um 
veterinarlo com o posto de alferes e 180 
anspeçadas, sendo estes sem augmento do 
do pessoal da Brigada. 

Art . 3. • Fica o governo auotorizado a des-
pender no futuro exercicto com o serviço 
da r orça publica, espe01 tloado na tabella 
annexa, a quantia de 2.408:411$500. 

Art. 4. · Revogam-se as dlepostç1lee em 
contrario. 

Sala das Commiss1les, 25 de julho de 1901, 
Va$CO Azevedo.-F. Peixoto.-Alves de [,,_ 
mos. 



••• 
Tabella da lixaoio da foroa publica para o exerololo de 1902 

Classi tl cação 

a) Pessoal da Brigada Policial : 
1 Coronel com mandante da Brigada .... . . . . . 
3 Tenentes coroneis commandantes ... ... ... . 
6 Majorea-tlscaes, sendo 3 aggregados . .. .. . . . 
3 Capitães cirurgiOea .......... . . ........ . .. . 
3 Capitães-ajudantes ........ ... ........ .... . 
3 Tenentes·secretarios ..... . .. ... ... . . . .... . . . 
3 Alferes quarteis ·mestres .. .. . .. . . ... . . . ... . 

20 Capitães, sendo 5 aggregados . .. ...... ... . . 
19 Teaente1, send<J 4 aggregados .... .. . . . .. . . 
34 A.lreres, sendo um veterinario e tres aggre · 

gados . ...... •... ...... .. .. • ...... . . . .. ... 
3 Sargentos ajudantes .. .. . .. .. .. .. . . ....... . 
3 Sargentos q uarteis mestres . ........ . . . . .. . 
l Sargento ruestre de musica . .... .. ..... . . . 
3 Corneteiros móre~ ... . ..... . . ... .. ......... . 

24 Musicos ......... . . . ..... . . .. . . . . . ....... . . . 
I 51 Primeiros sargentos ..... ...... ....... .... . 
72 Negundos sargentos . ... ..... .. .... .. .. ... . 
15 Forrieis ....... . . ... ... .. ... . . . ......... . . . 

180 Cabos de esquadra ... . ........ .......... . 
180 Auspeçadas ..... .......... ........ 00 ••• •••• 

30 Corneteiros .... . .... •....... .... .... . . .. ... 
1 .074 Soldados ..... ..... ... .. ..... .. ... . . .. .... . 

b) Etapa para 1.600 praça~ a 18300 na 
media .. .. ....... oo ... . oo oo• 00 .. ... . 

c) Fardamento para I.GOO praças, a 130.3. 
d) Ajuda de custo a officiaes em dili gen-

c;a ....... .... ...... ... . .. ... .. . . ... . 
e) Gratificação a reengajados a_ 200 rs .. . n Forragem, ferragem e medtcamentos 

para os animaes, da Brigada e forra-
gem para os dos officiaes montados . . 

g) Remonta dos animaes do esquadrão e 
dos officiaes montados ....... .. . .... . 

h) Compra e concertos de equipamento, 
arreios, armamento e instrumentos 
de musica ... ... 00 00 •• oo• ...... 00 .... 

í) Aquartelamento, enterramento, expe-
diente e luz •.. ... ... .. .... . .... .... . 

j ) Engjlj amento de 150 paizanos, a 23000. 

Somma . .... . .. .. .. .. ........ .. . . . . 

2$400 
2$400 
~3400 
18800 
1$700 
2$200 
2$000 
ISilOO 
1S800 
1$600 
1870(} 
1$400 

Vencimento por 
anno 

8:000$000 
5:300$0110 
4:300$000 
4:20018000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
3:600$000 
3:000$000 

2:400~000 

Total 

8.000$000 
15:9008!000 
25:HO.J8!000 
12:60Jiü00 
IO .Kt JU~OOO 
9:000$000 
7:200$000 

72:000$000 
57:0001Í!000 

8 1:600$000 
2:ü~!l$000 
2:628$000 

8763000 
I :971 $000 

14 892$ J00 
12:045$000 
52:560$()()(j 
1!1 :402$500 

11 8:260$000 
105:\:.!0fi!UOO 

18:615$000 
548:8 14$000 

759:20fl$000 
208.00011!000 

!l:000$000 
15:000$000 

35:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

70:000$000 
109:500$000 

2 .408:411$500 

Sala das Commisaões, 25 de julho de 1901.-Vasco Azevedo. -F. Peia:o to . - Alves de 
Lemcu. 

Comparece o sr. Edmundo Blum. 

Reqr~eri?Mnto de ~rgenci" 

O &ll. 2. · S&cllttTARIO (pela ordem) obten-
do urgencla, lê dois oflloios do sr. I.· Se-
cretario do Senado enviando as proposiçOes 
d.e lei ns. 122 e 123, regulando a concesell.o 
de ltoença a fuoccionarlos poblioos e revo-
gando a lei n. 90, que elevou os venclmen· 
tos dos funrclonarloa publicas do Estado.-
A Imprimirem-se os projectoa para ordem 
doa trabalboe. 

A. C.- 16 

Não ha projectos, requerimentos, indi-
caçOes e moçoes a serem apresentados. 

SEGU NDA PARTE DA. ORD EM DO DIA 

2,' DISCUSIÃO DO PllOJ ECTO N. 92 

Lido e posto em 2 . · discussão, por arti-
gos successivo~,é sem debata approv11do e vae 
á com missão de Orçamento o projeoto n. 
92, sobre approvaçlo d& contu d > exeroicio 
de 1899. 
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2.• DUCUIBÃO DO PROJECTO N, 86 

Et11 seguit!a lido e po3to em 2.· discussão 
é egualmente sem debate approvado e vae 
à com missão de Commerclo o projecto n. 
86, creando uma feira de gado no municí-
pio de Sete L,goas. 

2. · DrsCUõSÃO DJ PROJ.IICTO N . 84 

Finalmen to ó annunoiada a 2.• discussll.o• 
por artigos, do projocto n. 84 , sobra indu!· 
to aos condemnados em virtude de sentença 
do dr. juiz de direito da comarca de Bom 
Successo, de I O de julho de 1900. 

Não se podendo admittir que a Relação 
confirmasse uma sentença prorerida por um 
juiz incompet<~nte,deve-se concluir que o cri-
me é de responsabilidade . Mas não é eua a 
duvida que actúa em meu espírito e que 

• não foi bem exposta pelo illuatre deputado 
residente em Leopoldina. H a differença entre 
crime de responsabilidade e procePso deres-
ponsabilidade . 

Quando a Relação julgou esses soldados 
julgou por processo de responsabilidade um 
crime commum . Por connexão o crime con:.-
mum foi julgado pelo juiz singular em pro-
cesso de responsabilidade. Se isso é verdade 
em direit,, de modo que um crime c:>mmum Bm dilcussilo o ax·t. I.· 

O •r. Ribeiro Junquelra (Não 
veu o seu discurso). 

devo!- pode ser julgado por processo commum ou 

I 
por processo de raspon!abllidade ... 

0 BR. CARLOS TOLRDO :-PeJa C!ODDSXllO. 
O ••· Asalt Lima (Não devolveu o seu , O sR . JoXo PIO:- nesse caso não podemos 

discurso). . 1 conce:ler o perdllo, o projecto é inconstitu-
0 ••· .Joi\o Pl<» :-A m~nha presenç-a na 1 cioual. 

tribuna, estando em discussão um usmmpto / o m. AsTo r.Puo DUTRA :-Perdão ; v. exc. 
sobre que não tenho competen01a, (mio apo- dá. licença para um aparte 1 Se ba connexão 
íada1geraes) só encontrará. desculpas na_ be - ! para determinar a condemnaç!io, ha tam bem 
nevolencia da_ Camara _dos D~putados · Smto : connexã" para o indulto . 
encontrar vaua a cade1ra do 1llustre deputa · 1 O sR. JoÃo Pio :-E' justamente o ponto 
do residen te em Leopoldina . · · ' sobre que tenho duvida e comprehende v. 

UMA voz :-lato jli. se esperava · I ex c. que nlio posso responder o aparte com 
O sa. JoÃo Pro ... pois desconheci s. exc . l que me honra, se dantemll.o declarei que 

completamente, l'altou lhe aqoella palavra esperava dos competentes explicação e es· 
tlnente, vibrante, cheia de l ~tivos spar~anos . clarecimentos . 
com que s. exc. trata todas a~ discussões, I Os~. AsTOLPHO DUTRA :-Peço desculpa ; 
vis. exc. descer... pensar que v. exc. estabelecia essa dontrma 

O sR. JoA.o LUiz :- Um estudo indigosto contra o projecto. · 
de direito criminal. · I O SR . JoÃo Pro :-Ca3o n!io tenha esclara-

0 sR. JoÃo Pro : - sustentando theoriaa , cimentos completos sobre eue ponto ver-
que em outro Iogar, ou em outra occasilio me-hei, a contragosto "' sentido, obrigado a 
poderiam ter valor, mtls aqui se lhes pede I votar contra um projecto que reputo de in· 
applicar a phrase de Horacio : non erat hic teira justiça. 
tocus. O SR. JoÃO Lmz :-Heide esclarecer esse 

Sinto encontrar vazia a cadeira de s. ~xc . , ·ponto e talvez leve a convicçli!l ao e3pirito 
a quem diria que não apres_ente1 proJe~to de -v. ex c._ 
nesse sentido, mas que o pro)ecto em d1s- O sR. JoAo l'ro :-0 nobre deputado que 
cussão está. subscripto pela commissão, se me precedeu na tribuna fui de uma infelici-
bem o pudesse fazer sem dar satistaçlio a dade inqualitlcavel na argumentaçll.o contra 
quem quer que seja, nem mesmo a quem se o proiecto. Nã? é preciso ser jurista. basta 
julgar com direito de ser mentor da Ca· ter bom senso e ter estudado um pouco de 
mara . logica para ver que s. exc. arcbitectou um 

Não estando presente s. ex c. não pouo e castello de argumento, pintado ligeiramente 
não devo continu ar, privando-me do prazer com algumas citações de criminalistas. 
de lhe dizer algumas amabilidades em troca Disse s . ex c. que esse perdão nlio deve 
das que atirara á Camara, e o faria com o ser concedido, porque esses eoldados têm 
respeito e acatamento que devo á pessoa de meios ainda de se rehabilltarem da injustiça 
s. exc., cuja amizade sobremodo préso. que dizem so fl'rer, recorrendo ;, revlalio do 

Tenho duvidas, sr. Pres_idente, sobre a processo. 
constitucionalidade do pro)ecto, duvldasle - 1 Responderia as. exc. com uma passagem 
vantada pela discussão travada em de~re- 1 das «Mentiras convencionaeo de Max Nor· 
dor do projecto. Se se trata de um cr1me dau : quer o meu João casar-se, mu par.~ 
commum, conforme diz o exm. sr. desembar-~ isso precisa provar que nasceu e para obter 
gador Resende Costa, mas que por con- essa prova deve gastar dinheiro com uma 
nexão foi julgado como r crime de responsa- certidll.o; à preciso assignar papeis e para 
biltdade pelo Tribunal da Relaçllo, n!io sabe provar que assignou gastar com o reconhe-
da com'Petencia do Congresso a concessão ciment) de firma. Prendem o meu Jo!io, 
do perdão, e es!a decisll.o da Relação esh.· diz Max Nordau, precisa gastar dinheiro, pa-
belece um caso j•llgado, podendo a Camara gar autos de um processo, e se é absolvido 
votar sem ofl'ender a Contituiçll.o. pagar o carcereiro que o solta, sendo obri-

Seria absurdo suppor qu~ a decisão da gado a isso. E' o oaao: prendem e condem-
Relaçllo é verdadeira quando condemnou e nam os soldados e egora recorram elles á 
não 1e admittir que disse a verdade quando revisllo, paguem caro ao advogado, nem 
clauillcou o crime, o que no caso tflria lhes é permetttdo, pela theorla do illuetre 
grande relevanoia pela incompetencla do juiz. deputado, recorrer ao meio mais com modo 
(Apoiados) . de obter a liberdade. Emquanto o procuao 



corre todos os tramihs, tlq uem na cadeia, 
emquanto os governistas e a opposição trata 
de assumptos mais import!tntes . 

Comprehende que essa argumentação nen · 
hum valor tem, nem para quem a apresen-
tou e que tem nessa Casa um a tradi ção de 
talento, nem pe.ra a Camara que não pode 
acceltal a sem deixar eEcapa r o ri !O dos 
lablos. 

O projecto é inconveniente, disse s. exc , 
porque o direito criminal estabelece a reper -
cuaall.o da pena e, como me!o 3 de represE lto 
do crime. 

Concedido esse pe'l'dlio vae-se auctoriear 
o Jynchamento, vae-se privar a opposiçllo do 
direito de voto. E' multo lato esse argu-
mento a conclusllo é tão extensa que envol -
veu as premiBilaB e o proprlo orador . Nunca 
vi em loglca tenta infelicladade, a. exc . es -
tsbeleeeu theorias genericas ao alcane& de 
qualquer estudante qne começa o estudo de 
direito. De todas as theortas a conclnslio 
rol sempre: logo esses soldados nllo devem 
ser perdoados . 

Em meu etpirlto se arraigou a con vicçl\o 
profunda, maxlmé vendo a argumentação do 
nobre deputado que levou a questão para o 
terreno politlco, que esses soldados soffrem 
innocentemente a culpa dos grandes; nas ma · 
lhas da politloa governiats, ou da pvlitica da 
oppoaição, foi s. exo. quem falou em poli · 
tica, na rêde em que foram envolvidos os 
perturbadores da ordem em Bom Successo 
eacaparam os grandes, ficando os fracos, os 
deaprotegidos. 

Se o crime era:commum, os detentos de-
viam ser julgados pelo jury, mas era neoes-
sarlo que alguem pagasse, fosse quem fosse, 
aa mortes de Bom Succeaao; e como o crime 
tinha connexllo com a polltica, architeota-
ram um crime de responsabilidade; para 
que 01 accuaado1 nll.o fossem julgados na co-
marca vizinha, prepararam testemunhal!, 
tormaram·•e depoimentos; assim me lnfor· 
mou peasoa que me merece aontlança . e afi-
nal obtiveram a condemnaçllo dos soldados 
por um juiz singular, que é obrigado a se· 
guir a prova doe autos. 

Agora, porem, que ae trata de perdão, re -
cl~tmam contra esse actC', allegando ser um 
crime commum. 

o !a. Jol.o Lmz :-Dois pesos e duas me· 
didaa, um para condemnar, outro para ab-
aolver. 

O IR.. Jolo Pio :-Seja qual for o resulta· 
do· de,se projac\0, vê ae atravez de tudo isso 
o dedo maldito e oustulento da politica, j:l. 
deacrlpto por Proa! no seu livro Criminalo-
gis p'Oiitlque, ha atravez de tudo iseo o odio 
de energumeno que se atira oontr.i o fraco, 
conwoa o pobre, que aofl'rem para suatent<lr 
posições poUtlcu de oheft~a de aldeia . 

Não ha na Camara maior admirador, nln -
tnem mala re1pelta o talento, a altivez, a 
altanerla de caracter do ar. Ribeiro Jun-
queira, nlntaem que tenha maior dedlclçlio 
)lor •··· exc., maa nll.o compreheodo porque 
1. e:w:e. tanto discutiu ea1e a11umptc>, atllr-
aaaclo que era mataria de summa Impor· 
ta11.oia, que punha em jogo 01 interenes sa-
grado• da oppo1lçllo, retira-se entretanto, 

não quer assistir á discussão nem dar o seu 
voto contra o projecto . 

Porque entlio se sangrou na veia c a saude 1 
Porque se declarou contra o projecto 1 

Nll.o será uma prova de que a politica se 
intromette nasEa mat.e!'ia, tirando a calma 
nece1saria à decislio 1 (rtpoi11dos) . 

Aguar.!<\ sr. Presidente, a discussllo ; de -
sejo que me provem a constitucionalidade 
desse projecto para que possa votar a favor, 
satisfazendo a justiça, pois sou partida rio 
do perdllo, penso que de qualquer modo deve 
ser concedido. (Muito bem ! Mu it o bt m !) 

O ar. Vas~o Aze,·e•lo:-Sr. Presidente, 
ou,·i com toda a attençllo o longo discurso 
prof(\rido pelo illustre representftnte do 2. · 
districto, residente em Leopoldina, na es-
perança de que as palavras de s. exc . vies-
sem destruir por completo <] Ualqoer duvida 
que pudesse existir sobre a perfe ita consti-
tucionalidade do projecto em diacussão. 

Eu esperava que s. exc., com o fulgor da 
sua palavra, animando os debatas , \'lesse 
convencer o espírito da Camara de que era 
realmente !noonstituciooal o projecto pelo 
qual se concede o Indulto aos infelizes sol-
dados coodemnados em virtude dos factos. 
de B1m Successo. Entretanto, o meu eapi-
rito teve uma desillosllo terrível : s . ex c. 
que (em habito da tribuna, que dispõe de 
largos conhecimentos j uridicos, teve deante 
de si uma causa tão ingrata que nã D poude 
passar do terreno das hypotheses para for -
mular os motivos da inconstitucionalidade do 
projecto. 

S. exc. começou por affirmsr que o pro-
jacto era inconstitucional porque, sendo o 
crime commum, escapava a noasa compe-
tenola o conceder o Indulto pedido. 

Acha, porem, que a condemnaçllo foi regu-
lar porque houve a co.nnexlo e esta legal-
mente deslocara os accusados do foro com-
mum para o fôro da responsabllidllde e sus-
tentou com todas u forças a connexão . 

Se o crime é commum , os réos foram inde-

1 

vidamente julgados, porque nllo era com-
petente o fóro a que responderam. S. exc., 
porém, sustentou com vigor a connexllo e, 
portanto, a deslocação do crime commum 
para crime de rePponsabilldade. 

Pelas palavra• de s. exc. chegamos a este 
resultado : a condemnaçllo foi regular por-
que o crime é connexo. 

Ora, se o crime é connexo; se essa conno -
xão arrastou os accurados para um fôro ui · 
~erso do que devera ser. nerceando aeus di· 
relt oJ mais amplos e efficbzes do defeea-
nllo tem os meios de convencer (] Ue ePsa con-
oexão desapparece apenas par·a o neto do 
recurfo de gr~ça ao Congresso dirigido. 

S. o:s:c. devia provar primeiro a nl!.o EX · 
istencia da conofxl!o para ent!!.o atacar o 
projecto o~mo Inconstitucional. Exiatlndo, 
porém, a connnão, admlttindo-a ainda para 
todos os elfeltos desde a denunaia até a 

1 cooftrmnç!!.o tia sentença condemnatoria, 
logicamente temos de admlttir que a conne· 
x!!.o tenha ainda o effelto de estabelecer a 
competenoia do Congresso para t~ mar ro-
nhecimento do pedido de indolt' que lhe é 
dirigido pelos condemnados em virtude doa 



acontecimentos de I.· de janeiro de 1900 em 
Bom Sucoesoo . 

Nilo me convenci pelu palavras de s . ex c. 
a razllo pela qual continuo a pensar como 
SeDlpre, que devemos votar o preeente pro· 
jeoto. ol'm consclencia tranquilla, porque 
elle é perfeitamente constitucional. 

Quanto ás lnoonvenienolas allegadas por 
a. exc. eu nllo as descubro, por mais que 
procure, ontle alias ae acham. 

Srs., s~ beia tem do facto e como alie ee 
deu e Pabeis tambem que os condemnados 
alio praças da Brigada Policial , sem parti ~ o 
alguo>, eompletamente alheio11 aos movlmen · 
toa políticos de Bom Suooesso. 

Qual. portanto, o intereaae e o movei dea 
IH snldarloR na pratica do facto pelo qual 
t'ortm oondemnadoaf 

Çonv ... nco me de que elles eatavam lá no 
cumprimento do dever militar, que tem por 
base tle sua organlsaç!W a obediencia cega 
u orden• superiores. 

Nilo estavam lá por comprazer, nem por 
intereue polltico, ou por qualquer outro 
facto: mas sim nu cumprimento de t>eus de-
veres pelo que foram injustamente condem-
parfos. 

Rort.nto. srs ., nós que vimos, no preces· 
ao1 serem dePpronunciadoa outros accusados 
aonre o~ quaea pesava, por parte da . oppo-
aiçl1o daquelte município, a mais formal das 
retponsabllidades; nós, que vimos outros in -
dioatlo&l como auctores responsaveis po.r 
eate r~oto, como mandante&. serem despro -
nunclados não potlemos inrJingir as regras 
de .juetica, tia ra11W e do bom senso e ne-
gar il)•!uho aos soldados que foram mero• 
executores de ordena. 

o sa . Joio LuiZ: - E que nada tinham 
com· o facto. 

0 IR. VASCO AzWVEDO.:- 0 nobre deputado 
ainda foi lnf11liz qUando diase que ·os réoa· 
nlo ·devl"am ter vtn·do pedir o perdllo ao Con · 
gresso antes de tratar do recunõ da revisllo 
do •proce11o e disse que, respeitador dopo · 
der judioiarlo, achava ser um deeretpeito a 
eaae podar a concessão do indulto. 

E' mais uma affirmaçl!.o insuat-entavel de 
a. · n:o. . 

O Congresso, concedendo indulto, nllo me-
lindra o poder judiclario porque o seu jul 
gamento nlo estA sujeito â. apreciação de pro · 
vas de autos e nem importa dearespeito ou 
censura a esse reapeitavel poder puplico. 

E é noi.Avel que s. exc., que declara aca 
tar a 11dnl.ença do poder judioiario, aconse · 
lhe .a reviRão que, no caso de .ser favoravel 
aos acou,ado-. implicaria uma correcçl!.u ,ao, 
pode~ j ••d1clario, pois desfaria as sentençás 
de condemnaçll.o e da sua confirmação e . as 
retorm.;ria -o que quereri a dizer que estd-
v.am er.radoa , 

•A ,1BU't· ·&.lleRacão •nfi.o procede ainda; ar •. 
Bret\rl.ente, por.que O·perdlo é um reouNo-
admUMdo ·em lei oomo meio de gerantir :011' 
direito.••· de iib.,rdade, aaaim • como a ·ap}).el· 
liiiOio •e a revi811o. . · '\' . 

Se-lé um ·r.ecu-raB, dahi se d.,reheode que· 
é ram ·· .acto volon\ario; ~de qoe o: -iadiVIiduo 
pode ttxeroer ~u deixar de . execoec! em pro·· 
"Mito ;de aua liberdade, • ... 

Recurao que é, fica exclueivamenie aujeito 
à. vontade do individuo sem que a nlnguem 
assista o direito de traçar normas para o 
proce !imanto alheio. 

O que fizeram os eondemnados Y Como nlo 
estão convencidos do 01 i me, meamo senten-
ciados, recorrem ~o Congres;o, pedindo in· 
dulto por ser eue meio o mais rapido den-
tre os que têm, por inconcusso direito, para 
novamente gosar da liberdade, que é um 
precioso dom. 

Portanto, uma vez que são innocent88·, 
nlio dev~tmos recusar o indulto ; meio mai. 
l'apido do que a re7iEl!.o para os infelizes 
readquirirem a liberdade. 

Faço estas considerações, ar . Presidente, 
par~t que fique bem accentuado que voto pelo 
proj-ecto em disoussAr, sem reoeiar que o 
E!t•ulo de Minas se conver·ta no Colyseu, 
annunciado pelo illostre deputado, nesta l:..e-
catombe ter ri vel, enchendo o de eangue e 
prBduzindo uma carnHiclD& medonha. 

E, ar. Presidente, mai11 : voto pelo proje-
cto priooipalmente por-que estou convencido 
de que assim procedendo, salvemos o direito 
de liberdade, tão cruelmente sacrificado com 
a condemnação inj usta do- soldados de Bom 
Suooesso ( Muilo bem ; muito bem ). 

O ar . .Jollo Lula: Sr. Presidente, quando, 
ha pouco, orava o ·mustrado deputado reei-
dente em Leopoldina,cuja amencia lamento, 
porque nllo desejo que s. exc. eupponha 
que delta me aproveito para dar-lhe o devido 
trõco, pensei, taes e tantas foram as refe-
rencias ftJitas por s . ex c. á velha bletorla 
romaoa, que estavamo@ de faclo transpor-
tados aos t empos do Colyeeu, em .que o povo 
<la. galeria• batia palmas ao&· actor81, e em 
que Nero triumphava, recebendo em sua 
presença os applausos de Petronio, que mi-
nava por ,de traz a sua pol1t.ica. 

Felizmente, porém, essa i li mio se diaeipou 
logo e eu vi que o illuatre c.ollega foi,oomo 
multa gente, victtma de1sa obsetelio 'do Qwo 
Vadis que anda por ahi nas mãos de todo 
mundo, em mu t.raduoçõea e que só impree,-
siona aos espiritos .tracos, que não tem ·n-
tudos mais sérios a fazer. 

Mas, er . PreRidente, eu pensei que·, de fa · 
to·, ·esta Camara tinha ee transform·ado· num 
coniuncto de Tijallinos (iro"iC&) · e que ·a. 
exo. era o Paulo de .Tarso, a pregar a dou -
trina do ·néo ohristianiamo; entretanto. tal 
illus:Io tambem se dissipou, porque a. t'.IO. 
nlio tu mais que o papel de Petronio, cen-
surando a pobtioa de ·Nero,na auaeocie, e ba· 
ttlodo palmas ao tri.umpllador - na aoat pr.e-
sença . ( Muito bem ) •q_1·1'""· 

Foi s. ex o .• . apenas, o arbitro das elegan-
cias .... parlamentares. ·•t' 

Sr. Presidente, não foi o relator da ·com-
mis•ão de justiça civil e · crimfnal deell 
Camara quem•trouxe .paral.O •. rterreno-. poll"co 
o deba-te deste projeoto; nlioHfol·.o t.elato .da 
eE>.mmiMlo de Justiça quem...tro,uxesotJolllC. 
partiderios para a -Wa da dlaouulo. m·tdiro 
iato par&< .que depoia ni.o ae rapr.G-.:eitam ·oe 
pretensos defenson1 da ·jumiJa. prtJju4ioad4 
pelOj projectot" doa incidente. que ·. pálsaa 
sll.l'gir .:du -palavras .que ·.vou proferir . .neaia 
C81as.,,,., ·. •J 
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A Camara •abe que na 1.• diat~uullo do 
projecto limitei me unioa e exclusivamente 
a demonstra,., c~>m as provas dos 11utos, a 
nlo reapomabilid•de doe condemnnd · ~; fiz 
vêr que, no des•mpenho da minha miuão . 
nlo me deinva, absolutamente . cég~ r pelAs 
paixOea polit.icns e, felizmente, o proj ~cto 
panou sPm que tia partt.o doe men1 !Ilustrados 
colleJlas bouv .. Pse desvio para esse terreno 
IDjrrato e pr11iudlcial . 

Qolz, porém, o nobre deputad o re,idente 
em LI\Opnlrlina,cuja a meneia lamento porque 
demonstra que s. exc. julgou-se frac o por a 
ouvir a rPspoqfa que vou d11r aos seus argu-
mentos po;s que, tendo aftlrm ado a impor-
tanola do prnjecto, retirou ·se desta CaruAra 
ante~ que elle fosse votado, qniz s. Pxn 
deecamhal' para o terreno das paix1les parti-
darl1111, InJuriando (é o tel'mo), RJll!'rediodo 
inju•tAmente aos &Pua c~llegas, comparando · 
os a Tlgelltno~, quando a. ex c. devia se 
lembrar de que si nóa somos Tilrellinos, si 
e1te Co11 gresso nllo eafá na altura da sun 
py-osapiR s . exo. nlfo devia mais sentar se 
(apontando) naquella cadeira, junto com-
nosco. 

Preciso l'Ppellir. como repillo neste mo -
mento c"m toda bombridade e altanerla a 
aft'ronta que nos foi atll'8da sem r • n •x11 o 
e dil!'!' mais a s. exc . que, si é muito boni -
to. e ·fRctl farer opooPição, é mult o mais no-
bre defPnder t~rojectos como este, com ar-
gum~>ntos Polid~>s. levando a convicção ao 
eapirito. n!'[o FÓ da Camna como do povo; 
aind" qu~> incorrendo nas Iras de s . exc. " 
nas di11fri bes e insultos tios jornaes oppo . 
sicionistas (fl pniados; muito bem.) 

Sr . Presidente, o facto em vlrtntfe do 
qual foram contfemnados os soldados de 
Bom Successo já foi por mim exposto nesta 
Cani&:fR,mas vou reaumil·o pela segunda vez. 

~(! )lia 31 de dezembro de 1899 procetfeu· 
se á elelçlto federal na oldade de Bom Sun-
08180; no dia I.· de ja}lelro de 1900, á ooi-
t~, op ye,1,1cedores dessas eleiçoes, reunidos 
em um grupo de mais de 300 'pessoas, tr~~.
taram. de manifestar seu rego•ljo, atirando 
iil'sUJtos ·é ameaç~s ao grúpo vencido e en-
tre e'sall ameaças a' da depósíçl(o 'do pl'omo -
tpr, d, í.tJ.sticà, a d·a deposiçtto do delegado 
d~,.J:olt"~J~ e a de ~xpulsllo __ de dlv~r11os ci-
d$.11"4Q[ co~aplcuos para fo1'8 da cliJ ~ de. 

·sàb'éd~r 'dessas · oecu'r.renclas, o dele~sdo 
pÍJ~ 4e' prom'ptidllo a forÇà publica e atri gfu-
.~.para '.o Jocal em que .estava o ~mtpo, -pe 
~n~ô. pàT~a és pePaoàs que delle faz1am par-
te, cll:lma gue lhe foi promettlda ; mn•. ao 
&~P.~Qxlmá'r te elle da fó'l'Qa para ordenar a 
sJra ~~li~ada. foi se4nldil 'pelo grupo em at-
tl~,té 1 ~~~ilsivá, "" á"os "llt'itós r! e mn•·•a 
• ó'tlif;'"tl) e ,'do lf!lló .á~olrlmettroo e de~ArmAdo u ', sMf'à ' o' ·te'r\ao 'Sjdo tambem ferido com 
ti t.'i.r8 ~é' re~ol~er um dos palunoir ·qne 

!tl~v)i ao l~d'o dl(. f0r9&,.., senllo· efitllll· Mta' 
B'ot,ül.. '.di! ' irea ·a •#!~ati'os ;• etibumlnd'a 
;,",;,'itrit ~dO' d'fzât· de 0 teítfl rlfunhas e 

a 4~•tanct 'res .. ~'etroí dlà'"mi"s<a 'trnpti .: 
~aJ.'aH'· t c~ f'ot il sse 'motneiitô ' qu tJ . 'as,· s9ti!ados 
n111 ftlâm "· · " " ' · · · · · 

. ~ti'· tíÍ&to· .oci.mo e~~' 'ie l>d'êU, e para de' m ~·~fro~ H 9 dil\Wtt!!IUito -~é dtverilall tes-
Wbíuóll'all · db prôceàío. · · 

Ficou provado que, antes dos soldados te-
rem atirado, muitos tiros de revolver fo-
ram desfechados , ficou provado que o povo 
ostava arma<! o, conforme as declarações 
rias proprias testemunhas que faziam parte 
rio 11rupo ; apropria sentença condemuato-
ria diz que corriam boatos a larm • ntes de 
~erias perturbaçoes da . ordem publica, o 
que seria sutflciente para juetitlcar a pre-
s~ nca da r orça publica no local. 

Além disso, fiz ver á camRra dos senhores 
tl•put"dos que não era possivel que a força 
AllflredisRe o grupo popular, qu~ndo ê certo 
que o delegado de Policia achava .sa do lado 
rlo mesmo 11rupo de braço dudo com o co-
ronel Octavio e não é crivei que us S<lldados 
prAtendePsem assassina r as pess(' t.B que 
con•tltuiam esse grupo, est.andu á frente 
delle e podendo ser victima do assaesinato o 
proprio delegado de Policia, quP comman · 
dava a fo rça ' 

O Sec ·•lo, jornal que se publica em Bom 
SuccePso, e que apenas cito em relaç!!.o ao 
tlepr imanto de um 11 testemunha, diz que 
a segunda testemunha de delesa dep i'l e a tis 
696 : 

L (. ) «Pouco depois uma parte do grupo 
(• i pnra o la•ln em que estf:lva o f orça B nes-
sa pnrlll (oi ell e dep · ente; la ch•pnr1tfo v iu o 
coro,.el Octav io C" 1·los r •commendno;do Cfllma 
no 11nvn e CAMINHANll() SE MPRE PARA o 
LADO OA FORÇ -\., etc. 

Sr. PrePirlent~. qne nPceAs idade teria o 
coronel Octavio de pedir ca lm a ao povo se 
este •stives•e calmo 1 Que neceuidade teria 
rle pedir aos SAUS partidarios que se acal-
mas•em, se não .fosse verdade que o povo, 
.tirigir. •fo · s~ ao enccni>·o da (orça, tinha intui-
toA &JlgrePsivoe ~ (continua a ler). 

Portanto, Sl' . Presidente, quando mais 
fosse mieter para determinar a veracidade 
da narraç!!.o, eu tinha ainda e& t.e documento 
para invocar. 

Eu disse que, se, de facto, no processo 
havia prova contra os reos, preaisavamos 
notar que essa prova foi produzida pelo 
queixoso, com testemunhas do seu grupo 
partidario. todas ellas fazendo parte da tur-
ba aggressôr11. 

Mas, sr. Presidente . chega-me ás mll:os 
um documento de alto valor, voior que já 
se pi"ocurou destruir por uma local do jor-
oal opp11sinionista de Bom Successo , mes 
que a Camara dO& srs. Deputados vae apre-
ciAr. 

Uma das testemunhas de vista do pro-
r.•s· o, que depoz não como numeraria, ê 
r:erto. mas onmo referida. uma. das teste -
munhas de vista, Joaquim Gonçalves Damas-
ceno, dPolarou que viu os soltlados aggre · 
dlrem o povo; em primeiro logar viu o so~
<lado Augusto disparar a sua arma, _llUJ.o 
t.iro foi ooe pnaduziu a morte de um mtll-
virlnn que eabva dentro de uma oua. 

E' verdRde que Damaceno nllo depoz como 
te•temonha nume_ral)la · depoz para cootlr-
mal'· a referencia feita por outras testemu -
nba•. . 

Pois bem, ar. Presidente, .J04q~im DIIJ?a-
oeno. <Reaba de penitenoiar ·le do teu. ~r)u
rio declar11udo que pedia -perdão aos ráos 
po~que tinha jurado ralao! (8nuaçtfo) . 



Já se diue que estn t satemunba oito tem 
im portaocla no 1•roces8o, atflrmo, porém, que 
tem multa importanc1a, eon primeiro logar 
porque é ref11rid a que vem contlrmar um 
facto capital , qual o de hr visto os solda· 
dos atirarellt antes do povo faze! o ; em se-
gundo logar porque, como confeua o pro-
prio radactor do jornal oppoalcion ista ( lé ) 
«nllo ha quem ignore que o valor probatorio 
do depoimento da rafllrente E •TA' NA CO!'<· 
FlRMA.ÇlO DA lt F. F&RIDA . I> 

Et1, sr. PresidAnte, o quE- , em j uaUtlcaça:o 
feita com a oita~llo de Damafceno, ae pro-
vou aobre o perjurio deste ( l J). (1). 

Pimentel, deu a retJ)'Jito do tal testamento 
p rov:Ldo p1 r- seu testemunha l inquirldaa pelo 
coronel uctavio CarloP, como advogado de 
Ar anias, o seguinte parecer : « A aentença 
app3llada merece contlrmaçi'l.o. A contradt-
cção das te~temunhas numerarias, umu 
com as outras e outras com o proprio depoi· 
manto ; a suspeiçl'> pro vada doa depoentes; 
<'8 i·ndicios vellementes de fr <iude que e lv~ a 
inteoçl!.o do appellante, tudo isao Hconselba 
a aer mantida a sentença do illustre prol&· 
tor. 

Bello Horisonte, 21-1-1 901.- F . Mendes 
Pi,aentel . "> (fls . 411 ?-'. a 41'!) 

Temos, portanto, sr. Pro~aidonte, provaio 
com 4 testemunhas que Joaquim uamssceno, Si, em um prccesso de interesse pecunia-
teatemnnha referida do. proceno, jurou fdisO r io, conseguiram arranjar seis testemunhal 
para ser agradavel ao coronel o tavlo 1 conte•tes que o Superior Tribunal do nosso 

O IR. DELFIM MoRBIRA : - Estes cocumen- Eitado, depo is do exm. juiz de direito da 
toa devem eer remettidos ao promotor de comarca, de accordo com o pareoer de no-
justiça. tave1s advogadcs, declarou serem falasa, por-
~ IR. J o~o Lmz : Vou Nquerer que alies que motivo t' à ? poderiam ~er arranjador, 

SeJam pubhcados no jornal da casa e remet- para accusaçll:o doa réoa agrac1adoa pelo pro 
tidoa depois ao promotor da comarca. )e c~, testemunhas auspeit_as e impreataveis, 

E, sr. Preaidente, já. que o illnstre depu - I apaixonadas pelo odto pohtlco e pelo lnter-
tado residente em L'lopoldioa qu1z desviar esse resultante do facto de fazerem puta do 
a dlacusa!o deste proj ecto para um terreno grupo popular 1 (Pau&a) 
por demais escabroso, vou contar á camara Discutidas todas as provas, discutidos to· 
doa srs. deputados um Cacto que vem de- ~os os ,ractos, eu J: 0 $&0 affirmar que o pro-
monstrar a faollldatfe do arranjar-se certas Jacto é J uato por que do processo se conclue 
provas na comarca de Bl)m Successo. que os condemnadoa-on agiram por temor 

ll'alleceu alll ab intesrato a mulher do sr e o temor, no dJzer de Carrara, « t ira a cal· 
Ananias Pinto de Barros e este oito que·· ma e o tempo neoessarl< s para re flectir 
rendo perder a metade dos beo~ do oaaal j maduramente e priva uslm a vontade da 
que ft~O tinha filhos, pelo que taes ben; arma que. a def~nde » ... 
pauar1am aos herdeiros oollateraes da ma- Ou Od reos ag1ram, como está pravado, 
Jber, tratou de reduzir á publld3.-fó rma, no calor de um conllicto em que, se'!l pro-
tendo como advogado o coronel Octavio um voca~ão de sua parte, Coram aggredJdos e 
pretenso te-stamento nuncapativo . . ' tiveram necessidade de defender:ae. . 

Depnzeram contestes u teatemunhaa ne- 81 o Poder Jnliclarlo, deante do rlgor1s · 
ce1sarlas, declarand_o a extetencia do tal mo da prova legal, nllo j_ulgou per!eitamen-
teatamento, que rol JUigádo por sentença do te caracterizada a legitima . defesa, nllc:',~_ é 
exm. ar. dr . jnlz de direito, que e o m11mo menos certo que, pela expos1çlio doa factos 
que condemnou os agraciados do projecto a pela apreolaçll:o e natureza da prova pro-
em debate. duzid&, podemos, com coovicçllo, atflrmar 

Oa herdeiro• collateraes, porem, embar- que os réos, agraoiadoa pelo projecto, nada 
garam a sentença e provaram a falsidade mala fizeram que defender se. 
doa depoimentos, sendo que ficou tambem Nestas condlçOel, o projecto de '()&rdllO se 
provado qae uma das teatemunbaa do tes- legitima e.se juatlllca, para que seja conoe-
tamento, Sebastta:o Rocha, nl!o eatava na dlda a liberdade &OI réoa a que elle se re -
·relidencia da teataoJora no dia em que 89 tere, n!o digo injultament& condemn&\fos 
pretende que foi 'feito o taatamento . porque o juiz togado julga pela, pro"• legal 

Pelo ·meamo. magtatrado que julgou proce- e ea~ foi a.drede e propoaltalmente. ar,an-
dente a reduoção do testamento nunoapativo jada, mu oondemnadoa em consequencla .d.e 
foram recebido• oa embargos e julgados pro~ uma urdidura tremend,&, em que, de_ a~yó~
vadol para o effeito de revopr a .Primeira ta com a liberdade doa réos, foi saorJtl.c4dá, 
sentenoa ! sem conhecimento do poder judiciarlo, a 

E na sentença que julgou os embar~ros mageàtade da juetiça. (Muito bem ! ) 
ha, entr.t outros, o seguinte considerando ; . Exposto !> tacto, demonatrada a convenleJJ;-. 
<'-"do) «Considerando que, do que fica ex· c1a do proJecto, me dl.apen1o de acompánhar, 
posto esti provado que o testamento nun- detidamente a, pGU\10 dfgertda llç~ de dlrei-
oupatlvo com qne se allega ter fallectdo d to penal que o nobre deputado resideijte em 
PMronllba Carolina de JU1UI1 nlfo e .,~da: Leopoldinà J!retenden fuer I. Ca1pata. doi 
thíro, '""do ante• " "'a w"'bórtaÇilo (raudu· ara. Dep~ata~JQa, citando até UJP: livro QJ.e, l ~ , 
le~tta 1> (ft• . 371 v . a 372) . exo. vto pe~ prim'ell;a ,vez', como o de Rac!~ 

Subindo, por appell~o do auctor, ao· de ~~ Gr~rta, tlUltO. qu~ as re1,p~o~~ 
Tribunal da ~Jaçllo-os autoa do preteDIO pag,ln&a eaW,vapt. ~nd& po_r ®riar. 
teata~ento, o curador dos menores interea- S. e:J;c~1"'alàm de11a ,e,}lctor, c~tou G&liOfall) 
sadoa, o provecto e aballsado advotado (e até Me110 Freira) e no aeu confuso CP.JlÇe\-
mau dlnlocto collega a amigo, dr. i\laadaÍ to aobre ~ _quee~o Jl&p.,, . pret;ende~> qalíDl-

lar: a op1n110 doa dé!~qiiliJ~alioa apo~tolo1. d~~o 
1 A jastlllea• ~ egue -!e ao discurso . nliva escolu, que á theorla daa cirCIUilltan~. 
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oias attenuan tes, á. instituiçl!:o do JUry, ao O SR. JoÃo PIO:- F: ita e a pa r te rn ~tis 
direito de graça, etc.-denominam Institui- important~ e unl ca da questão. 
ções e leis p rotectora s do crime . O BR. JoÃo LuiZ : - Eu desejava que 0 S. exc . , porem, esqueceo-se que a nova nobre deputado resi d.mte em Leopoldina 
esc?la, pára rejeitar as vigenteP instituições 90e combateu a consti tucionalidade do pro ~ 
penses de todos os povos cultos, abandona Jacto por esse prisma , me dissesse como 
todos os criterios da responsabil idade penal preliminar para toda discuseão, o que e que 
austenta!loa pela escola classica ou m11lhor- s. exc . entende por cnme de rt?aponsabi-
juri41ca, para fundar a theoria da pana no lidadt>. S. exc . esqueceu-se disso e eu la-
criterlo anthropologico da tdmibilidade do !f!euto a sua ausencia, porque elle não se-
delinquente. r1a capaz de dar uma noçllo prt cisa e juridica 

E, entll.o, para ser loglcc>, devia o nobre em face das leis do paiz , sem descer a ditre-
deputado provar a temróilidade dos intelizes rentes especies e hypotheses previstas no 
agraciados pelo prc>j ecto. aviso que s. exc. citou, quiçá @em conhecer 

SI o direito de graça é rejeitado pela asco- I pois e nelle que me fundo . ' 
la anthr.Jpologica, nil.o o é todavia pelo nosso I . O .codrgo penal da Re.publica n:lo tem um 
direito, pelo direito de todos os povos oul- so t1tulo co.m esta ep1graphe,- cri 11 e3 de 
to1 ... e de passagem vou dizendo que os I responsabll•dade- ; por consequencia, ullo e 
flogmas da nooa e:cola já estl!:o condemnados na classittcaçll.o do codigo 9ue vamoa eu -
pelos proprios congressos de anthropologia oontrar. 9: noçll.o do que seJ a crime de re-
crimina!, para felicidade da humanidade. 

1

sponsab1lldade, e nem se d1ga que elle tem 
Facil é a qualquer citar a opinlãG deate ou var!os t1tulos em que tra~a de abusos e pre -

daquelle escriptor; a difficuldade está. em var1caçõe! de fu~ccionar10s publico~, pois, 
fazer a citação a proposlto e applical-a logl- 1 ~esses mssmos t1t uloP, trata de abuws e 
camente, demonstrando a sua assimilaçl!o. mfra~ções commettl<:las por quem não é 
Foi esse o escolho em que naufragou a ar- 1 funccionario publico . 
gumentação do nobre deputado. (Muito bdm ) ' Ond~ devemos, portanto, procurar a noçí!" 

Agora, sr. PreJidente, acudindo ao app91lo dos cr1mes de r~sponsabilidade 1 Disse 8 . 
do illustrado collega residente em Barbace - , exc .. clta.ndo o av1sn ~e 18~, que na especie, 
na, vou entrar na queetllo propriamente em o crime e commum. 'ou ler agora esse aviso 
debate neste momento (digo propriamente em que s . exc . se fundou e que é o anico 
em debate, porque estou certo de que a Ca- ~ que póde escla~ecer a mataria , já que nllo 
mara està convencida da justiça do projecto) podemos nos c1rcum.screver, ~xclusivamente, 
isto e, saber se e da competencia do Con- ao campo das theor•as . (!,•·). 
gresso a concesfão do perdão na especie. Paula Pee.so~, nas annotações ao codigo do 

Disseram que o Congresso nllo é compe- prllcesso c~•mmal, nota 1.063, fund ado no 
tente porque o crime é commum e tanto I referid? avrso n. 24.5, do 27 de agosto de 
Isso é exacto que o oblCUrJ relator da com 1855, d1z que silo crimes de responsabilidade 
miss!o de Justiça · (não apoiados) defendeu (le ... do:) <I I. · · · · .. , 2 . · . .. , 3. · .... 4 . • os 
essa doutrin a quandG sustentou aqui o ,-oto cr1mes conne xos com o de responsabil idade, 
do lllustrado sr . desembargador Resende 1 etc ···.» 
Costa. Colloquem os, primeiramente as cou- Assim, como no direi to penal militar ha 
sas nos seu~ devidos termos. crimes p ropl'lamente militares e crimes\,._ 

Sustentei que o crime era commnm e que 
devia ser julgado pelo jury; mas, desde que 
passou em julgado uma sentença , estabele · 
cendo a legitimidade do julgamento em pro -
cesso de responsabilidade o que o congresso 
tem deante de si nllo são theoria~ , nem dou-
trinas, maa o f~cto de uma sentença, que 
tendo pauado JUlgado , constitue lei para a 
e1pecle. 

propriamente ~ilitares, no direito penal 
commum os cnmes de responsabilidade são 
tambem p ro priameHte ou improp•·iame111e 
de tal natureza. 

Da I.· especie-e, por exemplo, a cunous-
s!o. 

Da 2 . · eapecie- é o cri m commum con . 
nexo com o de responsab ~ lidade, o crime 
co~l'!lum que é consequen01 a do de resl on-
sabll.•d~de, el!elto delle, si assim me posso 

Portanto temos como estabelecido o se- exp rimir, como succede na hypotbese dos 
guinte: em doutrina eu negava a connexllo; autos e maia tarde demonstrarei. 
na eapeciA deante do julgado irrevogavei ; O crime, no caso que nos occupa é de 
temos como . . . responsabilidade. ' 

O BR. DELFm .\!oRKIRA: _ E~sa queslllo li.' a connexi!o na especie que determina a 
de connexidade devia ser discutida na for· natu~eza do crime e a natureza do crime se 
maçl!:o da culpa. detlmu nes ta hypothese un1ca e exclusiva . 

mente pela forma do processo. Querer fu -
0 SR. Joi\o LUJz ... estabelecida a prelimi- ~1 gir desta verdade é remontar á dout ri na 

nar da conne:rão que arreda de minha opi- mas nllo firmar no dire ito existente ' 
nlll.o qualquer laivo .de contradlçllo. Eu vou Dada a connexllo, como na hypotbese em 
provar a competenc1a do C?ngres;u na ma· I que alia e incontestavel, porqu e, para de-
teria, sob dois. pontoe de VISta, I; demon - 1 monetral·a, temos uma senten ça qtie ver· 
strando P~~o Julgamento que o crime é de I dadeira ou nll:o , constitue lei para 0 casG 6 reaponsab1hdade; 2. ·.demonstrando que mes· que nllo pode ser por nó3 r~vogada e pre-
m~ que elle nll.o Be.Ja de responsabilidadt>, ciso chegar á cooseqoen cia natural' da com -
pe a .sna coonexll.o tlrmou·se a nossa compe- peteocla do Congresso paTa 0 J:e~d11o oa es · 
tenc1a para perdoai-o. pecie. Vou demonstrai o: 
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V. exc. aaiJe, ar. Presidente, como o sabe 
a Camara dos era. Daputadoa, que noa ori · 
mea pollticoa a compet.encia para o .julga · 
m~oto e para o perd4o . é do . poder federal 
Pola bem, dado o orime poht1co em conoe-
xlo com o crime commum, o ré o do crime 
commum coooexo com o crime político é 
jul·gado pela justiça federal. 

Condemoado tal réo, de quem a competen-
cia para a conoeasll.o do perdlo 1 

Soateotar 88·ha . que do poder eatadoal, 
porque ha um crime commom da alçada do 
poder jodiciario dos Eetados1 , 

Nioguem, com aeriedade, defenderá 888& 
opioill.o . 

E porque 1 
Porque a conoexilo desclassifica a compe-

tenoia:-tira o réo da alçada de um poder-
o do Estado-para o de outro-o da Unill.o. 

Do mejmo modo, na eapecie: na connexão 
do crime commum com o de responsabilida-
de (connexào firmada por sentença pauada 
em julgado)-a competencia para o perdão 
pa11a do poJer executivo-que não pode 
perJoar crimes de responsabuidade-para o 
poder legislativo, a menos que nil.o se sus-
tente a extravagantissima opiniil.o de sepa· 
rar·SI!, p •ra o atreito de perdil.o, crimes ctue 
se julgaram lnseparaveia para o atreito da 
condemonçll.o I 

O réo Celestino, inspector de secçlo, foi 
eondemnado como incurso nas penaa do art. 
231 do Cod. ~'enal que dispõe: «Commetter 
qualquer violencia no exerclcio das fun-
cçõos do emprego ou a pretexto de exer-
cei-a& :-Penas taes, ALEM DAl )IAIS EM QUE 
JNCORRBR PllL& VIOLKNCIA •• Como da violencia 
resultaram mortes a ferimentos, foram lhe 
impostas as penas de bomicidio e ferimen-
tos, ea: vi da cit11da disposiçlo e de accordo 
com o disposto no art. 66 § 3. · do Cod. Pe -
nal. Os soldados, por connexl!.o, foram jul-
gados e condemnados-pelo mesmo procesao 
de responsabilidade- conjunctamente com 
Celeatino. 

Oarraud ensina que a connexão tem por 
atreito uma prorogaçllo de oompetencia, ver-
dade esta que to doa conhecem. 

Ora, si a connexl!.o tem por atreito a proro-
gaçllo rle competmcia do poder jndiciario 
para julgar e condemÍll\r, em processo de 
responsabilidade, os soldados agraciados, 
neceaearia e logicamente têm por e:treito a 
prorogaçl!.o de competencia do poder legis -
lativo para perdoar os mesmos eoldados pelo 
crime connexo com o de responaabllidade em 
que foi condemnado o co-réo Celestino . 

Rem9ntemoa tambem sr. Presidente, á 
razllo hl•torica do preceito constitucional. 
E' sabido que no tempo do imperio, o in-
dulto era da competencla c:xolusíva do po 
der moderador; proclamada a republica di-
vidiu-se esta competencla e pasaou a do 
perdão de crimes de responsabilidade ao po-
der legJBiatJvo e ao poder executivo a do 
perdl!.~ dos crimes communs. 

Qual a r~tzli.o de semelhante disposlçl!.o que 
a Constitut,.ll.o do nosso Estado respeitou f 

E' que a graça nlo deve ser concedida dl-
rectamente velil poder executivo ao• tnnc -
clonarios de ordem admlni•traüva, que lll.o 

aeus prepoatoa, para evitar poulvela abu1o1 
que o .po,ter executivo viesse a commetter, 
perJoando prepoatoa seus. Foi por lato que a 
c~nstitutçlo sabiamente desclasáificóu do 
poder .executivo essa competencia, palian-
do a ao legl~latlvo. 

Pergunto: a "razl!.o historlca do preceito 
constitucional, · que prescreveu doas compe-
tencias para a ooncesallo do perdi J, nlo JUS-
tifica oharamente a constJtucionahdade do 
projecto 1 

Ddmais; ar. Presidente. argumentou-se 
em favor da oonnexll.o para o julgamento 
com a neceuidade de evittlr a dusonanola 
de sentenoas, etc. 

Pois bem, querer. ellminar-s3 a connexlo 
para o exercício do dlretto de graça, que 
visa a concessão da "liberdade, quando eUa 
fot reconhecida para 1t lmpoalçllo de pena, 
nll.o é logico, nem é jneto. 

Admittamos, porem, que a almples con-
nexão dos crimes, a connexll.o do julg4W8DW, 
a unidade do · julgado-Ilao nos dê compe-
tencia para o perd!o na eapecie em deba". 

Q11anw ao agraciado Celestino Ferreira 
da Silva, a nossa competencla estâ lncontes-
tavel e ind!soutlvelmente ftrmalfa. Funccio· 
nario publico (inapector de secçl!.o) conde-
mnado por crime de responsabilid .. de (art. 
231 comb. com arts. 294 § 2. · e 66 § 3. • do 
Cod. Pen.) no foro especi.l eataoeleoldo 
para hes crimes-elle pode ser perdoado 
pelo poder legislativo e aó paio poder Jegia 
!atiVO. 

Nem se diga que elle foi condemnado por 
crime commum de homicidio. 

o homicídio na espeoie 6 o proprio crime 
de responsabilidade consistente no abnao 
de funcçõaa publicas, que o ar. L 23 1 do Cod. 
Pen. pune com certas penil3 acre•cidar daa 
penas impoatas á violencia que con,titue o 
abuJO. 

Quanto a Celestino, pois, a competen-J! t> .i.o 
Congresso para conceder o perdll.o é indis-
cutivt~l, tanto que oa lllustres juristas que 
tem combatido o projecto sob o aspecto con-
etituclonal tem se referido aos soldadoa, mas 
nlio a Caleattno, fnnccionario publico, conde-
mnado por crime de responsabilidade, nu 
respectivo fóro. 

Quanto aos soldados agraciados, se a .aim-
ples conne:xão nllo bastaSBe para determinar 
a noua competencia, como determinou 
a do fôro para julgamento e lmpoaiolo de 
pena, disposiçll.o expressa, cathegorioa, im-
perativa de lei do Estado-traria para ellee 
o perdll.o, uma vez que seja concedido &O ·oo-
réo Celestino, ainda que seus nomes nlo 
constem do decreto de Indulto. 

Com e !feito, ar. Presidente, a no811a lei n. 
10, de 9 de novembro de 1891, no art. 19 dia-
põe: (lendo) •O indulto ou perdl!.o conceJido 
ao auctor do crime apro"eita ao1 co réo• con-
demnadoJ, em comprimen~o da pena impos-
ta.» 

Eu nll.o discuto,em doutrina e de jure conr-
tituendo si esta diepoaioil.o é raaoavel. 

Constato apeou, a exiatenola da lei do 
Estado. 

Por consequenola ftrmada lnqueetionavel-
mente a nossa competenola quantl) ao per-
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dlo de Celestino, inspector de seas!lo, func-
cionario publico condemnado por crime de 
responsabilidade, o perdão a ellt1 concedido 
aproveitava por disposição expressa da nos -
sa lei aos damais réus, ainda que o proj e -
cto tique silencioso a seu respeito. (Mu ito 
bem. A poiados) . 

Isto já. se verificou quando o dr. Presi -
dente ao Estado, tendo concedido o indul-
to a um réu teve, em vipta da reclama-
ção do Procurador Geral do Estado, de fa-
lei-o extensivo a todos os co -réus, segundo 
me oonata . 

O sa . JoXo PIO:-Tinha duvidas a respei -
to, mas já. estou esclarecido, principalmen-
te com o ultimo argntpento. 

O eR. JoXo Ltaz:-Multo me ennobrece e 
muito me honra a declaração que acaba de 
fazer o nabre dep otado residente em Barba-
cena e as manifestações de attenç!lo da Ca-
mara me convenc3 m de que ella está. certa 
da justiça e da convenienoia do projeoto, 
bem como da sua constitucionalidade. 

P.esta-me, apenas sr. Presidente, pedir a 
taes casa que approve o projecto, não se 
deixando levar unicamente pelos sentimen -
tos de benevolencia, mas pelos diotamee 
estrlctos da justiça e da eqnidade, pois n!lo 
impressionou certamente o espirito doa 
meus collegas a tirada com que pretendeu 
combater o direito de graça o nobre depu-
tado residente em Leopoldina. 

O direito de graça lmpoe-se, diz Boune 
ville, um dos mais auotorlsados tratadistas 
de direito penitenciario, como um correctivo 
á. justiça dos homens e como nm comple -
mento dos bons regimens penitenoiarios: 
como um correctivo á justiça dos homens, 
porque esta é fallivel; como um complemen · 
to dos regimens penaes,porque é a graça uma 
espectativa de liberdade para o condemnado, 
que o leva á. regeneração e á. emenda . Tan -
to isto é verdade que o governo de todos os 
povos cultos quer sejam republicas, quer se -
Jam monarchias, tem esse direito, consa-
grado constitucionalmente. 

SI essa instituiçl!.o não existisse, o mais 
tremendo erro judiciario que abalou a con -
sciencia humana no seculo 19 e que ia pro-
vocando uma revolução polltlca e social, 
ainda estaria de pé-fazent.lo sotrrer no er-
gastulo da l tha do Diabo o pobre martyr dos 
preconceitos religiosos colligados com os 
preconceitos de classe. (Mwito bem.) 

Nilo sr. Presiden te, a graça impoe-se como 
um complemento da justiça. 

Na hypothese que nos occupa ella é justa, 
é neceasaria, é conveniente. O projecto é 
constitucional. 
Perdoemo~, portanto, sre. deputados, pois 

que, como bem disse Bounevllle, o indulto 
é o unico ponto de coutacto da justiça t.los 
homens com a justiça de Daus I ( tluito !Hm; 
muito blm. O orador foi cumpri, e"tado e 
ft~licita 10 por todos os s~us col~gas.) 

JUSTIFICAÇÃO A QUE SE RBFIIIRE 9 i)I3CUR80 
SU PRA 

lllm. ar. dr. juiz substituto. 
A. como requer. Bom Succeeso, 12 de j u . 

lho de 1901.-Aifredo Mour!o. 
A.C.- li 

Dizem Celestino Ferreira da. Silva, José 
AgostiDho Ferre1ra, Augusto Dom10gos de 
Oliveira e outros, reclusos na r.ade1a de Ouro 
Preto qu e, tendo impetrado um recurso de 
graça perante o Congresse Mineiro para se-
rem perdoados de pena que lhes foi 1mposta 
em processo crime, querem agora j ustlllcar 
o seguinte:· 

I.· 
Que Joaquim Gonçalves Damasceno foi tes-

temunha dd accusaçao no processo cr1me 
em que os just•llcantes f1.1ram réoa e annai 
condemnados nest11 com11rca. 

~-· 
Que a dita testemunha, no dia em que os 

just1tlcante1 daqui parti ram , em cumpri-
mento da pena, pediu per<làu ao justillcante 
Augusto Domingos de Ohve1ra de ter jurado 
faldo no dl to proceuo. 

Requerem, po1tanto, a v. s. qu e, citado 
o mesmo Damasceno pa1 a assistir a j ustitl-
cação, sob pena de revelia, se designe dia e 
hora para a mesma. Oft'erecem as testemu-
nhas inrras nomeadas que comparecerao in-
dependente t.le citução. 

P. P. deferimento, sendo entregue os au-
tos aos supplicanies sem traslado, depo1s de 
julgada a JUStitlcaçl!.o. 

B :m Successo, 12 de julho de 190 1. -0 pro-
curador dos justilicantes, Procop1o P1nto 
C!lmpos. 

Rol das testemunhas 
1.• Jeremias Francisco Estavam. 
2.• Manoel Domingos dos .santos. 
3.• dr. Candido José Coutinho da Fonseca 

Junior . 
4.' major Antonio Teixeira da Silva. 

Primeira testemun ha 
Major Antonio Teixeira da Silva, com ses-

senta e tres annos de edade, casado, phar-
maceutico, natural e residente desta cidade, 
sabendo ler e escrever, aos costumes disse 
nada; testemunha jurada aos Santos Evan-
gelhos, na forma da lei, prometteu dizer a 
verdade o que soubesse e lhe fússe pergun-
tado. 

E sendo inquirida sobre os itm s :i. petição 
de folha que lhe foi lida 1 Respondeu que 
quanto ao primeiro que sabe, por ouvir di-
zer, e quanto ao segundo tambem ouviu 
dizer; que sendo um dos peritos que ser-
viram no a~:to de corpo de delicto, fe ito na 
pessoa da mulher do justificado, por feri-
mentos praticados, segundo o processo, pelo 
proprio marido, ouviu, na occas1ão de fazer 
o mesmo auto, dooa Julia d1ze•· que o justifi-
cado tinha jur.do Calao no processo dos pre-
sos, para ~er agradavel ao seu Tuvinho ; 
que esse processo a que ella se referia era 
o mesmo dos j ustltlcantes e esse Tavi:nho 
era um dos que1xosos contra os mesmos JUS-
tltlcantes, o coronel Oatav1o l arlos de Sousa; 
que tambem serviu de perito na mesma 
oocasilo, tendo ouvido 11 declurac;;lo referida 
o dr. Cundido Jo, é Coutinho da Fonseca 
Junior ; que tendo a mulher do j ust111Dado 
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feito a este aquella exprobaçll<', elle nada 
retrucou. 

Dada a palavra aos juatificantes, estes nada 
requereram. 

Dada a palavra a? justificado, por alie foi 
dito que a mulher esteve soffrendo de um 
estado nervoso tal que não se po.~ia dar at-
tenção ao que ella dizia, tendo s1do _até .ex-
aminada pelo dr. Candido José Coutmho da 
Fonseca Junior e por isso, embora não con-
testasse o juramento da testemunha, protes· 
ta v a por esse facto. Nada maia disse nem 
lhe foi perguntado ; pelo que d_eu-se por lin-
do este depoimento, que depo1s. de lhe ser 
lido e achar conforme, vas ass1gnado pelo 
juiz e pelas partes, do que. faço este_ termo. 
'Eu, Matbeo3 Teixeiro Rodr1gues e S1lva, es-
crivão, o escrevi.-Alfredo !'dourão.-AntonJO 
Teixeira da Silva.-Procoplo Pmto Campos. 
-Joaquim Gonçalves Damasceno. 

Sllgunda testemunha 
Doutor Candido José Coutinho da Fonseca 

Junior, com trinta e sete an~os de edade, 
casado, medico, natural da c1dade do Cur-
vello e reaidente :1esta ci1ade, sabendo ler 
e escrever, aos costumes disse nada; teste-
munha jurada aos Santos Evangelhos, na 
forma da lei , promet teu dizer a verdade do 
que soubeese e lhe fosse. perguntado: E sen-
do inquerida sobre os t tens da pet1ção de 
folhas , que lhe foi lida7 Respondeu ao pri-
meiro que eim, ao segundo ~esp?ndeu que 
é voz geral na cidade que o JUStificado pe-
diu de facto perdã Cl ao justi tlcante Augusto 
Domingos de Oliveira de ter JUrado falso no 
processo crime em que foram condemn9:dos 
o mesmo justificante e seus com panheiros 
e é o que a testemunha ouvio dizer, sendo 
certo que, servind? de perit~ no auto d!' 
corpo de delicto, fe1to em ferimentos prati-
cados pelo justificado, na pesaoa de sua pro -
pria mulher, ~uvio esta declarar que o J_us -
tlficado tinha Jurado falso no proces!o cr1me 
contra os justificantes, para ser agradava! 
ao coronel Octavio Carlos de Sousa e vingar-
se do soldado Augusto Domingos de Oliveira; 
que então a. mesma sra. declarou que tinha. 
sido enxovalhada. em sua. honra com este 
soldado Augusto, nllo passando Isto de uma 
calumnia e um dos meios de que se serviu o 
meamo Octavio _para conseguir aquella teste-
munha do justificado; que na occaaião em 
que a testemunha juntamente com o major 
Antonio Teixeira da Silva examinou a mulher 
do j ustttlcado, achava-se a mesma um pouco 
agitada, em virtude doa maus tratos consta-
tados nos ferimentos, mas nenhuma pertur-
bação mental notou, mesmo antes ou ~e
pois, nem della teve sctencla, ao contrario, 
na occasillo do exame, para o auto, mos-
trava-se vivaz de espírito. 

Dada a palavra ao procurador e a.dvoga\lo 
dos juetlficantes nada requereu elle. 

Dad.p. a palavra ao justificado por elle foi 
dito que sua mulher achava-se doida e já 
naquelh~ tempo est.ava soffrendo, nllo se 
podendo tomar em conslderaçllo e que ella 
diz, tendo até poato o justificado fóra de 
caaa. 

Nada mais disse, nem lhe foi perguntado; 
pelo que deu-se por lindo este depoimento 
que, depois de lhe ser lido e achar conforme, 
vae a•signado pelo JUiz e pelas parte&. Eu, 
Matheus Teixeira Rodrigues e Silva., escri-
vn:o, o escrevi.-Alfredo Mourlo.-Dr . Can-
dldo Jose Coutinho da Fonseca Junior.-
Procopio Pinto Campos.-Joaqulm Gonçal-
ves Damasceno. 

Terceira testemunha 
Jeremias Francisco Estevllo, oom 20 annos 

de edade, soldado policial, natural da cidade 
de Vassouras e residente actualmente nesta 
cidade, sabendo ler e escrever, aos costumes 
disse nada ; testemunha jurada aos Santos 
Evangelho•, na form·a da. lei, prometteu di-
zer a verdade do que souber e lhe for per-
guntado. E sendo inquerida. sobe oR i ter.& da 
petição de folha1.1, que lhe foi lld&7 Respon -
deu ao primeiro que sabe por ouvir dizer, 
ao se8UD<~O que sendo uma das praças do 
destacamento desta cidade, e acbava -Ee a 
testemunha fazendo guarda á cadeia, quan-
do em dia que nl!:o p:>dia. mais precizar, viu 
Joaquim Gonçalves Damasceno chegar-se á 
grade da prisllo de Celestino Ferreira da 
Silva, que dá para a rua e pedir-lhe perdllo 
de ter jurado falso no processo crime dos 
justlficantes, dizendo-lhe mais que a isto 
era obrigado em virtude de uma confissão 
que fisera em Santo Antonio do Amparo, 
numas missões que alli de pouco se t inham 
realizado; que então Celisttno replicou que 
fosse o justificado pedir psrdão ao soldado 
Augusto, que era o mais prejudicado com 
o depoimento do justificado; que no dia em 
que os justitloantea sahlram desta cidade, 
em cumprimento da pena,é que Damasceno, 
indo á Estaçllo da estrada de ferro, entrou 
no carro wagon em que estavam os justifi-
cantes e pediu perdllo ao soldado Augusto de 
ter jurado falso no reio;·ido processo, tendo 
o mesmo Augusto replicado nestes termos: 
«Sabe dahi, desgraçado, que eu não quero 
ver a. tua cara; por tua causa. â que estou 
aqui padecendo», e que a isto tambem assis-
tiu o companheiro da testemunha Manoel 
Domingos dos Santos. 

Dada a palavra. ao advogado dos justifi 
cantes, este nada requereu. Dada a pala-
vra ao j uatificado, por elle foi contestado o 
depoimento da testemunha, por ser compa-
nheiro doa justificantes, e pela testemunha 
foi dito que sustentava. o seu depoimento, 
a.llegando mais que nllo pertencia ao mesmo 
destacamento dos justi ficante•, tendo che-
gado a esta cidade a cinco de janeiro do 
anno paasado. Nada mais disse, nem lhe 
foi perguntado ; pelo que deu se J:Or tlnd•> 
este depoimento que, depois de lhe ser lido 
e achar conforme, vae assignado pelo juiz 
e pelas partes. Eu, M&tbeus Tel:leira Ro-
dngues e Silva, escrivão, o ucrevi.-Alfredo 
Mourão.- Jeremias Francisco Estevam.-
procopio Pinto Campos.-Joaquim Gonçal-
ves Damasceno. 

(.) uarta testemunha 
Manoel Domingos dos Santos, com dele-

nove annos de edade, solteiro, solda\lo poli-
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cial natural da cidade da Januaria e mora-
dor 'actualmente ueata cidade, não sabendo 
ler nem escrever, aos costumes disse nada; 
testemunha jurada aos Santos Evangelhoe, 
na forma da lei, prometteu dizer a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado. 
E sendo inquerido sobre os Itens da petição 
de folhas, que lhe foi lida.. Re~pe>ndeu que 
ao primeiro sabe por ouvtr dtzer, _que ao 
segundo que no dia em que o~ .JU~ttllcautes 
partiram desta cidade, em cumprtmento da 
pena achando se a testemunha na Eitaçl!o 
da e~trada de ferro, na plataforma do. w.l-
gom que continha os justitlcantes, v_tu o 
jnstitlcalo Da.masceno podir perdão ao JUStt 
tlcante Augmto Doruingos de Oliveira de ter 
jurado falso no processo crime em que fo · 
ram condemnados os mesmos justificantes, 
&--ouviu o soldado Augusto responder, mata 
ou menoB nestes terruos : « S1he daht, des 
graçado, t~ eS a CaUSil da minha desgraça e 
da minha !amilia ; >> que a testemunha ou-
viu dizer que este pedido do justificado lhe 
fõra Imposto numa confissll:o a que se suh· 
mettera numas missões que tiveram Jogar 
em Santo Antonio do Amparo, districto des-
ta comarca. 

Dada a palavra ao advoga:io dos justitlc.ln-
te• por elle nada foi requerido . Dada a 
patàvra ao justitlcado, por este nada foi re· 
querido. . 

Nada mais disse, nem lhe fot perguntado; 
pelo que deu se por findo este depoimento 
que depois de ser-lhe lido e ach&r confor -
me 'vae assignado pelo juiz, pelo advogado 
dos juatificantes, pelo justificado e por nl[o 
saber a testemunha ler nem escrever, pe-
diu a Francisco de P~tula Ferreira e Silva 
para auignar a aeu rogo. E~, Matheus Te~
xeira Rodrigues e Silva, escnvão, o escrevi. 
-Alfredo Mourão.-Francisco de Paula Fer-
reira e Silva .-Procopio Pinto Campos .-
Joaquim Gonçalves D~asceno. 

Deve $.'300.-Teixeira. 
Conclusão 

·Julg.J por eentenca a presente justifica 
ção para que produza os seus efl'eitos legaes, 
e e~tregue - se aoB justificantes, ou seu pro-
curador, se juntar procuração, pagas as cus-
tas pelos mesmos. 

Bom Succeseo, 16 de julho de 1!)0 1.-Al-
fredo Carlos Mouriio. 

O sr. JoXo Lua: (pela orM"') requer e 
obtem que seja nominal a votação. . 

Feita a chamada pelo ar. I.· secretarto, 
respondem csim•, approvando o artigo os 
senhorea: Celeetino Soarei', João Luiz. Alves 
de Lemos, Jolio Velloso, Carlos T~le<!o; 
Aatolpho Dutra, \'alerlo de R'seodP, _As· 
tolpho Pinto, F. Pelx ,to, Del!lm Mor~1ra, 
Lutr. Reno<), Rqp"o de Almeida; Simello 
Stilyta Joaquim Calixto, Gaspar LopeP, 
.Jayme 'Gomes, Ferreira e Mello, José Gon 
çalves Lulr. Cassiano, \'afco Azevedo, João 
Pio, Olymplo Borges, Arthur Pimenta, 
lifnacio Mnrta, EpamlnoodRs Ottonl e 8dmun-
do Blum e «nli.o:o, rejeitado-o os aenhores : 
Taverea de Mello e Juvenal Penna . 

E' approvado o art'go I. · do projecto por 
26 votos contra 2 . 

Sem debate approva se o artigo 2. · e con -
sentindo a Camara que o proj ecto passe a 
3. · discussiio é elle rem eltido á com mi ssão 
de Justiça Civil e Criminal . 

Nada mala havendo a tratar -se o ar . Pre-
sidente desi gna para am anhã a ~egu inte 

ORDE~I DO DIA 
PRIMEIRA PART E 

Até uma hora da tarde : 
Lei tura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
Segunda lei tura dos pareceres de commis-

sões e dos proj ec tos, depois de imp ~ essos e 
distribuídos. 

Apresen tação de pe receres das commis-
sões. 

Apresentaçl[o de projectos , requerimentoP, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos , in dicaç o ~s . 
lnterpellaçõ es e moções. 

Approvaçll.o de redacçõea fi naeP . 

SBGU!\' DA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1. · discussão do projecto n. 95, i•entando 

de Impostos eptaduaes as sociedades que se 
fundarem no Estado para proporciOnar. a 
venda directa do café no extrangeiro. 

Discussão unica das emendas do Senado á 
proposição do lei n. 47 I \' edando as Cama-
raa Munioipaes deliberarem sobre orçamen 
to, no ultimo anno d'l triennio. 

Levanta-se a sessão. 

29 .• SESSÃO OROINARIA, AOS 26 DE JU LHú 
DE 1901 

PRE8IDKNOIA DO 8R. RIBEIRO D~~ ( ILII' EIRA 

SUM MAHI 0:-1. • parte da ordem do dia.-Acla.-
Expedlenle . Observaçuee doa srs. Celesllno So-
ares e João Lnlz. -2.· leitnri .-Apr<sentaç:io doa 
parece res pJra ~ -· discuss:lo dos pr,)jecto• n' . 8~ 
e 9~ . ltl etn d<J de n . IH!.-2 .• parte.--1.· fi;,cus-
!il~ do prvjeclo n. 95. -Disco ~ s lo r11 s rme0o1a~ 
do Sc 1ad1 á propo! IÇ:IO n. 17, ti l CtlliHa.-Or-
dem LIJdts. 
A~ melo dia, feita a chamada. acha m ee 

presentes os srs. Ribeiro. de. Oliveira, Celes-
tino Soares, João :...utz. ;\ avter Rol tm, Olym -
pio Borges, Si'mello Stylita, Jayme Gome~, 
Joaquim Calixto, Vasco Azevedo, Arthur Pt-
me nta, Gaspar Lopes, João Pio, Delfim Mo-
reira F . Peixoto, Juvenul Penna, Astolpho 
Outr~, E. Ottoni, Alves de Lem o~, Tav .. res 
de Mello, Valerio de R~s ende, Mtolpho Pin-
to Edmundo Blum, R~poso de A'meida, 
Joko Velloso. Carlos Toledo, Luiz Rennó e 
Aesla Lima, f• ltando com causa participada 
os srs . Frankli n Botelho, Si lva ForLes, 
O ympio MJurl\o, Lindolpbo Campos, Abei· 
lard Fr11itat Castro, Nunes Pmhetro e Agos-
tinh~ Pererla e som ella oa mais s ~ nhores. 

A br" se a seselio. 
Lida a acta da ante~edente é a mesm \ ap-

provada visto nl[o haver quem sobre ella 
faça obeervaçõee. 
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BXPKDIBMT• 

Nlo ha leitura no expediente. 
0 SR. CBLI!STINO SoARWI COmiTIUDÍC& e & 

Camara fica inteirada que o ar. Deaiderlo de 
Mello tem faltAdo b aeasõea por doente. 

O sa. JoXo l urz envia á Mesa um requ e-
rlmento em que o •Club Li tterario e Re-
creativo Piumhyense» pede ces~ llo do mate-
rial da cAdeia velha, como auxilio, por par-
te do E~tado, Dara conatrucçllo de um pr:e-
dio deetinarlo âs aulas publicas. A' comm rs-
ello de Petições. 

2.• LIUTt:RA 

Tem 2. · leitura e tlca sobre a meaa para 
ordem dos trabalhos o projecto n. 99, sobre 
força publica . 

APREIB~TAÇÃO DB PARBOI! R BS DE COMM!UII• 

O PR. JoXo Lmz, pela commissllo de JuPti · 
ça Civil e Crim inal, apresenta. pede e obtem 
diPpensa daa formalidades rejrimentaes para 
que entre na ordem do dia de a manb!i o 
aegulnto 

Par•cer para terceira díscw1tfo •ollriJ o pro· 
jecto n. 84, diJ 1901 

A commissllo de Justiça Civil e Criminal ê 
de 

PARBC'ER 

Que o proj ecto n. 84 seja aubmettldo á 3. · 
discu&são e approvado . 

S11.la rlllq sessões, 211 de julho de 191)1.-
JolJo Luí:. -Luiz Rennó .- Car los Toledn . 

0 IR. DILFIM MOU!Rl, pela comm issllo de 
Orça mento, manda á Mesa os seguintes: 

Pa,.ectJr para terctrira discuu tfo •obre o pro-
jecto n. 92, de 1901 

A commlsPilo de Orçamento A de parecer 
que o projecto n. 92, que dl8pOe aobre a 
approvaçllo das contas do exercício finan-
ceiro de 1899, seja approvado em terceira 
diacussll.o. 

Sala daR commi~PõeP , 26 rle julho de 1901 . 
-Julio Ta.,tlres.-Del(im Moreira.- Valerío 
diJ lUzende . 

Pa,.ecer n . 148 

(Terceira legislatura) 

A commisPilo de Orçamento tendo exami-
nado R reclRmacllo do exm. desembargador 
Presidente do Tribunal da Relaçllo, datada 
de 8 de março de 1900, referente ao au-
gmento d" v~rba dewtinadll á~ despesas de 
expediente do mesmo TribunaL-e conside-
rando que se tratll de mataria j~ opportuna-
mente attendlda, é de parecer e requer que 
a rererida re.:lamaçllo seja archlváda. 

Sela dA.q commissõAs, 26 rle julho de 1901. 
-Julio To var,&.- Dt l(tm Mol"t i,.a.- Valtrio 
diJ 1leu"diJ .-A. im11rlmlrem re. 

. Nilo h a projecto•,requerlmentol, lndlciaQOea 
e moçoes a serem apresentadoa. 

SEGUNDA PARTI!: DA ORDEM DO DIA 
1 • • DIICUISXO DO PR01BOTO N. 95 

Lido e posto em 1.• dlscussllo é sem de-
bate approvado e vae â commissll.o de O :ça-
meoto o projecto n. 95, iseahn to de lm-
poatoli est .. doaes as sociedades que se funda-
rem no Estado para proporcionar a venda 
directa do café no extrangelro . 

DISCU88ÃO DB BMI!IIDAS DO BBNADO 
Sll:o lidas e postas em discnasllo as se-

guintes 
EmiJndns offtJrecidas pelo Senad11 ao projecto 

n. 47, ''a Cam~ra dos sl"s . Depu tadol(ini-
ciado aob n . 72 em 1900 ) . 

N. I 
Ao artigo 1.• - Accrea ente-la- in-fi,nl :~ 

e vencimentos do agenLtt executivo. 
N. 2 

Ao artigo 2.o - Accrescente-se : - e quan-
to aos vencimentos do agente executivo, 
observar-se ha o que estiver no disposto para 
o triennio findo. 

N. 3 
Ao artigo 3.• - Supprima-se. 
Paço dp Senado do E~tado de Mina•, MI -

nas , 23 de julho de 1901.-Dr . Jo •quim An-
tonio Dutra. - Dr. José Pedro Drumond,-
Manotl Teõm11ira da Co&ta 

O •r Jb1olpbo Dava : - (Nilo devolveu 
o seu d\@cureo). 

Nlnguem mais pedindo a palavra encerra-
se 8 d1ecussão e procedendo se à votllçAo silo 
81 me•mae approvadas. -A' commi811lo de 
Redllcçllo . 

Nada mala havendo a tr~ tar-se, o sr. Pre-
sidente designa para am8nhll a segul nte 

ORDEM DO DIA 
PRTMKIRA PAB.TB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçAo da acta . 
Expedien te. 
Segunda leitura dos pareceres de commii-

sões e dos projeotos, depois de impressos 
e distribuidos. 

Apresentaçlo de pareceres das commlasoes, 
Apre~entaçllo de projeotoa, requerimentos, 

indicações, lnterpellaçõea ou moções. 
. Discussllo de requerimentos, indioaç!!ea , 
IDter~llaçOea e moçoes . 

A pprovaQilo de redaoçOes tlnaes. 
3.• dlaou,allo do projeoto n. 84, perdoao · 

do 01 condemnados em virtntle de sentenQa 
do juiz de direito- de Bom Suooesao, de 10 
de julho de 1900. 

SlrOUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde: 

1.• dlscussllo do projeoto n. 99, sobre tor-
ça publica para o exercício de 1902 ; 

1. • do de n. 123, do Senado, que revoga a 
lei n. 90, sobre vencimentos de tunoolona-
rioe publloos; • 

1.' do de n. 97, sobre E . F. de Dore1 do 
Guaxupé á margem esquerda do Rio Grande . 

Levanta ae a seullo . 
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30.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 27 DE 
DE 1901 

JULHO · marcas existentes e procurando com o zelo 

PRBBIDHNCIA DO SR . RIBB!RO DB OL!VBIRA 
SUMliAIIIO: - I.· par te da Jrdem elo dia. - Act• . 

Ex · ellente -Oh·ervaçõe~ do sr . Olympl" B· rg•s 
e José G•lnça l••es.-2.· l•·itura.-Apre•entaç (lo do 
parer.er para ~. · di scuss~o do projPr.to n . !lO -
Idem da red Rcçào ftn al do projecto n. 7~. de 
19lU.- Oiscus,!l.o de r•q uerlm· otos. 3: d;scu•-
~!l.o do pnjecto n 84 .-0Pclaraçl o ttP. voto do 
ar . Juveoal Penoa -2: part&.-1 .- dlsc u~s!l.o do 
projecto o. 99. -I .- do de n. 12:1, do Sena1o.-
Obs•rvações do sr. João Plo. - 1.· do de o. 97. 
-Ordem do di L 

Ao meio dia, feita a chamada, acbRm -sepre• 
sentes os ara : Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Vasco Azevedo, Olympio Ror-
gee, Rapoeo de Almeida, Xavier Rolim, Jay · 
me Gomes, Alves de Lemos, F. Pe 'xoto, As -
tolpho Dutra, Delfim Moreira, João Pio, Si -
melo Styllta, Luiz Rennó, Art.hur Pimenta, 
Epaminondas Ottoni, Carlos Toletlo, Ga~par 
Lopes, Julio TavareP, Ferreira e M"llo, Leo -
poldo Corrêa , A~tolph o Pinto, JoFé GonçAl-
ves, Joaquim Calixto, Valerio de RPZAode, 
Juveoal Penna e Edmundo Blom, !Altando 
oom causa participada os HS . : Frankl 'n 
Botelho, 81lva ForteP, Olympio Mourlio, Lin-
dolpho · Campos, Abellard, Freitas · Cast.ro, 
Nunes Pinheiro, Agostinho Pereira e Desi -
derio de Mello e sem ella os mais senhores. 

Abre-Pe a ~essllo. 
Nilo Pe achando presente o H . I.· Secreta-

rio occnpa o logar deste o sr. 2.· SecretArio 
e para o logar deste é convidado o sr. VaPco 
Azeve4o, visto acharem se ausentes os srs. 
supplentes de secretaries . 

Lida a acta da aesa!o antecedente e nlEo 
havendo quem sobre ella faça observaçOes e 
a mesma dada por approvada. 

EXPBDIBNT& 
NAo· h a leitura no expediente . 
O sR:. 0LYMP!O Boaa ~s envia ó. MePa e 

pede que sejam publicados no jornal otflcial 
os seguintes 

que ltJe e peculiar uma baee que si rva ~e 
criterio para a suppressllo de comarca, d1z 
que cem muitinimos casos as rendas publi-
cas da comarca nao bastam para o pagamen• 
to exclusivo da magistratura.» 

S. exc. revendo tres exeroicios ate 1899 
enumera 59 comarcas, cujas collectoriaa nllo 
arrecadam annualrnente 12:200$000 (o paga-
mento da magi~tratura) e entre estas está-
Dores do lndayá. 

Em seguida a lista que apresentou , s. exc. 
affirma que nenhuma das comarcas citadas 
exporta caré, quando é certo que elle consti-
tue a quasi totalidade do Imposto de expor-
taçll.o e este dois terços da receita geral. 

Data venia ousamo~, um dos mais obscuros 
maaistrados do Estado, oppnr a essa atflrma-
tiv~ do dr. Secretario das Finanças uma pe-
quena contradicta . 

Na Jiata apresentada ve-se que Dores do 
Indayá tem uma renda média annual de 
11 :0~58856, dando portanto um d• fidt de 
1:114$144 a a isto devemos a penas assJgna-
lar que t, d•gno de nota que o movimento 
do roro nesta comarca teve no ao no passado 
bastante desenvolvimento, continuando eate 
anno nessa marcha crescente, como o prova 
quanto aquelle a . estatistica que remetti 
ao lllustrado ar . dr . Secretario :lo Interior. 

Cumpre tambem notar que o imposto de 
heranças e legadoP, uma das verbas maiores 
arrecadadas pelas collectorias ('l que occa-
sionou a nllo inclusão de algu •uas comRrcas 
AVideotementa inferiores a es•.a na lista con-
reccionada pelo tlr . Campi~ta) tem t•do de-
crosclmo nesta mesma combrca, occas :onado 
pela criao auustadora que atravessamos, 
sendo insignificante essa verba em relaçl!.o 
aos montes inventariados . 

Alem disto é facto sabido que um dos dis-
trictos da comarca-Corrego d' Antas-, cuja 
séJe d mais proxima da comarca de Bam-
bnhy do que da desta, alll paga todos os di-
reitos que s!Eo devidos ao Estado, o que, s_e 
nllo poderá cobrir o de(tcit apresentado, dl -
minuil oba consideravelmente . 

Agora a exportaç!lo do caré. Dados sobre a comarca de Dores do Indayá E' de lamentar que a exiguidade do tempo 
- de que podemos dispor não nos ti ve.sse per-

Exms. ara. membros do Congresso do Es mlttido colher 08 docum entos que ]Ulgava-
tado .-0 exm. sr. dr . Preaidente do Estado mos imprescindiveis para justificar cabal-
em sua Mensagem ao illustrado Congre~so mente esta asserçã ?: Que a comarca de Do-
Mineiro disse que aquelle documento se res do lndayá é cafeeira. 
completava com os relatorios de seus illns· No emtanto julgamos bem ampar~da a 
trea Secretario&, onde mais desenvolvida- causa desta com 08 documentos que JUnta-
mente eram tratados os diversos ramos da mos be •ll como com as informaçO~s já pres-pnbltra administração. ' · Mi • 
. De facto aFaim é, e para que nli.o deixem adas por nó~ á oomm1ssl!.o x.a, e espera-

de ser rigorosamente reaes 08 dados rorne · mos que o douto Coogrt~uo se convencerá 
cidos 80 poder lel{islativo pelos respectivos de que e incontestavelmente que D I\ zona 
Seor .. tarioa do governo, vimo~, com a per- em que está colloeida nenhuma outra co-
mlulio devida, fazer uma reotitlcaç&o a um marca tem mais elementos de vida do que 
doa relatorloa, pedindo para ella e para os esta . 
documentos que a tnetruem a benevoia at- E' um facto que nlio ol'l'erece contestaçlio 
tençl!.o dos ara. congreesleta. que a colheita de café nos tres ultimos 

o exm . ar. dr. Secretaria dAs Finanças anoos rol P"Quena em relaçlt'l aos anteriores, 
no. relatorio que epre1entonao exm. Rr. dr. bem como em relaçl!.o ao actual, nll.o vindo 
PreeldPnte do Estado, mostrando a conveni- a pello explanar as cansas disto. 
enola da revi,&o judlclaria no •entido de re- A despeito de toda nossa boa vontade, nl!.o 
dnzlr-ae consideravelmente o numero de co . podemos obter dados precisos sobre o bene -
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tl ciamento de cafe nas varif s usinas existen-
tes, mas temos os seguintes da i os : 

N, anno de 1898 a u'ina do ar. Fran-
cis<lO de Pdula G.mtijo benellciou 34 tl7il ar-
robas de café e !vi a unica que nos forne-
ceu informaç0e3. . 

N·1 anno de 1899 a do sr. Antonio Pd· 
rei~a de M&ttos, então sobre outra ~~:anmcio. 
(o que determinou não poder este caxalbeiro 
fornecer-no ~ dtc. que nos fosse licito jun-
tar) beneficiou 50 mil arrobas; a do u. co-
ronel ttomualdo José de Souza 6.594; a do 
er. Francisc.> de Paula Gontijo 18.659; a 
do &r. Cypriano de Oliveira Neves (a con-
t.~ r se do 29 de agosto) 4.459; a do sr. Jose 
-car:o1 de Figueiredo 12.50C; e a do er. 
:\larç1l José d1 Rosa 20.000 ou um t<.t.1l de 
112 .212 . 

No anno de 1900 a do sr. Mattos beneficiou 
31.99..5 arrobas; a do sr. coronel Romu-
aldo 3.263, a do sr. Cypriano 6.202; a do 
sr. Gontijo 20 .520; a do sr . Marçel 25.300 
e a do sr. JOFé C. de F1gueiredo 12 .500 ou 
um total de 99.710 . 

Falt~ro abi o beneficiamento de café na u.i -
na do sr . coronel João Affum o Lamunier e 
a peq~ena quantidade de café beneficiado 
fora 11 .. cc•marca, ora em Abbadls tle Pitan· 
guy, ora em Santo Antonio do Monte, se-
gundo informaram-nos. · 

Pelo doc. que otro~recemos sob n J, se Yé 
que a agencia da Abbadia exportou duran -
te o anno de 181i9 1.436.796 kilogramtr.as 
de café ou 95.786 arrobas (desprezado! os 
quebrados) e no do 1900, 869.844 ou 57 .989, 
numeras esses in ferior.Js á exportação de 
Dores, o que denota que a quantidade de 
cafà dos municípios vizinhos de Abaote e 
Carmo do Parnahyba, aos quae~ se r&fere o 
doc. citado, é insignificantissima em rela · 
çlio a Dores. 

Poder-ae-ha objectar que é significativa 
a divergencia que ha entre o doc. n. 1 e a 
aomma total dos cafés beneficiado• naquelles 
dois annos, ao que reaponderemoa com o 
proprio doe. no qual diz o digno agente 
que «Diío tem dados para Informar em 
quantc montou o total dos fretes pagos no 
.referido perlodo, o que entretanto sabe que 
.atttuglu a dezenas de contos». 

Vê··•• portanto, que •• pode atllrmar que 
2(3 do café e:xportado pela Estaçlio de Ab-
·badla em cada um doa dous annos proveio 
·desta comarca e, dada oomo termo media 
·de venda no Rio de Janeiro a quantia de 
10$ por cada 15 kilos, resulta de imposto 
(9 ·I") para o Estado, cerca de 57:3693400 
em 1899 e no anno de 1900 tomando por 
bue o preço de Si(IOO, tambem por cada 
15 klloa, ha um resultado de .27:887i760. 

Com aemelhantea dados que nlio exprimem 
a verdade ainda, pois que nlio noa foi poa-
slvel obter varias documentos, esperamo• 
que ae fari a devida justiça a Dores, cuJa 
r~nda é autllclente, nlio aô para pagar {t. ma-
gistratura, mas tambem a todo o tuncciona-
llemo publico. 

Duas palavras ainda e o aignatariu deatas 
linbu nlio cançad mata a precloaa atten-
ção do Con greaao. 

A Camara Municipal tlibuta as cbacaras 
de cafe de mais de m 1 pés e não tend() sido 
possivel a elta estabelecer uma tlscalizaç1io 
directa e rigorosa na cobrança de semelhan-
te imposto, entretanto o lançamento feito e 
d<J 3 . 172 .500 cafeeiro~, cifra que podemo• 
garautir-eetà muito longe da verdade, pois 
que calcula-se em 12 milbõe3 ..., numero de 
cafeierJs existmtea c m todo o muoi . 
clpio. 

PeJindo a esclarecida B.ltençii.o do Congresso 
Mineiro para as considerações que acaba-
mos de fazer, tornamo! as extensivas á digna 
commiesão Mix:ta, com a conflanç'l de que 
justiça se fará á-comarca de D)res do Iu -
dayá. 

Illustrados srs . membros do Congresso. O 
nosso intuito foi fornecer vos e á. c . mmis~ão 
d a~ 03 precisos em virtude dos quaea se ve-
rifica a grande renda do município de Dores 
do Indayá, que dá elementos segur"s para 
pagamento de todo o tunccionalismo da co -
marca e demonstrar que sólamentavol equi-
voco levou o exm. sr. dr. Secretario das 
Finanças a lncluil-a no numero das comar· 
cas que otrerecem de{icit, e que por esse 
motivo estlio nos casos de ser suppri-
midas. 

A elevação dos intuitos D03 relevará qual-
quer r~lha deste ligeiro trabalho agora en-
tregue ao reconhecido criterio do Congresso 
Mineiro para agir como for de 

JUSTIÇ., 
Com dooumentos. 
Dores do lndayá, 20 de julho de 1901.-

0 juiz de direito, Fra ncisco Clcto Tosca no 
B11r1·eto. 

Publique-se na fórma requerida e rernet-
ta-se á com missão Mixta Especial. 

O sa. Josli: G.>l"ÇALNEB, fazendo ver achar-
se desfalcada a commisslio de Redacção pela 
ausencía de dois de seus membro•, requer se 
delegue á Mesa a faculdade de nomear 
quem preencha Interinamente as vagas. 

Com o aasentimento da Camara, alio no-
meados os srs. Xavier Rollm e Leopoldo 
Corrêa. 

2.• LBITURA. 
Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 

ordem doa trabalhos o parecer n. 148. 
APRBIJINTAÇÃO DB PARBCERIIIS DE COM11118SÕE8 

O sa. JuLIO TA.vAlUI:s, pela commissllo Ml:xta 
Especial Incumbida da reforma judiciarla do 
Estado, apresenta, requer e obtem dispensa 
das formalidades reglmentaes para que en-
tre na ordem do dia lmmedlato o reguints 
Pa1·ecer para 2. • di.scusrão, sobr~ o projecto 

n. 90, de 190f 

A commiBiitO Mi:xta de reforma judiciaria 
é de parecer que o projecto n. 90 seja sub· 
mettldo a 2. · diacuaslio e approvado, reaer-
vando· se a faculdade de otrerecer emendas 
no correr da dlscuaelio. 

Sala das Commisarsea, 27 de julho de 1901. 
-Affàruo Penna, prealdente.-.Leoindo Lo-
P~•.-Julio Taoaru .-Jotfo Luiz .-E. Ottoni. 
-Raposo a. Aumida.-Jollo Vellolo.-Cart~a
l~o Britto.- Vaurio d11 Re:endt. 



0 SR. JOSE' GONÇALVES, por par te da COID-
missl!.O de lte:iacçilo de Leis, envia á Mesa o 
seguinte : 

Partce~ e r edacçrio final, de acr ordo com a& 
emendas dn Senado, sobre o pr oject o n. 72 
(pr op osiç<ir, n. 47 ) 

A commissi'to de Redacção, a que fCii pre-
sente o projecto n. 72, com as emendas of-
ferecidas pelo Senado e approvadas pela Ca· 
mare , e de parecer que se adopte a se · 
gulnte : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. J. · Depois da eleição para renovaçlio 
das Camaras Municipaes, no ultimo anno 
do triennio , n!!.o poderã~ estas deliberar so -
bre o orçamento e vencimentos do agente 
executivo. 

Art. 2. · Se até a eleiçlio n!!.o estiver vota-
do o orçamento, entender se-ha prorogado o 
vigente, ate q•Ie a Camara recem - ~letta de-
libere sobre o assumpto, o que rara em sua 
primeira reunião ordmari a . 

Quanto aos vencimentos do agente execu-
tivo, observar se-ha o que estiver disposto 
para o triennio findo . 

Art. 3.· Revogam se as disposições em con-
trario. 

Sala das commiseões, 2i de j ulho de 190 1. 
-Jo1é Go nçalves .-Padre .Ya ~:ie r Rolim.-
Leo poldo Con·,:a .- A imprimir-se. 

Não ha projectos, indicações e mcções a 
sErem apreeentados. 

DISC L" SSÃO DE R EQl' J:RDIJ:I'TvB 

Na forma do regimento é lido, posto em 
discussão e sem debate approvado o parecer 
n. 148, que teve hoje 2. · leitura visto con-
cluir o mesmo em requerimento . 

3,• DISCUSSÃO DO PROJLCTO N. 8-1 
Em seguida e lido, posto em 3 .• discussão 

e e em debate approvado o projecto n. 84 
Indultando os condemnados em virtude de 
sentença do juiz de direito da comarca de 
Bom Successo, de lU de julho de 1900.- A 
commise ão de Redacçilo. 

0 SR. J UVENAL P ENNA (pela ordem) en-
via á Mesa a eeguinte declaração de voto, 
que o sr . Presidente manda que de insira 
na acta: 

Declararão de voto 

Decl aro que votei contra o projecto n. 84, 
indultando os criminofos de Bom Su ccessr>, 
condemnados por sentença de lO de julho 
de 19' O, por não estar convencido d!~ in~ocen
cia dos mesmos e nem da constituciOnali -
dade do projecto. 

Sala das seesões, 27 de julho de 1901.-
J u rcnu/ Ptnn o . 

SEGUN DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

I. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 99 

Lido e po&to em discussllo é aem debate 
approvado e vae á commiaa~o de For._a Pu-
blica o projecto n. 99. 

1. • DISCt:S~ÃO DO P i; OJ &CTO N . 123, DO S E: t>.-1. 0 0 

E' lido e posto e m !. • discuss ilo o se -
guinte: 

P r?.iect•J 11. 1:!3, d u Senad., 

(Tercei ra legi sla tu ra ) 
O Congresso do Estado de Minas Gerae s 

DECRETA 

Art . 1 . · Ficam revog2 das a lei n. 90, de 
23 de julho de 1894 , que elevou de 10, 15 e 
20 'J . os vencimentos dos funccionarios pu· 
blicos do E~tad o, e a lei n . 156, de 8 ue 
agosto de 1893, que elevo u os vencimentos 
do offic ial de gabmeto do Presidente do Es-
tado. 

Art. 2. · F:ca revogado o art. 2 . · do 
decret o !. 344, de 31 do dezem bro de 189\l. 
que estabeleceu novos prazos p ara amort i-
zação das divid as contrahldas no Thesouro 
pelos funccionarios publicos e provenientes 
de construcçãt• de casas nes ta Capital. 

§ I. · As quotas de amo1tização men sal 
das mesmas dividas passarlio a ser calcula -
das de accordo com os prazos anteriores . 

§ 2 . · E' extensivo aos funccion ari os pu -
blicos, que fortlm cessionarios de casas, " 
dia posto no art. I . • do dE ereto n . I . 3-l.-1, 
comtanto que nenhum gose desse favor ee· 
não para uma casa. 

Art. 3 . · Os vencimen tos dos professores 
de instrucção primaria serã'l os const1ntes 
da tabella in fra, revoga1a a tabella annexa 
á lei n. 281, de 16 de setembro rle 1899. 

Art. 4. · Os vencimentos dos funcciona-
rios de qualquer cat~goria ser!!.o di vi didos 
em duas partes e:;uae1, constituindo uma o 
ordenado e a outra a gratificação. 

Art. 5. · A presente lei entrar~'t em \"igor 
desde a data de sua publicação . 

Art. 6. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

TADBL l.A A !lt:E SE RRFE!I.E O Al<T . 3 .. 
Escolas urbanas: 

Professores norma listas .. . ....... I :8< ,0.!0•10 
Professores não normalistas ... . . . l :3003000 

Escolas districtaes : 
Professores normalistas ..... . . . . . l :4003000 
Profeasores não normalistas. . .. . . 1: 1 00~000 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Minas, 24 de julho de 1901.-Dr . Joa-
quim Antonio /Ju tra. -Fran cisco Fer?·ei ;·a r;l-
veJ . - Man oel Tei.•·eim da Corta. 

O sr. João Pio :- fNi\o temos o Eeu dis-
curso). 

Nilo havendo ma is quem sobre o project'l 
peça a palavra encerra 10 a discussão, sendo 
o mesmo approvado . -A' co mmisE ão Mixta 
Especial. 

1. · discu ssão do projecto n. [)'i 

Finalmente é lido, posto em prime ira d i< -
cusaão, que &e encerra sem debate, e appro-
vado e vae á commissllo de Cbras Publicas, 
o proj ecto u . 97, so bre E. F . de Dores do 
Guaxupé á margem esquerda do Rio Pardo. 

Nada mais havendo a tratar se o H Pre -
sidente designa para o dia 29 a seguinte . 
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ORDEM~OO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

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

IOes e doe projeotos, depois de impre1sos e 
distri buldos. 

Apresentação de pareceres das commis-
aoea. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellaçiies ou moções. 

Dhcus@ão de requerimentos, indioaçoes, 
interpellaç!les e moções . 

Approvação de redacções tlnaes. 
S'&OUNDA PARTB 

Até 4 hora& da tarde : 
Terceira di1ouseão do projeoto n. 92, sobre 

approvação das contas do exercicio de 189~ . 
Segunda do de n. 90, sobre divis11o jndi-

oiarla do Estado. 
Levanta-se a seulo. 

31.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 29 DE 1-JULHO 
DE 1901 

PRBSIDENCIA DO SR. RrnEIRO DB 0I,JVBIRA 

sls Lima, José Gonçalves, Edmundo Blnm, 
Dostderio de Mello e Astolpllo Pmto, f.utan-
do com causa parti cipada \IS srd. .ttranklln 
Hotelho, Stlva ~ ·ortes, Olympio Mourao, Lin· 
tlolpho Campo•, Abeilard, Freitas Ce.stro, 
Nunes Pmhetro e Agostmho Pere1r11 e sem 
..ua (JS mats senhores. 

Abre -se a sessão. 
Lida a acta da sess11o antecedente e nlo 

havendo quem sobre ella faça observaçoes 
é 11 mesma dada por approva..ta. 

EXP~:DIBNTB 

Não ha leitura no expediente . 
O sa. Jut ,o TAVAREs, env1a á Mesa dois 

requez·imeutos, do vtsconde de Cai<!~<S e de 
Ct&doa tiowes Ribeiro da Luz, aollcnando 
tr~<nsfereacta de suas razend11M para o dis -
trtcto de Luminarias, mun. ctpto de La-
vras .-11.' commis•ão Mixta l!;specllll. 

Ni!.o ha materias distributdaa impressas 
para segunda leitura . 

APRESKNTAÇÃO DE PAilE:CBR&S DAS COMMIS· 
SOE~ 

0 BR. JULIO TAVARES, por parte da COm-
mie&ão M•xta Eopeciai,IDcumb•dll de rever a 
or~an•zação do serv1ço publico eatadoal, 
apreseuta o aeguinte : 

SUMMARI0 :-1.' parte da ord• m do dia. -Acta. Pa 1·ece>· e eme11da para scgu>lda discussilo IO· 
-Expedlmte.-Obs•rvaçOes do sr. Julio Tava- b · 123 
res.-AprP.seotação dos parrceres para 2. · t!ls- re 0 proJecto n . 
coesão dos prol• elos os. 123, rto Sen•do, it. t e 
89, da Camara . -ldem para 3.• discus~ão dopro-
jecto n . 86.-Apresentação do prOJecto n . 100. 
-ll•querimento de ur~eocia do• srs . José Gon-
çalves e João Luiz.-Di scnssão das redacçcies O· 
oaes .-2.· parte . -~ . · dbcussào do projecto n. 
02.-2.· do de o . 9J. -Art. ! .· .-Discurso e 
emenda llcs srs. J~ão Luiz e Arlhur Plmeota .-
Diacorsos dos srs. João Luiz, Juvenal Peona, 
João Pio e utolpbo Onlra.-Art . 3. ·-Discursos 
e emendas dos Brs. João Luiz e Juveoal Penna. 
Art . 4. ·-Discurso e emenda do sr. Carlos To-
ledo.-Dhcnrsos dos srs . João Luiz e Carvalho 
Britto .- Art . 5. · Dis~nrso e emenda do sr . 
João Lniz.-Arl. 6. ·-Discur3o e emen1as do 
sr . Astnlphn Pintl .- -Discorsodo sr . Ju1lo Luiz. 

Art. 8. ·-Discurso e emenda do sr . Astolpho 
Pinto .-Discurso do sr . João Lulz.-Art. 9. ·-
Discursos e emendas dos srs . João Luiz e As-
tolpbo Dutra . -Art. 12. -Discursos dos srs. 
Astolnbo Dulra e Jollo Luiz . - -Requerimenll do 
sr . D~lflm ~l o rdlra . -Art. 13 .-Discurros e 
emendas dos srs. Delfim Moreira e F. Peixoto . 
-Discurso do sr. Joio Lulz. - Art. :14.-Emenda 
do sr . JoAo Luiz . - A 1!. l:i. -Discurso e emen· 
das do sr . llaposo de Almeida. - Em•nda do H. 
Vasco Azevedo.- Diacuoso do sr. João Luiz.-
Tabelt a n. 2 . - F.men~a do sr . João Loiz. -Or-
dem do dia. 
Ao meio dia, feit& & cham&da, acham se 

A commissão Mixta, incumbida de rever 
a orgllDIZaçll.o do serviço publico estado&! 
para ad .. ptal ·a ás aotuaes c(Jn..ttçOas tlnan -
ceiras do ~stado, tendo exa mJDado o proje-
cto n. 123, origlnario do Senado e approva-
do pela Camara em 1.• discussão, é de pa-
recer que seja elle submettido á 2. • dtscus-
s!l.o e approvado oonjuncttmente com a se-
guinte emenda : 

Colloque-se onde convier. 
Art. Fica creado o imposto de lO ·r. sobre 

o subsidio dos senadore11 e deputados. 
Sala das commissoes, 29 de julho de 1901. 

-Affonso Penna, presidente.-Levindo Lo· 
pes.-Delfim Monira.-Jutio TavareJ.-Al-
veJ de L~•noj , -A imprimir-se. 

0 SR. VASCO AZEVEDO, por parte da com · 
mlssao de Força Publica manda á Mesa o 
segu10te : 

Pa rece,· pa>·a segunda diwussilo sob1·e o pro· 
jeclo "· 99 

A commisaão de Força Publica, a que foi 
presente o projecto n. 99, jà apptovado 
em primeira discussão, é de parecer que 
sej& submettido IÍ! segunda, reaigido como 
se acha e approvado, tlcando salvo á com-
mis@ãO o direito de apresentar emendas na 
dhcuasão. 

Sala das commissões, 29 de julho de 1901. 
- Vaaco A:zeuerJ.o.-F. Peir;ooto. - Alvu de 
L emos.-A imprimir -se. 

presentes os srs .: Ribeiro de Oliveira, Ce · 
lestino Soares, Jo11o Luiz, Deltlm Moreira, 
Jayme Gomes, Carlos Toledo, Carvalho Britto, 
Vasco Azevedo, Gaspar Lopes, Raposo de 
Almeida, Alves de Lemos, Olympio Borges, 
Julio Tavares, Artllur Pimenta, Jolo Pio, 
Jolo Velloso, Xavier Rollm, Luiz Rennó, 
Leopeldo Corrêa, Joaquim Calixto, Valerio 
do Rezende, Epaminondas Ottonl, Juven&l O IR. F&RR&IRA '& MELLO, pela oommissão 
Penna, Simello Styllta, F. Peixoto, Aatolpho de Commercio, Eotatiltlca, ladustria e Ar -
Dutra, Luiz Cas1iano, Ferreir.a e Mello, AI· I tes, envia á Mesa o seguinte 
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Parecer p otl'ct scg t•a-ta d iscu;,,<io SJbrc o prvje -
cto n, R9 :J 

A comllliss:•o de Commercio, Estatistica, 
lndustria e Artes é de parecer que o pro -
jacto n. 89 seja submettido á 2.• discussão 
e approvado. 

Sala das commissões, 29 de julho de 190 1. 
-Ferrt ira e Me/ln.-Padre Joaqwm Coli.vto. 
-Juvenat Penna. 

Pnrerer para 3.· d is··••-<s<io sob1·~ o 11r ojecto 
n. -~6. 

A commisaão de Commercio, Estatistica, 
Industrias e Artes, a que foi present' o 
projecto n. 86, que oràa uma feira de 
gado em Sete Lago~ s. à de 

l'arecer 

Que seja o me~mo fubmettido á 3.• discos· 
silo e approvado como está. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1901. 
-Fen·eirct e Melto .-Padre Jo~quim Cnli.cto. 
Ju uenat Pen;•a .-A imprimir-se. 

APRESENTA ÇÃO DE PRO.JECT08 INDICA ÇÕ ES F. 
MOÇÕES 

8r. Cal'loa Toledo : (N:io devolveu o 
seu discurso. ) 

Vem á Mesa, e lido, approvado e vae a im-
primir se o seguinte : 

Projecto n. /f! O 

(Terceira Legislatura) 
O Congres@O Legislativo do Estado de Mi· 

nas Oeraes dflcreta : 
Art. J.· Fica creada a matricula das mi-

nas e terrenos mineraes de domin!o parti cu-
lar, situados no territorio do Estado, median-
te inscripçllo em livro especial de registro 
a cargo da Secretaria do luterio r. 

Art. 2.· A inscripção !'ar-se ·ha por decla-
ração escripta dos proprietario s, na qua l 
deverão mencionar o immovel com todos os 
seus caracter isticos, situaçllo, confrontação, 
limites, minas conhecidas, mattas, quédas 
:lagua, distancias das vi as- fe rreas, rios na-
vega vais ou portos de mar, regim en da pro-
priedade e seu valor venal, á vista de titu-
IOS de domínio, transcriptos no registro ge-
ral de bypothecas da comarca, ou inscriptos 
sob o systema do registro Torrens. 

Art. 3. · Logo que a matricula !leu con -
cluída, verificada a legitimidade do domin io 
provado pelos meios de direito, o governo 
mandará levantar por protlssionaes a planta 
geologica e topograpb1ca do immovel, fazer 
sondagens, pesquizas e analyses prelimina-
res afim de reconhecer a riqueza mineral 
do s\.ibsólo e recolher para esse n m as 
amostras necessarias. 

Art. 4.· Logo que ror veritlcada a exi stell -
cia de riquezas mineraes capazes de explo-
ração detlnitiva, o governo dará a maior pu · 
blicidade á descoberta , no paiz uu no extran-
geiro, por intermedio dos consulados, forne-
cendo relatorios circumstanciados, instruidos 
com plantas geologicas do immovel, com 
títulos. comprobatorios do d·Jminio , nomes 

A. C. - l tj 

e domicilio d"s propriet arius c valor venal 
das propriedades. 

Art. 5.· No caso em que os terrenos mi-
neraes, minas e j azidas descohertas sejam 
de incontestavel riqueza, devidamente com · 
provada, o governo poderá adqui rir 11 pro 
priedade, indemnizand" os propropr1etarios 
de seu valor por meio de t ;tulus espeoi aes 
nominativos ou ao purtador, vencendo o juro 
a nnual de 5 .1. e amortizaçll:" corresponden-
IP, dentro do prazo de 50 ~ nnos, tendo oomo 
gar antia o immon ·l a ·!qu irido . 

Art. 6.· O governo, tendo adquirido a 
propriedade, poderà revendel-a directamente 
11<> paiz ou no extrangeiro, ou conceder pri · 
vilegio para sua exploraçiit> pelo prazo ma -
xlmo de 90 annos a particulare., on compa-
nhias que se organizarem, no paiz ou no 
extra n geiro. 

Par11grapbo uni co . Neste ult1n. u caso, o 
governo isentando os privilegiados de to-
dos os impostos estadoaes, perceberá uma 
quota liquida dos rendimantns da explnra-
çl!.o, mantendo j unt,) da em preza tl sca l de 
sua confiança. 

Art. 7. · Si, l'orem, ;\ vista da matricula e 
descoberta de Jazidas min6raes de incontesta-
vel riqueza, apparecerem com prad ores na -
cionaes ou extrangeiros o governo poderà 
ou fazer a venda directa das propr•ietladea, 
mediante auctorização dos proprietarlos, por 
mandato expresso e pelo valor venal que 
lhes derem no acto da inscripção , sa ti sfeitas 
as despesas com a exploração preliminar, 
ou facilitar no paiz ou no extrange1ro aos 
proprietarios a venda directa de suas ;Jro-
priedades , depois de satisfei tas aquellas des -
pesas. 
Par~ grapho uni co. :-leste caso, no a c to da 

inscripção das propriedades, os proprietarios 
deverão dar desde logo ao ~overno mandato 
expresso para sua alienação , na fó rma dn 
1e1. E se houver condominos au sent es em 
(ogar incerto e não sabido, precedendo edi-
taes de convocaçãc, e não appareccndo estes, 
a venda far -se-ba do mesmo modo, ficando 
em deposito as quotas que lh es co uberem . 

Art. 8. · As declarações dos proprietarios 
acerca do valor venal dos terrenos de mine-
ração servirão de base para o lançamento e 
cobrança do imposto territorial. 

Art . 9.· As concessões de datas mineraes, 
cahi das em commisso na fór ma da legisla -
ção em vigor, não poderão Porvir em caso 
algum de titulos para i nsc~ipção de pro-
priedade no registr •' especi a l, crendo por 
esta lei. 

Art. 10. Quando os propri etari os n!io pos-
sam razer a inscripção na Secretaria do In · 
terior, o respectivo processo será feito nas 
collectorias perante o coll ector, que , ouvido 
o promotor de justiça, rernetterá as deola-
raçOos com todos os doeu mantos á Secreta-
ri a para ser feita a inscripçll.o . 

Art . 11. O governo fica auctorizado : 
ai a nomear uma commissilo especial de 

protlssionaAs, com ·,rencimentos que deter-
min a r em t abella ; 

b) a rundar um laboratorio chimic" de an a-
lyaes mineraes, no Ioga r que i ulgar conve-
n iente : 



J.&O 

c ) a crear uma agencia de mineração na 
Europa. 

Art. 12. O governo, no regulamento que 
expedir para execução desta lei, poderá im-
por multas de 2003000 a 2:0JOJ!OOO ao pro· 
prietario, que fizer declarações falsas, ou 
fornecer titules falsos ou falsificados ao re · 
gistro especial, e aos fonccionarioe a quem 
poua inoumbir eate serviço. 

Art . 13. Revogam -se as disposições em 
contrario. 

(S . R ) Sala das sessoes, 29 de julho de 
1901.-Carl9s Toledo. 

0 BR. J O~J:: GONÇALV ES (pela o1·dem), ob · 
tendo urgenci a, apresenta por parte da 
commissão de Redacção de Leis a redacção 
tlnal do pr(lj ecto n. 84, indultando aos con-
demnados em virtude de sentença do dr . 
juiz de dire ito da comarca de Bom Suc-
ceaso. 

O SR. JOÃO LUJz (pela o>·dem ) requer e 
obtem diapensa das formalidades regi men· 
t aes afim de que sej a discutida e votada im· 
mediatamente a redacção fin al apre -
sentada. 

DISCUSSÃO DE REDACÇÕES ~'IN AES 

Lida, pois, e posta em discussão é sem 
debate approvada a redacção final do pro· 
Jecto n. 84, que é remettido á sec:-etaria 
afim de passar-se em autographo para Eer 
remettido ao Senado. 

Em seguida é lida, posta em discussão, e 
sem debate approvada a redacção final tlo 
projecto n . 72, de accordo com as emendas 
do Senado. 

Envie-se á sancção, communicando-se ao 
Senado. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

3. '' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 92 

Lido e posto em 3. · discussão é sem de. 
bate approvado e vae á commissão de Re· 
dacção o projecto n. 92,sobre approvação das 
contas do exercício de 1899. 

Suspende-se a sessão por dez minutos, 
sendo reaberta tlndo est e prazo. 

2.• DIS CUSSÃO DO I'RO.TECTO K. 90 

E' annunciada a 2. · discussão, por artigos, 
do proj ecto n . 90, sc.ore organização judi· 
ciariu do Estado, cuj a leitura é dispensada a 
r equerimento do sr. Luiz Cassiano. 

Em discussão o art. I.· 
. O s r . .João Luiz : - (Não dev olveu o seu 

discurso). 
Vem á Mesa, e lida e posta em diacussão 

conj unctamente com o art . 1.• a seguinte 
En~·Jnr/(1: 
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N. I 
Substitua-se a tabe llo. n . 1, de que t ra ta o ar t . 1.·, pela seguin te 

TADELLA 
DIVISÃO TERRITORlAL 

Coma~cas 

Barbacena . . . . . .. . . ... .. . .. . . . 
Entre R'ns .... . ... . .. ... . ... . 
Prados . ..... . . . .. . .. ... .. . . .. . 
Plranga .... ..... ... .. .... ... . 
\lanbuassú ...... ..... .. . . .. . . 
Ouro Preto . . ....•....... . ... . 
Queluz .. •.... .. . .. .. .. . . . . . . . 
S. João d' El f{ey ..... .. ... .. . 
Marianna . .. .. . ... . ... ....... . 
Ponte Nova .. .. .. . ...... . . • .. . 
Caratinga . .. . . . •..... ....... .. 
Rio Preto . . . . .. . .. . . ... ..... . 
Turvo . . ... ... .. . . . ... . .. .. .. . 
Cataguazes . . .. ... .. .... .. .. .. . 
S. João Nepomuceno . . .. .... . 
Ubá . . .......• . .. .. . ...... . .. . 
Juiz de Fóra ... . .. .. .. ...... . 
Pomba ....... . .... . . . .. ..... . . 
Leopoldina . . ..... ..... .... . . . 
Rio Branco .. . . . . ... • . . . . . ... . 
1\lnriahc . . . . .... .. . . . .. . . . ... . 
Carangola . •. .... ..... ...... . . 
Viçosa ..... . . . .... ........... . 
Alêm Parabyba .. . ....... .. . .. 
l\Iar de Hespanha ....... . .... . 
Campanha .. ... . ..... . ...... .. 
Tres Pontas . . .. . . . . . ... ... .. . 
.lagu ar y . . ..•.... .. . .. . . . ... .. 
Santa lUta do Sapucahy .... . . 
Baependy ....•.... .. . . .... . . . . 
o uro Fino . .. .... ... . . . . . . . . . 
S. Josê J o Paraizo ... ....... . 
Pouso Alegre . . . .. .... .. ... .. . 
S. Gonçalo do Sapu clhy .... . . 
ltajubá . . . . ........ ..... ..... . 
Pouso Alto ... .. ...... ....... . 
Caldas ....... . ... . ... . . ... .. . . 
Lavras . ... . . .... . . . . . . ... .. . . 
Formiga .. . .. ... . .. .... . .. . . 
ltapecerica . .. . . .. . .... .. .. . . . 
Carmo do Rio Claro ... . .... . . 
Varginha .. •.. ... . ... .. . . ..... 
Muzamblnho . ..... . . .... . . .. .. 
l\Ionte Santo ... .. .. ....... . . . . 
Passos . . .. . . . ... .. . .... .. . .. . 

--~ 

2.• 
2.• 
1.• 
1. • 
1.' 
2.11 
1.• 
2.• 
1.• 
2.• 
1. . 
1.• 
J.• 
2.• 
2.• 
2.• 
3.• 
2." 
2.• 
1. • 

2.• 
2. • 

2.• 
2.• 
!. • 
J.• 
1.• 
1. • 
2.& 
1.• 
" . 
1.• 
2 .• 
1.• 
1.• 
2.• 
!.• 
1.• 
1.• 
J.· 

1.• 
2.• 

Sacramento ......... ...... ... ·I 1.• 
Uberabinha .. ..... ...... . . .... 1.• 
Fructal . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1.• 
Araguary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . • 
Patrocínio . ... . .. . . . .... .. ... . 
Paracatú . . .. . . . ..... ... . .... . 
Ubaraba . .. .. .. ... . ..... .. .. . 

1.• 
1. • 

Termos de que se compõe as comarcas 

Barba cena e Pahn yra 
Entre Rios e Bomftm . 
Pl'fld os e Tiradentes . 
Piranga e Alto Rio Doce. 
Manhuas'ú e Al.J re Ca mpo . 
Ouro Preto . 
Quelu z. 
S. João d' EI Rey. 
Mariann a . 
Ponte l':ova .. 
Caratinga. 
Rio Preto e Lima Duarte. 
Turvo. 
Cataguazes e Palma. 
S. João Nepomuceno e lHo Novo . 
Ubá . 
Jui z de Fõra. 
Pomba . 
Leopoldina . 
Rio Bra nco. 
Murl ahê. 
Carangola. 
\'içosa. 
Além Parah ybs. 
Mar de Hespanba . 
Campanha e Tres Corações. 
Tres Pontas e Dores da Boa Esre :-ança . 
Ja guary e Cambub y . 
Santa Ri ta do Sapucaby e Chriat·n 1. 
Bsepend y e Ayuruoca. 
Ouro Fin o . 

I
S. Josê do Paraizo. 
Po u~ o Alegre. 
S . Gonçalo do Snr-u cahy. 
ltaj ubá. 
Pouso Alto. 
Caldas. 
Lavras e Bo m Snccesso . 
Formi ga e Ca mpo Helio. 
!tapecerica e Santo Antonio do Monte. 
Carmo do Rio Claro e Pi umb y. 
Vurginh a .J Machado. 
Mu zn mbi nbo e Cabo Verde. 
Monto Santo e Jaouby. 
FasEos e Santa Rita de Casa i a . 
Sacramento e Araxá. 
Ubera binha e Monte Alegre. 
Fruet , [ e Prata. 
Arag uary o Ba gagem. 
P11troci mll o .\! onte Carmello. 
Paracal ú. 
Uberaba . 

Alrenas .... ...... ............. . l.' Alfenas. 
S. Sebasti ão do Pararzo . ..... . 1.• ls. Sebastião do Paraizc . 

I 
I 



Comar cas 

Oliveira . . ... .... .. . . .. ... . .. . 
Dores do Indayá . . . . . . . . . .... . 
Pitanguy . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . 
Patos . ... ... . ..• .. . ... . . . . . . .. 
Santa Luzia ... .. . . . . . . .... . . . 
S. Domingos do Prata .. ... . . . 
Itabira .. . . ... •... . . . . . . . . . . .. 
Guanh!íes . . . . ... . . ... . .... . .. . 
Sabarâ .. . .. . . . . .. . .• . .. ... . . . . 
Serro . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . . . .. . 
Bello Horizonte . .. .. . . .. . .... . 
Santa Barbara . . . .. . . .. . . . .. . . 
Pará . . . .... . .... ... .. . . . . . . . . . 
Corvello . .. . . ... . .... ..... . . . . 
Jaouaria .. ... .. ....• . ..... . . . 
Araesuahy ......•............. 
Rio Pardo .. . .. .. ....... . ... . . 
Montes Claros . ... . . . .. .. . .. . . 
Minas Novas .. . . .. ........... . 
Diamantina .... . . .. . . ... .... . . 
Grl!.o Mogol . ..... . .. .... . •. . .. 
Theophllo Ottoni .. ........... . 

.. 
"' ·c; 
:il Tt rm os de que se compõe as co marcas ... ... a 

t'l:1 

2.• O li velra . 
I.• Dores do lnJayá e Bambuh y. 
2.• Pitanguy e Abaetbé . 
I. • Patos e Carmo do Parnahyba. 
I.• Santa Luzia e Sete Lagoas. 
1.• S. Domingos do Prata e Alvinopolis . 
2.• ltabira e Ferros . 
1.• Guanhl!.es e Peçanha. 
1.• Sabarâ e Caetbé. 
2.• Serro e Conceiç:io . 
3.• Bello Horizonte. 
2. • Santa Barbara . 
I.• Parâ. 
2.• Cur·vello. 
2.• Januaria e S. Francisco . 
I.• Arassuahy e Salinas. 
1.• Rio Pardo e Tremedt-J . 
1.• Montes Claros e Bocayuva. 
I.• Minas Novas e S. Jol!.o Baptista . 
2.• Diamantina. 
1.• Grão Mogol. 
1.• Theophilo Ottoui. 

Ficam pertencendo âs comarcas : 
De Bello Horizonte, o município de Villa Nova deJ ,;ma. 
De Caldas, os de Poços de Caldas e Caracól. 
De Mar de Hespanha, o de Guarará.. 
De Montes Claros, o de Contendas. 
De Muriabé, o de S. Manoel. 
De Pouso Altot o de Passa Quatro. 
De Itajubá, o ae Pedra Branca. 
Salvamos a redacQio na qual se guardará a ordem alphabet ica. 
Sala das sessões, 29 de julho de 1901.-João Lu i ;; . 

O sr . Arthor Plmenta:-Sr. Presidente, !só razão para se supprimir essa comarca, 
não venho fa zer opposiçlio ao proj ecto ora distante de Januaria 18 lagoas, com uma 
em discussão, não venho traze ,· o menor em · l renda de mais de 6:000,3000, arrecadados pela 
baraço á sua passagem por es ta Casa, venho collectoria, e conservar·se a de Marlanna, 
apenas dar uma satisfaçl!.o ao povo que te · distante de Ouro Preto apenas duas lagoas 
nho a honra de representar nesta Casa, e com uma renda anuual de 3 contos e pouco, 
princ ipalmente aquelle de cuja zona sou re· como está demonstrndo no relato rio do sr. 
presentante directo. cir. Secretario das Finanças ; conservar-se 

O projecto, sr . Presidente, trata de unir Parà distante de Pitan:,:uy 8 lagoas, Piranga 
as comarcas de Januaria e de S. Francisco, distante de Marianna g lagoas e outras nas 
não determi o ando, não l'recisando qual dei- mesma" contl.içõds. 
las soja a @éde ; porem Julgo e creio mes· . 
mo estar fóra de duvida que a séde serâ Por outro _lado, ar. Presidente , a comarca 
Janu aria, visto como é uma cidade de mais de S. Franc1sc~ é um~ das. que menos one-
movimento, tem uma população multo su- ram .o Estatl.o; a pr1me1ra Vl&ta .parece o oon-
perior â d <~ S. Franc1Rco e mesmo muito , trarw, pelo facto da collector1a não r~nder 
mais impor-tante. 1 que cl·egue pa•·a o pagamento da maglstra-

0 •R. JoÃo P10:-E multo mais rica. tura local, porém o Imposto cobrado pelos 
pro!luctos exportados daquella comarca sobe 
a mais de 30:00031:00. O m. ARTil UR PIMENTA: -Por consequen-

cia ficará supprimida a de S. Francisco, o 
que me parece não ser bem dtt acerto ou, 
para meltlor dize•·, será uma injustiça ; iujus · 
tiça, ar. Presidente, porque não vejo uma 

O SR . JoÃo P10: -E' uma das mais impor-
tante~ e àe wa ior expo1't11çã o no norte de 
Mina~ . 
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0 SR . ARTHUR Pll! ENTA :-Puis !Ja gran·l e 
exportação da gadP , borracha, fumo a ou -
t r os prcductos . 

Tarr itorialmonte fal ando-fa a conn rca de 
S. Fran cisco tem uma extensão de 56 a 60 
leguas . . . 

0 SR . EPAMI:-IONDAS 0TTOISI: - Es ·.a é a 
quos tào mais importante . 

0 SR. ARTHUR P!M F.NTA . .. e unida á da 
Januaria t t- rn ar se -h a uma comarca com a 
axte usllo da 11 0 a 120 laguas . Ora, sr . Pre -
Sidente, v. axc. sabe que a div isão judicia· 
ria dava S?r bem meditada, para que faci 
hte aadm11118trn çlio da JUStiça crim ina l o 
proteJa a ordem e os direitos iudividuaes. 

0 SR . ASTOl.PIIO DUTRA :- Mas a comarca 
de S. Francisco é muito ordeira . 

0 SR . ARTHuR PDII!NTA :-Pois be •r , eu 
pergunto aos meus nobres collegas, serã 
possível a distrihuicão da justiça em uma 
com arca como esta 1 

Materialmente impossível . 
0 SR. JULIO TAVA RBS : - Perfeita mente 

pouivt l porq ue não se supprim o a co· 
marca. 

0 SR. ARTHI"H PDn:NT A :-Neste caso con-
tinuam e1u exercic•o os ju1zes e o promo -
tor. 

O SR . JoXo L~;1z :- Nio vão ficai' lá os 
juiteH supplen tes I :'ião se ma n tem só o 
tribuna l do j u ry ? 
e 0 SR . ARTllUR PIMENTA :-Sr. Preõidente 

m vista dHs consid erações que acabo de ex: 
T'ender , vou t er a honra de passar ás mãos 
~e v . ex c . uma emenda concebida nos se -
uuinte~ termos ( l í' ) . 

0 SR. JOAQU IM CALixt o :-Elte projecto 
~etá fazendo doer a barriga de muita gente 
(1 /ilm·idarl• ). 

0 SR . ARTII UR PIM ENT.\ :- Eu appollo para 
o cr1t.erJO da nobre commi ssão e para a jus -
ti ça da Camara dos srs . Depu tacos. (Mui.to 
b~ .. •) . 

O m . JoXo PIO: - \' . exc . tem toda ra -
zão. 
Vem á Masa1 é lida, apoiada e posta em 

d1scus~ão con)unctamente com o artigo a 
seguinte : 

N . 2 

Ar t. I. · T,,IJ olla n. I a..tg,nontl se mais 
um a comarca, se11d o a de S . Francisco des-
ann ex qda da de Jan ua ri a . 

Sala das ses; ões, 29 dejuillo de 190 1. Ar-
th" '' Pimenta . r..;,·testino Soa~ , ._, . 

O 1!11,. . .Joí\o f,ufl: : - (Não devo lveu o 
son d iscurso .) 

O ar . .Jo'l'enaE. Pt'nno : - (Nã') devolveu 
o seu discur~o \ . 

O ,.r . .Joiio r• i o : - (Não deYolveu o ~eu 
diõ CU, SO .) 

O s r . Astolpho Dutra : - (Nã.o devo l -
veu o seu di@curso. ) 
N•n~uem mais pe1i nd o a pa lavra @Obre o 

artigo I · encerra eo ll discu ssão, sendo o 
mesmo appr nvado ficand o, entreta nto , 11s 
emendas pa ra se; em s ubmetti Jas ã votaçilo 
qu ando se t ratar da tabell a . 

Em discu , slio o ar tigo 2. · e v mesmo ap-
p rovado sem debate . 

f m discussão o a r t. 3 • . 
O s r . .Joi\o Luiz : - (Nilo deYolveu o seu 

discurso. ) 
Vem á Mesa, é li da e posta em discuss!io 

conjunctamente co m o art. 3. · a seguin te : 

Emenda 

N .3 

Substitua se o art . 3. · pelo seguinte : 
Art. O govern o design ará a séJe das co-

mar~a~ de mais de um termo e os rPspecti-
vos JUizes e promotores, de entre os que 
nas mesmas estiverem em eidrc;cio .-J oão 
Lu;;_ 

O 8 r . .Ju\·e nal J•c-nun :- Sr. Presirlente 
com eço pedindn desculpa ao illustre l'elato; 
da cnmmissão, que precedeu me na tri buna, 
de vi r o mais humilde dos representantes do 
Estado ( o~. io opoiaclos U•'' '"•'s ) contestar a pa-
lavra auctorizada de s. exc. em mataria de 
tanta trHr.s<:edencia . S ex c., sr. Prt>sidente, 
que e fo r ms.do em direito, que é uma das 
illustráções dest11 Ca~ a . cujo t a lento pare · 
grino eatamos habituados a admirarar (t~poia
dc.•) . 

Oslt. JoÃ'J LUIZ : - E· bondade de v. exc . 
O SR. JuvsNAL PENNA ... veiu mos t ra r que 

o art . 3. · do p rojecto e constituc iona l ; en-
tretanto, sr . Pr esiden te , a miro , que sou 
leigo na mataria, e que a t tentamente acabei 
de ouvir a paJa,ra auctor izada dü s . exc., 
de v o confessar que c lia nlto me trouxe a 
convicção da constitucionalidade do mesmo 
artigo . 

Em 1. · discu~1 ão ou procurei demonstrar e 
dei mesmo as razões porqu e não podia accei-
tar o disposto do a1 t . 3.· deste projecto. Hoje 
s. ex c. vem di zer que o poder legislativo 
não tem competencia p ara nom ear magis -
trados, que a sua competencl a é Je crear 
comarcas, pertencendo ao poder executivo a 
de preenche! as. 

Sr. Presidente, e u p enso de mod o dh·erso 
da tlleor ia de s . ex c. 

O poder executivo é , sem devida, n inguem 
con testa , o competente pa ra nowear juizes 
pnr a us cnm arcas, mas quando estas s!io 
crPadas pelo l e l!l ~ l 11 ti v o ; no ca~o presente 
pt·rém não e o dá isto porqu e aH comarcas 
i:i existem , cs ;u izos j á es l l\o nomeaios e 
adqui ri r a m direi tos facul tados na lei. 

O SR. J,Xo Lu.z: - Eolão ftc3!l! as duas 1 
0 ER. J t; I'EN A!. h:~NA : -Cheg arei Jà. 
Os j u izes uma vez "m exorcicio adq uiri ra m 

o d ireito dd ina movib ilidade que a lei lhes 
;;ara ntiu, e n projecto Qeix"n~ o à esCfl lba 
do Pro . i de nte do Estado, dentre dois ou tres 
magistrados, u m ou d-) is delles ~orão fat al-
mente prt·judicados, co mo em ou tr a di ; cus-
s!i.o já demonstrei . . . 

ú SR. JoÃo Lu1z: - Como serilv p rejudicados 
se fo r o IJO ler legis lativo que tlzar isto . 

O ~R J u \-ENAL PEN:>~A :- Recn'l h acendo a 
minh a in competencia par.J. d iscu li r a ques-
t ã~ e d~~e.iandn Eer bem cloJ·o uestd ponto, 
(,,,; ,, ,,jJO ·f/ ·lus U" ·acs) peço licenç11. a Camara 
para exemplificar: supponhamos reunidas as 
comar.:as de Bello Horizonte e Stba rá: am-
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bt: s os juizes tém direitos adquiridos, está 
b~m v1: to, cada um na sua respect1va co · 
marca, mfs permanecendo a comarca, ~gora 
de dois termo~. com de nominação de BeiJo 
Horizonte e o pcder executivo escolhendo o 
juiz da de Sab~ rá para exercer as funcçõ es 
na que fica crea·Ja , is to e, na comarca de Bel· 
lo Horizonte, ipso facto,tlcbm pr~>,J Ud lrados c s 
direitos do joiz quo funcci onava na referida 
comarca de Bel! o Horizonte . 

O ~R. JoÃo LUJz:-De sorttJ que a manu· 
tençilo da coma~c ..L resulta rio ~eu nome e 
não do territ orio, de modo que podemos 
crear não a comarca de Sabará ou Bello Ho· 
rizonte, mas sim a de Villa Novo. de Lima; e 
como se resoheria o caso 1 

0 PR. JUVENAL PEISN .:-Se V. exc. ti\·esse 
apresentado projecto neste sentido, quero 
dizer dando nova denominação á coma rca, 
talve~ nil.o me julgasse co~ tanto d!reito 
de apresentar as minhas duvtdas . . . 

O sR. Jo.\o LUJz-Entllo, é questllo de no· 
me1 

0 SR. JOVE NAL PENNA ... ach aria que era 
mais constitucional. Mas, v. ex c. conserva 
a comarca de Bello Horizonte e supprimA a 
de Sabará . ... 

O SI'. Jc ÃO LUJz-M 2s, r,ão I: a ta l no prc je· 
cto. 

O ~R. JuvENAL PE:-< NA .... o governo no -
mei<l o juiz desta para aquella, . l o~o n··s 
eupprimimos a comarca de Sabara, 11 ~ ando 
tau.bem su pprimido o juiz de dir eito de 
Bello Horizonte, o que é extraordinario por· 
que chegam os á perfeiçllo de mpprim irmos 
u juiz quando a comarca existe . . 

Isto à que me parece claro, .mas a mmha 
falta de intelfigencia o a ditll culdade na· 
tural que sinto em expressar-me póde levar 
me a um absurdo . 

Eu peço li cença, sr . President~, para de· 
clarar que não concordo absolutamente com 
os argumentos apresentados pelo meu illus · 
tre collega que de modo algum vieram con· 
vencer me da constitucionalidade do art. 
3.•· por isso, convencido de que esse art. é 
alt~mente prejudicial é. magistratura aprd· 
sento uma emenda suppressiva, esperando 
que a Camara acceite-a porque assim ficará 
respeitado um preceito conatitucional e ga-
rantidos os direitos da magistratura do 
nouo Estado. (Multo bem). 

Vem é. Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discussllo conjunctamente com o art. 3. • a 
seguinte 

Emenda 

N. 4 

Ao art. 3. ·-Supprima-se. 
Sala das sesslles, 29 de julho do 1901.-

Juvt••al Pcnna. 
Não havendo mais quem peça a palavra 

wbre o art . 3. · encerra se a discuseão e 
procedendo-se á votação é rejeitada a emen· 
da n. 3, que manda supprlmlr o art. e 
approvada a de n. 4, tl caodo, portanto, pre· 
.i ndicado o artigo. 

Em diecussão o art. 4. • 
O ar . ()arlos Toh·do:- (Nilo devo! v eu o 

seu di~curso). 

Vem á Mesa , é lida, apoiarla e posta em 
diicuss!io conJuctameute com o art. 4. · a 
seguinte 

N -.o 

Ao art . -1. ·-Sub>tilua se: 
OJ juizes de direito e promotores de jus· 

tiça residirão na sêde da comarca, e os 
j u1zes substitutos tendo a comarca mais de 
um termo, na do termo annexo. 

S. R. Sala das sessões, 29 de julho de 1901. 
-Carlos 1'ole t o. 

O sr . .João Lnlz:- (Nlio devolve u o fe u 
discurso. 

O sr. C'nrl"nlho Brltto:-(Não devolve u o 
di scurse) . 

Nâo havendo mais ttneru peça a palavra 
sobre o nrt . 4. · 6n.:erra se a disc.1ssão e 
procedendo se á votação ê regei ta da a emon · 
da n. 5, sendo spprovado o artigo . 

~:m d!P cussão o art. 5. · 
o sr . .JoAo Lnlz :- (Não devol v.m o seu 

discurso). 
Velll á Mesa, e lida e posta em discusFãO 

coojunctamente com o art. 5. · o. segulnt' 

~ - () 

Ao art. 5. ·- Ac crescente-fe: 
§ 5.· - 0s diplomauos em direi to já appro· 

vados em concurw de habilitação para os 
cargos de j uizes de direito serão dispensa· 
dos de novo concurso para o effei to de po· 
derem ser nemeados para os referidos car-
gos. Tal nomeaçli.o, porém , não poderá _ser 
feita emquo.nto não estiver esgotada a lista 
dos juizes em disponibilidade de que trata 
esta lei.- J ono L ~ti: . 

Não havendo mais quem peça a palavra 
sobre o art. 1:. · encerra-se a discussão e 
procedendo-se á votação e o mesmo appro-
vado e bem assim a emenda n. 6, a elle of· 
ferecid&. 

Em discussão o art . 6. · 
O sr. Astolpho Pinto :- (Não devolveu 

o seu discurso). 
Vêm ó. Mesa, são lidas, apoiados e postas 

em discussão conjunctamente com o art. 6.· 
as seguintes 

Emendas 
N . 7 

Ao art. 6 . · § I.· Í.1.-(<ne-accrescente-se 
-salvo os casos identicos aos em que se 
podem dar as remoções e demissões dos jui· 
zes de direito ou dos juizes substitutos . 

Sala das sessões, 29 de julho de 11!01.-
As to fp~ o Pinto ., 

N. 8 

Ao art. 6. · § 2 . · substitua. 
o triennlo contar-se ha da data em que 

qualquer dos nomeados em cada termo, en-
trar em exeroicio.-Astolpho Pinto. 

O Mr • .JoAo Lnh: :-(Nli.o devolveu o seu 
di sourso) . 



Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 
art. 6. · encerra-se a discuss:'lo sendo o 
mesmo approvado e bem assim as emendas 
ns. 7 e 8, a lllle otrerecidas. 

Em discussão o art. 7. · ó o mesmo sem 
debate approvado. 

Em discussão o art. 8.-
O sr .AstolpJ.10 Ploto :-(Não devolveu 

o seu discurso). 
Vem á Mesa, é lida, apoiad a e posta om 

discussão conjunctamente com o art. S.· a 
seguinte 

N. O 
Ao art . 8. ·-accrescente se: 
Paragrapho. O a rendimentos do capital 

já vencidos e pedidos juntamente com este 
no inicio das acções são computados para a 
determinação da alçada que tenha de tlrii ar 
a co mpetencia do juiz.-Astolph o Pi , to. 

O sr . .João Luiz : -(Não Jevolveu o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 
art. 8 . · encerra-se a discussão e proceden-
do-se á votação à o mesmo approvado, sen-
do rejeitada emenda. 

Em discussão o art. 9. · 
O sr .. João Luiz : - (Não devolvet: o seu 

discurso). 
\ 'ti m á Mesa, são lidas e postas em discus-

Eão conjuuctam ente com o art. 9. · as se-
guintes 

N. 10 
Emenda additiva- Ao art. 9.· - acr.re-

scente-se : 
Artlgc . O quatriennio dos juizes substitu -

t?s e promotores de justiça a quem fór de-
signada comarca nos termos do art. ~. ·, 
contar-se-ha da data do respectivo exercicio 
anterior á designação.- J o•io L ~< i;:. 

N. 11 

Emenda additivn ao a1·t, 9 . · 
Accrescente -se onde convier : 
Art. No3 termos ainda não providos de 

escrivães privativos dos processos e execu-
ções criminaes, as respectiva s funcções se-
rão exercidas por distribuição, pelos escri-
vães do civel, ate que o provimento se 
faça. 

§ 1. · ldentica disposiçllo se observarA nos 
impedimentos ou faltas dos referidos escri-
vães privativos. 

§ _2. • A distribuição quanto ao serviço 
do JUry se fará por ses~ões do mesmo tri-
bunal .-João Luiz. 

N. 12 
Emenda additlva ao art. 9 . · 
§ 2. · Fica dispensada a interferencia dos 

promotores de justiça nas causas das Cama-
rae Municipaes.-E. Ott o11i .-Joilo L u-i.::;, 

O 11r. Astolpho Dutra :-(Não devolveu 
o seu discurso). 

V ao á)Mesa, ó lida, apoiada e posta em 
discussão conju nctamente com o art . 9 .· a 
s~gu i nte 

N. 13 
Ao art . 9. · . 
Supprima-se o§ .-A. Du11·a. 
O sr. Jofio Lulz:-(Nil n dr- \·oh·au o seu 

di scurso) . 
Não havendo mais quem sobre o artigo 

9. · peça a palavra, encerra se a discussão 
e procedendo se á votação são appro vados o 
a rugo a as emendas a elle ll t'ferecidas. 

Em discussão o art. 111 . · o o mesmo ap-
provado SP Q debate. 

Egualmante se m debate ó approvado o 
artigo 11. ·. 

E ~r discuss1lo o art. 12. · 
O sr. ,,stolpho Dutra:- (Não devolveu o 

seu discurso). 
O !!Ir. João Luiz : - (Não devolveu o seu 

discurso ). 
N1lo havendo mais qnem peça a palavra 

sobre o srt . 12. on .~e rra-se e discussno sen-
do elle approvado. 

0 SR . DELFm 1110RF.IR.\ (pela o;·dc.;t ) diz 
que estando quasi, terminada a hora desti-
nad a aos trabalhos requer <iUO se consulte 
á Casa se consente na prorogação da mesma 
ató que ultime-se a di scussão e vota ç11 o do 
projecto. 

Consulta á Casa a respeito do requeri· 
mento do sr. Delfim Moreir·a, res):onde alta 
afflrmativamente, pelo que continua a dis-
cussão do projecto. 

Em discus;ão o art. 13 
O 11r. Delfim Monlra : - (N1lo devolveu 

o seu discurso ). 
\"em á C.lesa, à lida e estando apoiada pelo 

numero de assignaturas entra em discussão 
conjunctamente com o art. 13 a seguinte: 

N. 14 
Ao art. 13.-Supprimam-se as palavras-

salvo o direito e seguintes at é 1891. 
Sala das seiSOOs, 29 de julho de 1901.-

Dtl fim Mm·eira .-Jayme Uom.es .-Padre ) o(l -
quim Crt l í."Cto.-Si,,.t ,io Sty lito.-AI , es d ,. Le-
mos .-Luiz Rennú.- D~sirl~ ; · j,, d6 .li e/ lo. -Ro . 
pm o de Almeida.-Leopoldo Co;-,·Ja.-Ga <-
pa >· Lopr.<.-Vauo A•et·Nio . 

O sr. F. P~boto : - C'llio devolveu o seu 
discurso). 

Vem á Mesa, i:J lida , apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o art. 3. a 
seguinte 

N. 15 
Emenda additiva. 
Accresr.~nte - se onde convier: 
'Art.-Nas comarcas em que as txocuçõo! 

cíveis e commeroia~s se procenam aetual-
mente por dittribuiçll.o {11\Rsar!o ellas a cons-
tituir um ann•xo do offlclo que nllo accumu · 
lar o registro de hypotheces . 
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Sala das sessoea, 29 de julho de 1901.-F. 
Peixoto- E. uttoni- Vole>·io d~ Rdzan< lc .- r1 
Dut1·rt . o sr. .João I.otz : - 'Não devolveu o 
seu diFcurso). . 

Não havendo m!lis quem sobre o art1go 
13. · peça a palavra encerr~ ·ss a d1tcussão e 
procedendo se ã votação e alie ap ;>r~v~do 
8 tem assim a emenda n. 15, s~ndo reJeita · 
da a de n. 14 . 

Em discussão o art. 14. ·. 
o sr . .JoAo I.ntz : (Não ddvolveu o seu 

discurso). 
Vem (t. Mess, alio lidas e postas em d;s 

cu não conjunctamente com o artigo 14. · as 
seguintes 

Emendas 

N. 16 

Emenda additiva 
Accrescente se : 
Ao a1t. 14-depols do § 4.·. 
§. O juiz substituto, porém, chamados á 

substitui~llo do juiz de direito terá a metade 
dos vencimentos deste e a metade dcs do 
respectivo cargo.-João L11 i:. 

N. 17 

Emenda substitutiva 
Ao art. 14, § 2. ·-Substitua se pelo seguin-

te: 
Os juizes em disponibilidade que acoeita-

rem os cargos de juiz substituto ou de pro-
motor de justiça perceber!~> além dos venci-
mentos do § entecedente, mais a metade dos 
vencimentos dos referidos cargos.-lo•<o 
Luiz. 

Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 
artigo 14. · encerra-se a discussão, sendo· o 
mesmo approvado e bem aSBim as emendas 
ns. 16 e 17 a elle offerecidas. 

Em discussão o artigo 15. ·. 
O sr. Raposo de Almeida:- Sr. Pre · 

sidente, em poucas palavras vou tor a honra 
de justificar duas emendas additivas que 
submetterei â alta apreciaçl!:o da Camara 
dos sr8. Deputados, em poucas palavras, 
como disse, darei os mo ti vos da sua apresen-
tação. 

Uma dellas tem por fim transferir do Tri-
bunal da Relação para a Faculdade Livre 
de Direito o exame de advogados provisio-
nados. 

Quando em uma das sessões do anno pas-
sado eu tomei parte na discuss!o de um 
projecto cujo intuito era reformar diversas 
dlsposiçlles da lei rererente a exames de ad-
vogado eu oppondo·me âs disposiçlles con· 
tidas no projecto, assumi o compromisso de 
approvar as medidas que a re>peito fossem 
tomadas principalmente no Intuito de tirar 
do Tribunal da Relaçlio para a Faculdade 
Livre de Direito a competenola para t eram 
preetados estes exames. 

Creio, sr. Presidente, que desta providén-
oia varias vantagens resultam para o ser-
viço publico; em primeiro lo~ar parece-me 
que á. essa notava! instituição fica mala a pro· 
priada a runcção' de uaminar a capacidade 

intellectual daquelles que, sem e&tudos ac~
demlcos, se propõem a vir na sociedade exe -
cer a nobilíssima profissão d'l r.dvogado. 

A outra vant, gem que della decorre, sr. 
Presidente, é diminuir o exceas1vo serviço 
que hoje pesa sobre o Tribunal da Relaç!o 
do Estado (apointlo3) não sendo de somenos 
importancia e de menor peso o excesso, o 
accumulo de recursos eleitoraes cuja rapida 
declsi!.o se torna q ua@i impossivei ao esforço 
humano. 

E mais uma vantagem advém d',.hi, sr. 
Presidentt>, que é nesta ephoca de econo-
mia em que nos achamos, necessaria mente 
a subvenção dada á Faculdade Li vre de DI· 
reito terá de ser dlminuida e assim creamos 
e!sa nova fonte de rend'l para e. te not~vel 
instituto de ensino que honra o Estado 
de Minas e que enorme proveito acarreta 
para a no11a mocidade estudiosa ( muito 
bem.) 

Taes são vi elementos de convicçlio que 
tenho para apreEentar esta emenda additiva 
que vou ler em primeiro logar. 

A 2. · emenda vem prencher uma lacuna 
que noto no projecto em discussão . 

Sabe v. exc., sr. Presidente, e sabe a Casa 
que a nossa Constituição estabelece qne a 
divisllo judiciaria do Estado deve conicidir, 
tanto quanto possivel, com a divisão admi· 
nistrativa e se a commissão da qual faço 
parte decidiu que em primeiro Jogar se fizes -
se a divislio judiciaria para ma1s tarde at· 
tendermos ás necessidades, e aos clamores 
que vem de todo o Estado para reformarmos 
a divisão administrativa, como podemos ser 
tão previdentes, que obviemos os inconve-
nientes que possam surgir mais tarde de não 
coincidir uma com outra divisllo; e sem 
que tomemos uma medida generica de ma-
neira a Impedir que mais tarde se dê o 
facto de parte de um tel'l:'itorio pertencer 
na divisão admlnlstrativ>:. a um município 
e na ordem judloiarla a uma comarca cuja 
jurisdicçllo seja sobre município diverso 1 

Portanto, sr. Presidente, para que nllo 
nos vejamos mais tarde no embaraço, na 
difficuldade insanavel, de não podermos fa-
zer uma justa divislio admimetrativa, por 
acharmos pelados pela di v leão judiciaria, 
tenho a honra de offerecer uma emenda 
concebida nos seguintes termos (Zé) (Muito 
bem). 

Vem á Mesa, silo lidas, apoiadas e postaa 
em discuesão conjunctamente com o art. 15 
as seguintes 

N. 18 

Accrescente-se : 
Art. Os exames de halJilitação para a con-

cessão das provisões de advogados serão 
prestadas perante a Faculdade Livre de Di· 
rei to do Estado, na forma que for determina-
do em regulamento e no regimento interno 
da mesma Faculdade . 

§ l. · As matarias do exame serl!.o as mes-
mas uctualm"!nte exigidas. 
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§ 2. · A Faculdade Livre de Direito poderá 
ex1glr por seu serviço uma taxa de inseri· 
pçlla nllo etcedente de 3003000 réis, ficando 
elevada de lO ·r. a taxa da sello devido ao 
Elltado. 

§ 3 . · As proviE ôes serllo concedidas pelo 
Presidente do Estado, por prazo de tres an-
nos e poderão ser renovadas pelo mesmo 
prazo, Independente de novo exame. 

§ 4 • Pera a concessão da provisllo, além 
do atlestado de approvaçllo, firmado pelo 
dlrector da Faculdade, Eerá lndiapensavel a 
apresentaç!to d ~ s documentos actualmente 
exigidos. 

§ 5. · Os atle!tado3 dos juizes poderll.o 
ser aupprimidos por ju,titlcações processa· 
das em qualquer juiz~, com citação do pro· 
motor de justiça da comarca. 

Art. As licenças ue que tratam o art. 11 3 
da lei n . 18 de 1901 e art. 6 . paragrapbo 
uni co da lei n. 72 de 1893, só poder!l:o ser 
concedidas n!l:o havendo advogados nos au-
ditorios ou declarndo-se elles impedidos, por 
escripto, sob pena de multa de 50$ a 100$ 
ao juiz que conceder a licença, multa que 
serà imposta pelo juiz immediatamente sn· 
perior, rx c.fficio , ou mediant~ reclamação 
do mluisterio publico ou de qualquer inte-
ressado. 

S. R. sala das sessões, 29 de julho de 
1001.-Raposo de Almeida . 

Emenda additlva 
Accrescente-se : 

N. 19 

Art Os terrltorios que -na rutura divisão 
administrativa forem desmembrados de um 
para outro munlcipio, ficarão pertencendo 
á ciroumscripçllo judiclaria deste. 

S. R. 29 de julho de 1901.-Raposo de Al-
dleida. 

0 SR . V ASCO AZEVEDO, obtendo a palavra, 
manda á Mesa a seguinte 

Em.en da 

"'· 2 
Accrescente-se onde convier : 
Art. E' extensiva aos eacrivaes das co· 

marcas e termos do Estado a diaposiçlio do 
art. 1.• da lei n. 130de 17 de junho de 1895 
que fez extensiva aos professores e lent~ 
eatadoaes a disposição do art. 4.• da lei n. 
100 de 23 de julho de 1896. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1001 .- Va1 
co A.1eoedo. 

Lida e apoiada é posta em discusslo con-
juctamente com o art. 15 

O •r. .Julio LnJs:- (Nllo devolveu o ~u 
d lscurso). 

Não havendo mais quem sobre o artigo 
15. · peça a palavra, encerra se a discussão e 
procedendo-se á V<.taçllo é o mesmo appro-
vado assim como as emendas n ~ . 18, 19 e 20 
a elle otrerecldall. 
.. O a a. PRBIIDKNTB, na forma do Regimento, 
submette a votaçllo a emenda n . 1, do sr. 
Joll.o Luiz,aubstitativa da tabella n. I, •endo 
approvada a emenda e ficando prejudicada 
a tabella. 

A. C.-1~ 

Submettida á votação a eruonda n. 2. do 
sr. Arthur Pimenta, é a mesma rejeitada. 

Em discussllo a tab ell a n . 2. 
O Rr . .Jo&o LaJz : - (Nilo devolveu •J 

seu discurso). 
Vem á MiSB, é lida e posta em discussão 

com a tabella n. 2 a seguinte 
Emendtt 
N. 21 

Emenda substitutiva á 

Tabella n. 2 

Substitua-se pela seguinte : 
Vencimentos annuaea 

Juizes de direito de 3 .• intrancia.... 6 .600$ 
» de » de 1.• e 2. · » 5.600$ 
» substituto• de 3. · » 3:()()1)ã 
» » I.· e 2. • » 2:400S 

Promotor de just1ça de 3. · >> 3:000! 
» de ,. I.· e 2. · ,. . . . 2:400! 

Juizes de direito em diaponibilidade. 2:8C0.3 
Os juiZ-98 de direito e J?romotores de juat i· 
ça das comarcas de mata de um termo \Grilo 
a: ais 200$000.-J~tio Lu iz. 

NrLO havendo mais quem sobre a tabella e 
emenda peça a palavra, encerra-se a dia · 
cussllo; procedendo-se á votacilo é approva -
da a emenda, ficando pr~judicada a tabella 
n. 2. 

Em dlscussllo o art. 16 e o mesmo appro-
vado sem debate . 

Consentindo a Casa que o projecto pa.ue á 
terceira discuull.o é elle com as emendas 
enviado á commiasll.o Ml ::rta EepectaJ. 

Nada mais havendo a tratar-se o ar. Pr.-
sidenta desi gna para amanh!l: a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
P RIM EIRA PA RTE 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçllo da acta . 
Expedi ente. 
Segunda leitura dos pareceres de commie-

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuído~ . 

Apresentaç!l:o de pareceres das oommis-
sões. 

Apresentaçlo de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discussão do requerimentos, indicações, ir: -
terpellaç~es e moções. 

Approvaçll.o de redacções finaes. 
SEGUNDA. PARTE 

Até quatro hora~ da tarde: 
Primeira discussão do proj ecto n. 98, au-

ctorizando a impreuilo nas officinas do 
Jlú~tl• Geraes do romance de B. Guimarães 
«Mauricio» ou «Os Paulistas em S. Jolio d'El· 
Rey». · 

Primeira do de n. 122, do Senado, re~u
lando a concersllo de licença a funccionartos 
publicos. 

Segunda do de n. 96, sobre o processo de 
diTis!l:o de terra. 

Levanta se a aessllo. 
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32.· SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 DE JULHO 
DE 1901 

PRE8IDRNCIA. DO SR. RIBEIRO DB ÜJ.lV.EIRA 

5U \IMARI0 :-1.' parte da ordem do di• .-Acta . -
Expediente .- Observaçõ•s dos srs .. llap.>so de 
Almeida, Leopoldo Corrêa c João Lnrz .- 2 .' !er· 
tura.-Apresen taçl!.o tio parecer p>ra 3. • dr ~eo F
fâO do projec to n. !JU. -ldem da . reddcção tlnal 
do pr~j eclo n. 9~ . ldP.m do pr~Jeclo n. 101.-
2. · pat td .-t .· di!CUS~ilo do projectu n. 'J3. -I. · 
tio de " · 122. do S!'nado.-2 .· do de o. 911.-
llequerlm cu to do sr Asto·pho Dutra .-:-Capllu 'o 
1. ·-·Disr.urso e emenda do fr . Desrtltrtu de 
Mello.-D.scursos dol srs . Carlos Tv l~do e As-

lolobo Dutra. -Ordem dn dia. 
Ão meio dia, feita a chamada , acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Ceies· 
tino Soares, Jo!l.o Lult, Carvalho Britto, 
.Joaquim Calixto, Raposo do Almeida, João 
Velloao, Deltlm Moreira, Jayme Gomes, Ju 
venal Penna, Si meão Styltta, Vsaco Azevedo, 
Olympio Borges, Alves de Lemos, João Pio, 
Xavier Rollm, Julio Tavares, Leopoldo Cor-
rêa, Oesiderio de Mello, Aatolpbo D utra,~Lu!z 
Rennó, F. Peixoto, Josà Gonçalves, Valer10 
de Rezende , Epaminondas Ottonl, Assis Li· 
ma, Gasplr Lope~, Rodrigues Chaves, Luiz 
Casaiano, Jgnaoio Murta, Astolpbo Pinto, 
Edmundo Blum, Ferreira e Mello e Carlos 
Toledo, fAltando com causa participada os 
srs. Franklin Botelho, Silva Fortes, Ol ympio 
Mourl!.O, Lindolpho Camvo~. Abeilard, Frei · 
tas Castro, Nunes Pinhetro e Agostinho Pe· 
reira e sem ella os mais aenbores. 

Abre·&e a sessão. 
Lida a acta da antecedente e oito havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

EXPEDIENTB 
O ·sa. I.· SECRETARIO dá conta do seguin· 

te : 
Rcpresentaçõls 

Do directorio do Partido Republicano MI-
neiro, de Bom Successo, solicitando a con· 
servaçlio da respectiva comarca.-A' com-
missão Mlxta Espe:~ial. 

De habitantes do disirlcto de Bom Jesus 
da Penha rectlficando o engano de pedido 
de passagem desse dlstrioto para Jacub y e 
sustentando o pedido de tranaferenoia para 
Pasaos.-A' mesma commlssl!.o. 

Req ue1·imento 
Do coronel Herculano Martins da Rocha, 

fiscal ambulante das relidas Internas do Es-
tado; solicitando pagamento de ajuda de 
custo a que se julga com direito pela trana-
ferencia de sua reeldencia de Ouro Preto 
para esta CapitaL-A' commias!l:o de Orça-
mento. 

O 11r. Bapo11o de Almeida : - Sr. Pre-
sidente, pedi a palavra para ter a honra de 
remetter a v . ex c. uma representaçlo e va-
rioa documentos em que 01 habitaniea da co-
marca de Cabo Verde ... 

o aR. JoXo Lun. :-Perdeu o trem (R'-so). 
0 SR . RAPOSO DE ALMEIDA •.• reclamam 

contra qualquer medida por parte da com-

mis;ilo Mixta, encar11egada da diviflto judi· 
cl r.r·ia que tem de alterar o actual estado de 
cousas, naquella referida comarca. 
E~ea representação foi-me enviada quan· 

do estava ausente desta Capital, por moti-
vo justificado de moleatia, e à por isso que 
eu nllo a aubmetti ainda á conslderaçlto da 
illustre commieslo. 

Dos documentos apresentados verifica-se 
que quer o desenvolvimento material, quer 
o desenvolvimento intellectual daquella co-
mal ca, escapado ao crlterlo adoptado pela 
oommisslll' . 

l'l!o assumo, nem assumirei o compromls· 
so de tentar l"eformar ~ que hontem foi vo· 
tado pela Camara, porque nllo quero tomar 
sobre mim a responsab,lidade de uma medi-
da de alta importancia, no temeroso momen· 
to r. ue atravessamos, em relaçlio ás finanças 
do Estado, mas desde já poràm me compro-
metto a votar tod as as modificações que, at-
temlondo aos interesses da justiç.. e á com· 
mod1dad& dos povos, nl!.o nos de ixem slquer 
um momento a duvida de que possa haver 
um desf"llecimento na honra e no credito 
do E&tado de Minas . (Muito b~m .) 

A" co>mmi~sll.o Mrxta. Especial. 
0 SR . LEOPOL;>O CORREIA envia á Mesa um 

requerimento do escrivão de pa:o; do distri-
cto do Carmo da Escaramuça, da comarca do 
Machado, solicitando tres annoa de licença 
para tratu de nude e pede para ser publi· 
cado no jornal da Casa antes de ter o destino 
regimental a seguinte: 
RepreeentsQllo da Oamara Municipal de 

Santo Ant~nio do Machado pedindo ma· 
n uten~íi.o da respectiva comarca. 
Presidencia da Camara do munlcipio do 

Machado . 
Machado, 26 de julho de 1901. 
Exms . sra.-A Camara Municipal de Santo 

Antonio do Machado, reunida hoje em ses-
sllo extraordinaria, Interpretando o senti-
mento unanime de toda a população desta 
comarca, vem trazer perante o illustre Con-
gresso Mineiro a presente representaçl!.o, 
cujo objectivo ê reivindicar um direito que 
se relaciona com a manutenção dos fóroa de 
aêde de comarca para este município, de 
que, b"a muitoa annos, elle gosa e dos quaes, 
por principio de justiça, nllo pode ficar pri-
vado. 

Esta comaca respeita os lntuitoa que teve 
a commiaa!l:o que elaborou o projecto sobre 
a rll(orma judíciaria, supprimindo algumas 
comarcas do Estado, no intuito de diminuir 
u deapeaaa que o assoberbam deante da crise 
aguda por que atravessa todo o paiz, mas 
.p!l:o pode presci ndir de trazer parante !O !l-
lustre Congresso Mineiro o peear que grande-
mente experiu:.entou ao ver que, no projecto 
alludido, 1e reune eata á comarca de S. Gon· 
çalo de Sapuoaby. 

Parece a esta Camara que vafl este muni-
clpio perder os fó ros de aéie de comarca , 
nl!.o acreditando, porém, que t.!l:o olamorota 
injuatloa 1e realize. 

Se ae attender qne muitas comarcu do 
Estado, como Campanha, Alfenas, Pouso 
Alto e outras, ficam, pelo projecto apreaen-
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tado pela illustrada commissão, subsist indo , 
será motivo para admirar-se que i de Santo 
Antonio do Machado nll.o se conceda egual 
direito, visto como, attentas as razões de 
superioridade, que militam em se u ravor, 
a esta, mais do que aqueliaF, cabe nquelle 
direito. 

:::e a razão principal da suppressão de al-
g umas comarcas do Estado o a elevada des 
pesa que lhe a<! vem da manute 11cã? da ma· 
giatratura, esta comarca não est!i incl()ida 
no numero das que lhe pesam, e, portanto, 
!ora deue alcance, porque, como verá o 
illustre Congresso Mineiro, os ren jJmentos 
da collectoria estados! deste município co· 
brem com excesso para o Estado a despesa 
a fazer-se com a magistratura local. 

Por outro lado, ba a attender- se a impor-
tancla deste município. cujos rendimento~ 
!alam eloquentemente em seu faYor para 
comprovar que, confrontados com os de S. 
Gonçalo de Sapuoahy, os deste município 
lhe avantajam sobremodo . Esta verdade 
est!l. constatada pelo documento qne esta Ca-
mara submette á appreciação do illustre 
Congres~o Mineiro. 

Isto posto, não pode esta Camara acredi · 
tar que, na hypothese de ficar subsistindo a 
reunilW dos dous municípios, se dê prefe-
rencla ao de S. Gonçalo de Sapucahy, já 
pelas razões expostas e já por que o territo · 
rio dos dons municípios é cortado pelo rio 
Sapucaby que, na estaçlio pluviosa por falta 
de pontes e vias regulares de commnnica-
ç!o, impede por completo o trhnsito publi · 
co e, portanto, as relações olliciaes, con-
vindo ainda ponderar que nem siquer ha 
para alli actualmente linha posta l directa 
que facilite as relações do servi.;o publico. 

Machado, exms. srs., é um dos mais tlo-
re~centes mnnicipios deste ~atado, ~.> , sem 
receio de contestaçlio e de confrontaçll.o com 
qualquer outro do sul, atnrma esta Camara 
que nenhum ha que, no ultimo decennlo, 
tanto tenha progredido sob o ponto de vista 
agricola, industrral e commercial. E, se at 
tendermos ainda para a impcrtancia o mo 
vimentsção de eeu fôro, abi encontraremes 
mais um elemento de superioridade ~!Jbro 
todos os outros munlcipios da zona sul· n:.i-
nelra; e a prova temol-a nós nos sucoassi · 
vos relatorlos do illustrado e lntegerrimo 
magistrado que lã? sabiamente preside aos 
destinos desta feliz comarca, dr . Lor êto Ri-
beiro de Abreu. 

Outras muitas ponderações podia esta Ca-
mara fazer em prol do direito que hoje re · 
clama; aufficieotes, porém, lhe parecem os 
que vem de expt.nder, e, por isso, eEpara que 
o il uetre Cougresso Mineiro, em cujo crite-
rio muito confia, manterá. o direit'l incon -
testavel que assiste a este municipio, susten · 
tando-lbe os fóros de sé Je de comarca. 

Saude e fraternldade.-Franoisco A. de 
Moraes Navarr·o, yreaident9.-José Paulino 
da C( ata Junior, . • seoretário .-Jeronymo 
da Silva ·Passos, 2. • secretario.-Francieco 
V1elra da Silva, vice-presidente . - Antonio 
Candido Pereira Dias.- Francisco de S ~ lles 

Pereira .- Octa\'io Augusto de Souza \\'estiar 
- Pio de Souza Dias. 

Sacretaria da Camara Municipal do Ma -
chado, 27 de julho de 190:. 

\'1rgilio Wenceslau Messias, secretario da 
Camara Municipal do Mach1do, na fórma da 
lei, etc. 

Certifico que revendo o livro de registro 
de lei s, promulgadas pela Cnm1ra Mumclpal 
de6ta cidade, D"elle a folhas 51 const a esta r 
registrada a lei munlci pn.l n. 6, de 25 de 
setembro do 18\19, a qual crça a receita e 
despesa desta município na qu anti a de ... . 
l0l:U71S739 (cento o um contos e setenta e 
um mil setecentos e trinta o nove mil réis ); 
e ás folbhs55 do ci tado livro se vc tambem 
regi strada outra lei de orcament .. , Btlb n . 8, 
de 12 de novembro de l9UO, orçando a re 
ceita e rlespesa deste munic ipio em . . . . . 
73:603$532. 

Esta passei a requerimento verbal do co· 
ronel Francisco Alvaro de Moraes Na varro, 
predidente ria Cama.ra Municipal do Machado. 
O referido é verdade do que dou fé. 

Machado, 26 de julho de l9Jl .-O secre-
tario Muuicipal, \'irgilio Wenceslau Messias. 

José Manoe l Hressant>, collector das ren · 
das estadoaes do municip1o de Santo Antonio 
do i\lachado. 

Certifico, a pedido verbal do ~;oronel Na -
varro, presidente da Camara lllunicipal desta 
cidade, que a collectoria das rendas ~stado · 
aes deste munioipio arrecadou: no exercício 
de 1897, 12:555$845; no exerci cio de 1898, . ... 
16:886$048; no exercicio de 1890, 16:8335287: 
e no exerciclo de 19 O, 17:855 i694, conforme 
está comprovado pelos ba lancetes parclaes 
e mensaes enviados á Secr~: tuia das Finanças, 
aos quaes me reporto. 

Cidarle de Santo Antonio do Machado, 26 de 
julho de 1901.-0 collector das rendas estado· 
aes, José Manoel Bresune. 

O sa. PRB:PIDENTB manda que se remetta o 
requerimento de licença á commissão de 
Pet ições e que a representação e documen-
tos, deíJois de publicarlos na fórma reque-
rida, s(\jam remettidos á co n1missão M1x La 
Especi al. 

o ar . . loiio Lnh:: - (Nlío devoll·eu o seu 
di scurs J). 

:!.· LEITURA 
Tem 2. · leitura, à julgado ob jecto de de· 

liberação e tlca wbre a mes!l para ordem dos 
trabalhos o projecto n . 100, sobre matricula 
das minas e terrenos mlneraes de domico 
p!.!ticular, situados em tenitori o do Es -
tado . 
APRE SENTAÇ-ÃO DK PARECERES DAS COM~11860E~ 

O sR . Josl!· OnN<;ALVR~, por parte da com · 
misEll.o de Redacçl!.o, apresenta CJ ~eguinte : 

Po ;·ccc,· '' ,·cda cr<io {iual sob1·c o pruj cc/" 
11 . fJ2 

A commis~ão Je Redacçll.o de Leia, a que foi 
presente o projecto n. 92, do corrente anuo, 
sobre approvaçllo das contu do exercício 11-
nanceiro de 18119, é de parecer 



Que ee adopte a eeguinte : 
o Congresao Legislativo do Eetado de i\li-

nas <leraes decr .. ta : 
Art. 1.· As despesas do exercício de 1899, 

constantes das contaa verificadas na Secreta-
ria daa Finanças, segundo o balapço e ta · 
beUaa apre1entadaa ao Congreaeo, alo fixadas 
em 30.429:069S002, inclusive a quantia de 
3.876:715S979 de aupprimento que elit~ exer-
clclo tez ao de 1898. 

Art. 2. · Os credorea do mesmo exercício 
110 definitivamente fixado• em 30.429:1169$002 
eguaee aos pagamento• realizados pelaa . di · 
versas rubricas do orçamento, constantes· 
doa referidos balanços e tabellas. 

Art. 3.· Ficam approvados os credito• sup 
plementares conatantes doe decretos do Po 
der Executivo ns. 1.340, de 5 de dezembro 
de 1899, e 1.376, de 30 de março de 1900, 
1,385 e 1.391, de 9 e 80 de junbo do meemo 
anno, abertos para supprir a deflciencla de 
credito• ordinarlos do meemo orçamento. 

Art. 4. · A receita e recursos do mencio-
nado exerolcio, inclusive o saldo que passou 
do exe:'f>icio de 1898, elo fixadas definitiva· 
mente em 32 . 130:033!349, comprebendlda 
neata oitra a quantia que e1te exerolcio re-
cebeu como supprlmento do exerciclo de 
1900, na fórma do respectivo balanço. 

Paragrapho unico. Do total da som ma 
deste attigo é transportado para o exercicio 
de 1900, o aaldo de I. 700:004S347. 

Art. 5. • A receita do exerclolo, que nlio 
tenha sido Arrecadada, farâ parte da divida 
acttva do Estado- e será escripturada no 
exercício em que se e1rectuar a cobrança. 

Art. 6. · Os aerviços nlo pagos no exeroi· 
cio constltuirlo divida passiva e a despesa 
será escripturada no exeroiclo em que se 
effectuar o pagamento. 

Art. 7.· Ficam revogadas as disposiçl!es 
em contrario. 

Sala das commiesllel, 30 de julho de 1901 . 
-Jose Gonçal1lei.-P&dre Xa1liw RoJim- A 
imprlmir-ee. 

O sn. AuJs Lna, por parte da commisslo 
de Petiçl!es, envia á Me1a o 1eguinte 

Projecto n. 101 
(Terceira Legislatura) 

A commieslo de Petiçl!es, a que foi pre-
aente o requeriJDento de Francisco Alves 
dp Cputo, escrlvlio da comarca de Piumhy. 
pedindo lioença de dois annos para tra-
tar de saude é de .. 

Partcer 
Que seja concedido um anno de licença, 

visto ser excessivo o prazo de dois annos e 
~ara isso requer que seja approvado o se-
gflinte proj ecto de le,i. 

O COngresso do Estado de Minas Oeraea 
decreta : 

Art. 1. · Fica o governo auctorizado a con-
ceder um anuo de licença a Francisco Alve1 
do , Couto, esc~:iv~ , ~e, . orpplios d~ comarca 
d~ 1P.iumby, para t!'lltllr de, 1aude. 
~angrapho Qnlpq,_ Kl!ta lei entrará em 'd· 

gor Jogo depois d~ publicada. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçl!es em 
contrario. 

Sála daa commissõea, em 30 de julho de 
1901.-A.ssi.r Lima.-Simetfo Stylita .-Lui• 
Rennó.-A imprimir-se. 

o Sn. JoÃo LUiz, por parte da commiasll:o 
Mixta incumbida da reorganit.açlo judlciarla, 
manda á Mesa o seguinte 
Parttcer e redacç<fQ para 3.• disc1u111o sobre o 

· pro,;.cto n. 90, de ff/01 
A commlsallo Mixta de reforma Judiclarla 

apreaenta redigido conforme o vencido em 
:?. • discuull.o o projecto n. 90. deste anuo, 
e é de parecer que seja elle submettido á 3. · 
discussllo e approvado. 

Sala das commis~!leP, 30 de julho de 1901. 
-Levindo Lopes.- F.. Ottoni. - Carvalho 
Britto.-Yalerio de RHende.- Jolio Yelloao. 
-Jolio Luiz.-Raposo de Almeida. - Julio 
r .. vares. 

PR01ECTO 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· O territorlo do Estado de Minas 
Geraes para a administraçlo da ju~tiça di-
vlde·se em diatrlctos e termos que formam 
as comarcas relacionadas na tsbella n . l. 

Art. 2. • Ficam extinctos os Jogares · de 
juiz de direito, de juiz substituto e de pro-
motor de justiça excedentes do numero de 
comarcas, a 2. · vara de direito e a 2. • pro• 
motor!& da comarca de Jniz de Fóra 

Art. 3. · O governo designará a séde das 
comarcas de mais de um termo e os respe-
ctivos juizes e promotores de justiça, de 
entre os que nas mesmas tiverem exerci cio. 

Art. 4. • Os juizes e promotores de justiQa 
reaidirll.o na sede da comarca; o governo po-
derá, porém, e:xgindo o as conveniencias da 
administração da justiça, designar-lhes ou-
tro termo da mesma comarca par& reaiden-
cia temporarla. 

Art. 5. · As comarcu continuarlo a ser 
providas na fórma dos arts. 19 e 22 da lei 
n. 18, de 28 de novembro de 1891, incluindo-
se em lista os 15 juizes mais antigos. 

§ I.· Para o provimento das comarcas de 
1. · entranola, que vagarem, terlio preferen-
cia os juizes de direito que ficarem em dis-
ponibilidade; o governo fará a designaçl!.o 
em lista dos 15 maia antigos organizada na 
!órma do art. 23 da citada lei n. 18, de 1891. 

§ 2: Ficarll.o avulsos, sem direito a anti-
guidade e vencimentos, os juizes de direito 
que nl1o acceitarem a comarca que lbe8. for 
designada, nos c&sos do art; 3:, e do para-
gr~pho antecedente ; 

§ 3: Os julz'es de direito em diaponibili-
dade poderio ser nomeados para os Jogares 
de juiz substituto e de promoto·r de justiça, 
mas os qu11 acceitarem a· nomeaçiO' perde-
rio os predicamentos de seu cargo, 'salvo a 
anti11uldade ; ' 

§ 4: Oi J"ui&e!l de direito, em ex•wcio 
de algum es log.,r~s de, que trata Q para-
grapl.io anteced~ntjl , terll.o preferencia para 
o provimento das ~OJDarcas de I.· ~ntran
cie, Qbserv&lia a 4iapoaiçlo do § I . · deste 
ar-tigo; 
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§ 5. · Os diplomados em direito, já appro· 
vados em concurso de habilitação para os 
cargos de juiz~s de direito, serão dispensa-
dos de novo concurso para o etreito de pode-
rem ser nomeados para os rererido3 cargos. 

Tal nomeação, porém, não poderá ser rei-
ta emquanto não estiver esgo ta ia a lista dos 

l·u_izes em disponibilidade de que trata esta 
81. 

Art . 6 . · Ficam areados em cada termo 
tres logares de supplentes de juiz substitn· 
to e o de adjuncto do promotor da justiça, 
que o governo proverá, nomeando para ex· 
ercel os cidadãos que tenham domicilio e 
residencia no termo e os demais requisitos 
exigidos no art. 38 da lei n. 18, de 28 de no · 
vembro de 1891. 

§ I.· Os supplentes se rvirl!:o p r. r tres ao-
nos na ordem em que ewtiverem collocados 
na lista de nomMçllo, que não será alterada 
durante o trenn :o, e não poderão ser remo-
vidos nem demittidos, salvo nos casos em 
que tambem o podem ser os juizes de direito 
e substitutos. 

§ 2. · O triennio contar·se-ba da data em 
que qualquer dos nomeados, em cada termo, 
entrar em exercício. 

§ 3. · As vagas que se abriram durante o 
triennio por morte, renuncta, mudança de 
reeideucia para (óra do termo, ou po1· outro 
motivo legal, poderão ser preenchidas por 
outra nomeação, o bPervadaa as dlspcsiç lles 
antecedenteP. 

§ 4. • São applicaveis aos supplentes as 
dispo8i ções ela lei n . 18, de 28 de novembro 
de 1891, quanto ao juramento ou compro· 
misso, posse, exer cicio, lnterrupç!Lo, incom· 
patibilidadeJ e pen as disciplinares. 

§ 5. · Od supplentes serão substituidos pe-
los seus immediatos e nos casos de falta ou 
impedimento destes pelos juizes de paz do 
I.· districto do term o, segundo " ordem da 
votaçílo. 

Art. 7. · Os supplentes do juiz substituto, 
além de o substituírem em suas faltas e 
impedimentos, com elle cooperarão aotlva e 
continuamente no preparo dos processos de 
formação da culpa e polioiaes, excluídos os 
de1pacbos fi naes ou sentença. 

§ I.· Tendo a comarca mais de um termo 
exercerl!.o a substltui.;ilo em primeiro Jogar 
os supplentes da séde da comarca, e em se-
gUJ~d.o os do termo annoxo; 

§ 2 . · O gove ~ no poderá designar a Clda 
supplente um ou mais districtos do termo, 
nos quaes de prererencia exerça aquella at-
tribuição; 

§ 3 . · Servirão perante os supplenteP os 
escrivães do termo e os do districto em que 
re1idirem, ou exercerem a attribui ~,: lio de 
que trata este artigo. 

Art. 8. • Ao jui z substituto, a lém doa attri-
bulç Oea que lhe competem, segundo as le is 
em vigor, fica pertencendo o preparo das 
ca usas cíveis que ao ju iz de direito compete 
julgar (Lei n. 18, de 28 de no \'embro de 
1891, art. i95, !i 1. · ). 

§ I.· No exercício tlest t. attribuição obser · 
var• o juiz substituto as disposicõ•s da lei 
n. 2.033, de 20 de setembro de 1871 , do8 rt·· 
g ulamentoa ns. 4. 8t4,de 22 de novembro do 

mesmo anuo, 5 . 467, de 12 de no\·embro de 
1873, e demais expedidos para a sua execu-
çl!.o, relativos aos juizes municipaes. 

~ 2. · Nos termos em que n!i'l residir o juiz 
substituto, serão as runcções do seu cargo 
exercidas pelo reapectivo supplent~. salvo 
o dispo~to n:> art. 7. · e no paragrapho an· 
tecedente . 

Art. 9. · Fica extincta a competencia dos 
juizes de paz em mataria criminal, salvo o 
disposto no art. 12 §§ 4, 5 " 6 do Co digo do 
Prooess1 Criminal. 

Art . 10 . O quatrienn io rl o; juizes substitu-
tos e promot ores de justiça a quem for de-
signa :la comarca nos termos d'> art . 3 . ·, 
contar-se-ba da. data do respectivo exercício 
anterior á des igrrat; ão. 

Art . 11 . Nos termos aindo não providos 
de escriviíes privat ivos dos processos e ex · 
ecuções criminae~ as respectivB ~ funcçoes se · 
r~ o exercidas por distribul t; 'lo entre os e~cri · 
vães do cive1, até que o provimento s1 fat; a. 

§ 1.· l'Jentica disposiç!'í!l ee observará nJ 
impeiimentos ou faltas dos refe · idos es cri · 
vães privativos . 

§ 2. · A distribuição do serviço do tribo· 
nal do jury f:r se·ba. por sese D 1~ do mesmo 
tribunal. 

Art. 1\:. Pica dispensada a audien<Jia dos 
p: o motores de j uot iça nas causas em ou e fo-
rem intereuadus os Cam aras \IunicipaeP. 
Art . 13. Fica extin rto o tribunal correccionAl 

§ I.· Serl!o julgados pelo iniz de direito 
oaorimes cuja pena nll.1 exceder, no maxi -
mo , de seis meze l de prisão cellular com 
multa ou sem alia, a! contravenções , inrrac · 
çõea de postura@, de termos da bem -viver, 
rle a•g ur!lnçn e os factos de qut1 tratam os 
art~ . I e 2 da lei n. 141 , de 20 de julho de 
1895 : 

§ 2. · O processo será preparado pelos jui· 
zes sub!titutos o supplenles segundo a fór· 
ma estabelecida no artigo 4R do decreto n. 
4.824, de 22 de novem bro de 18B I, salvo o 
disposto na citad-a lei n. 141, do 1895; 

§ 3 . · Serão interpostos para a Rela.çlio os 
recursos que couberem das decisoos do ju iz 
do direito n os casos do § I . · . 

Art. 14 . Serão tambem j.J lgados pelo juiz 
de di1·eito os crimes previstos no dec . n . 
917, de 20 de outubro de 1890, applica ndo-se 
ás respe ~ ti vas decisõss o disposto no § 3 . · 
do artigo antece lente. 

Paragrapho uuico. O preparo do~ proces -
sos de que trata este artigo à da exclusiva 
competencia do j uiz substituto . 

Art. 15. As funcções de curador fi scal de 
maspas fMllidas e do curador geral de orphãos 
ea lvo o direito dos serve ntuarios vitalicios 
ncs termos em que a inda existirem, Farão 
exercidas na séde das r.omarcaa pelo promo 
to r de i us ti~a e nua demais le r moR pelo 
adjuuct~. 

§ I . · Os a<:lj unctos exercerão 110~ termos 
para que r orem nomeados as fu ncções de 
promoto r de justiç~, excepto a accusaçlío e 
uct ·s p raparatorio~ que a prece dom. 

§:?. · Na falta do adjuucto, suns funcções 
serllu ~xerci(( as por pessoa idoneR. n" tn!'Rda 
ptllu j uiz da culpa ou preparador do pro-
Cisso para o caso especial dA que se tr»tar. 
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Art. 16. Ficam restabelecidas as escriva- Art. 19. Oa exames de habilitação par& & 
Dias privathas de orpbãos, salvo o direito concessão das provisões de advogados aerlio 
d·JS eerventuarios que aotualmente exerce m pres tados perante a Faculdade Livre de Di . 
a ~ respectivas funcçnes em virtude da lei n . relto do Esta'.lo, n~ fórma que for determi-
18, de 28 de novembro de 1891: o gove• no onda em ro~rulamento e no regimento inttrno 
fará. as primeiras nomeaçõ!s sem dependeo- da mesma Faculdade. 
cia de concurso. § 1. · As materiaa de exame seJ ão as mes · 

Art. 17- Na a comarcas em que as execu- mas actualmente exlgidaa. 
çuea civeia e commerclaes se processam § ~ -- A Faculdade Livre de Direito poderã 
actualmente por distribuição passarão as exigir po r esse serviço uma taxa de inscrip -
mesmas execucões a construir um annexo çll.o l•ll.o excedente de 3001000, ficando elevada 
do otflci"o que nn.o accumular o do registro de de 10 .J· 11 taxa de afll o devido [no Estado. 
hy potl.lecas. 

Art. 18. Os juizes de direito, su bs t itutos § 3 · As provi~Oes serlio cJncedidns pelo 
e pro motores de j ustiça terllo os vencimen- Presidente do Estado por prazo de tres an -
t.od marca doa na tahella n . 2 e as custas que no s e poderão ser renovada a pelo mesmo 
lhes forem contadas nas causas que prepa- prnzo, independente de noYo exame. 
rarem ou julgarem, excepto as climinaes em § 4. · Para a concessão da provisão, nlém 
que decauir a j uatiça; do atteatarlo de approvação firmado · pelo di -

§ 1. · Os juizes de direito em disponabili- rector da Faculdade, será indispensavel a 
dada terlio metade dos vencimentos d<Js de apresentação dos documento-i nctoalmente 
1.• entrancia, qualquer que seja a c;; teg-)ria exigidos . 
da comarca que tenham deixado em virtude § 5. · Os atleatados dos juizes poderão ser 
desta lei ; ~upp 1 idos por justificações processadas em 

§ 2 . · Oa juizes em disponihili-lade que qualquer ju' zo, com citação do promotor da 
acceitarem os oar@'OS de juiz substituto ou ,Justiça da comarca.. 
de promowr de justiça perceberão, al em dc.s ' A1t . 20. As licenças de que tratam o art . 
'enclmentos do par~grapho antecedente, l l:i da lei n. 18, de 28 de no,·embro de 1891 
mais a metade dos vencimentos dosrereridos e art. 6. · pa ragrapbo unico da lei n. 72, de 
<a.rgos . 27 de julho de 1893-sú poderão ser concedi-

s 3. · Em cuo algum abonar-se ·I.Ja a funo- das nã!l havendo advo11ados nos auditorios 
cionarios de justiça que interromperem o <' U declarando se elles impedidos. por escri-
P.xercicio,seja em vi rtude de licença, seja de 1 pto, sob pena. de multa de 503':00 a IOOsOOO 
remoção ou por outro JL otivo legal, mais de j ao .JUiz que conceder. a licença, JL ulta que 
metade dos vencimentos. será Imposta pelo JUiz immediatamente su-s 4. · Cs juizea chamados à substituição de 1 perior, e.-c· officio, ou mediante reclamaçllo do 
outros e os promotores de jus~iça interjnos representante do ministeno publico ou de 
ter!Io os venci!nentos que deixarem de per- \ qualquer intereasado . 
ceber os subst1tu1dos, não excedendo de me· 1 Art. 21. Os territorioa que , na futura. di . 
tade. . . . . . I visão administrativa, forem desmembrados 

§ 5: · O JUIZ ~ u~st1tuto c~amado, pc.re m, a \ de um para outro município ficarllo perten-
substltui~ão do .JUIZ de direito terá a metade cendo á circumacripção judiciaria deste. 
dos venCimentos deste e a metade dos do • . , . . . respectivo cargo. 1 Ar~ . 22. E extensiva aos escr1vlies . d~s 

§ 6 . • Aos juizes supplentea, nas causas comarcas ~ termos do Estado a dl.spostçtio 
que prepararem, contar se·hllo ae cuatas de I do !1-rt. I. da lei n .. 130, de 17 de .JUnho de 
conformidade com 0 disposto na lei n. 105, 189a, que fez extensiva aos professores e 
de 24 de julho de 1894, quanto aos juizes , le~tes estadoaes a d~sposição do art. 4. · da 
substitutos. le1 n. 100, de 23 de JUlho de 1894 . 

§ 7. · As cuatss serlto arrecadadas pela Art. 23 . Este lei entrará em vigor desde a 
estaçllo tlscal do termo, na forma da legisla- data da sua pnbllcação, salvo o disposto no 
çto em vigor e pagas mentalmente aos art. 112 da Const. do Estado; o governo ex-
fnnccioilarlos a que perten"reJp1 deduzindo- 1 pedirá oa regulamentos nel'esaarioa, nos 
se 20 ·I' para as rendas do Eatsao. I quaes poderá impor a pená de multe até 

§ 8. • As custas e emolumentos arrecada- 200$000. 
dos na Secretaria da Relaçlo continuam a j Art. 24. Revogam-se aa dlsposiçoes em 
fa zer parte da renda do E'tado. contrario. 
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TABELLA N. 1 
Di..-is;\o t e rritorial 

Coma •·cas 

I Alfcnas .... . . ......... ... ... . 
2 Ali•m Parahyba ... . . ... . . . 
:\ ..\ raguary . . . .. . ...... . .... . . . . 
-1 Arassuah y . . . . . ... .. .. . . .. .. . 
5Baependy ..... .. ...... .. ... .. 
1; BarbacCiia ... . . . .. . . . .... ... . . 
7 Be llo Horizonte ..... . 
>l t.ampanha . . . ...... .. .. . . 
" Caldas ....... . . . . .... . . .. .. .. 

lU Caratin;.!a .. .. . .. .. ... . . ...... . 
11 Carangola... .... .. . .. .. . .. 
L·! Carmo tio Rio Claro ..... .. . . . 
1:3 Catag uazcs . . . 
l~ Curvello . . ... . . . . . . 
L:j Diamantina . . ... . . . . . 
lü Dores do lndayá . . . .. . . . . . . . . 
li Entt·e Ri os ... .......... . .. . .. 

~~ ~~~~t~a :: : : : :· : ·. :: .·.·. ::::·.·.:: 
~O~G rão MfJ)!O l. . ...... .. .... .. 
21 Guanhãcs .... ....... .... .. .. 
~2 ltabtr~ ...... .. ...... .... .. . 

t. • 
:!.• 
J. • 
1.• 
L· 
2.• 
3.• 

J. • 
1.• 
'2. • 
1.• 
:!.• 

2.• 
1. ' 
:!. • 
1. • 
t. • 
J. • 
t. · 
2. · 
2.• -3 ·\ ltaJuba .. . . .. . . . . ........... . 

~} ltapecc l'i ca . ... . .. .. . . . . ...... \ 1.· 

~~ J~~~~~:-r~ : :::::::: :: ::::::: : : : ~:: 
27 Juiz de Fóra..... . ..... . .. ... . :t • 
2d Leopo ldina .. . . . . . .. ........ .. 
2() Lavras . .... . . . ... . .. .. . . ... . . 
30 Manhuaseú ....... .. ....... .. . 
31 Marianna .. ... .. ... ...... .. .. . 
32 Mar <1<3 Hespanha. . .•. . . ..... . 
:-!3 Minas Novas .. .... . ...... .. .. 
31 Mon tes Claros .... . ...... .. . .. 
:t') Monte Santo .... , .... .. .. .. .. . 
3G Muriahé ..... . .... ... . .. . .. .. . 
:r; Muzambinho. 
:18 Olive ira ... ... ...... . ...... .. 
:J\J Ou ro Fino .. . .. .. .... ..... .. . 
-10 Ou rn Preto ........ . .. . . . 
41 Pará. ... ... . . .. . . . ........... . 
-12 Passos . .. . ... .. . . .• . . . . . . .. . 

1~ ~~~~~~a . .' .' . .' .· .' .· .' .' .' .' .' .' .' .· .' .' .'. ·.: : 
,,;, Ponte Nom ......... .. . . .... .. 
t,u Pouso Aleg re .. .... . .... ... .. . 
1,7 Prados ..... . . ........ ... . . . .. . 
ld P ouso Alto .. .. ..... .. .. .. .. .. 
lt!l Paracatú . ...... . .... . . . . . . . . :.o Patroc inio ... .. .... . .. . ...... . 
. -, l Patos .... .. . . .... ... ...... ... .. 

~ãj ~~t:~~~~·~: · .... ·::: :·:.:: ::::.·::·: .. 
~I R io Branco .. .. ... .. ... , . . ... . 
5;; Ri o Pardo ......... . ... ... .. . .. 
:.u Rio P t·eto ......... . .......... . 
. ~,; Sabará . . . . .... .. ...... . .. ... . . 
;,:' Sacramento .... .... . ... .... .. 
f).) Santa Bat·bara .... . ....... .. . 
ti' I Santa. Luzia. .. ........ .. .... . .. 
fi t iS. João d'E l-Rey .. ..... .... .. 
•;:! S . João Nepomuceno .. . .. ... . 
G:l Santa L ti ta. do Sapuca.hy ... .. 
~~ ~~ S. Jose do Pa.ra.iso ...... .. .. . 
t., S. Go nçalo tio Sapucahy .... . 

2 . ~ 

1.' 
J. • 
2.• 
] .• 
t. • 
]. • 

2." 

2." 

t. · 
2. • 
L. · 
2.· 
:!. " 
2.· 
L--
t. • 
). • 
L. · 
t. · 
). • 
). • 
L• 
t. · 
L. · 
L. · 
2.• 
1.• 
:! .· 
2.· 
t. • 
J.• 
l.· 

Te nno ..: J ~ t) lll! s~ compõe w as co ma rcas 

Alfenas. 
Alem Pat·ahvba 
Araguar.v c ' naf{.agflm 
AraS!'llah~· c Salinas. 
Baepcndv e A n~r~t O l'l\ 
Ba t·hacc na. c Palml'l' :• . 
Bcllo Hori zon te. · 
Caml'anha e Trcs Coraç\Jés . 
Caldas. 
Caratin{!a . 
Carangola. 
Carmo do Rt o ( la.rn e Piumhy 
Cataguazes c Palma . 
Curve llo . 
Diamantina . 
Dare~ tlo lndav;i c Bambu h v. 
Entre 1\ios c B0mt!m. ' 
~·ormi ~a c t:ampo Bcll L•. 
Fntetat c P mta. 
Grão Mogo l . 
t;uanh ães e Peçanh a . 
ltabi ra c Ferros. 
lta.jubá . 
ltapecc r·ica c Santo Aton io do ~! a n t e 
Ja " tHHY c Cambuhy 
Ja~uan a e S . Franc isco. 
.J11iz de FUra. 
Lcn pultlinua. 
La v r as c Bom Succcsso. 
Ma.nhuass ú e Abre Campo. 
Ma rianna . 
Mar de l lcspanha. 
Minas Novas e S . J oão Baptista. 
Montes Claros c Bocayuva . 
Monte Santo c .Tacuhy. 
Muria.hé. 
Mu 1.ambinho e Cabo Verd e. 
Oli veira.. 
Ouro Fino . 
Out·o Pre to . 
Pará. 
Passos c Santa R it a do Cassia. 
Pira ng a. c Alto Rio Doce . 
Pomba.. 
Ponte Nova. . 
Pouso Alcurc . 
Prados e ~'it·atl~ n tcs. 
Pmiso Alto. 
l'aracatú. 
~ · atroc inio e Mont e Carmello. 
Patos c 1 anno do Parnahyha . 
Pitang uy c Abac ti·. 
Qneluz. 
R io Branco. 
Ri o Par·,to e Bua Vi s ta. tlo Tremedal. 
I{ i o Prctn c L i ma Oua rte . 
Sabar·á c Cacth é . 
Sacramento e Arnx â. . 
Santa Barba r a. 
Santa Lu zia c Se te Lagoas. 
~ . J oão tl'El ··Rcy. 
S. J oão Ncpomuceno 8 Rio "/ovo . 
Santa lti ta do Sapucahy c Chl'i <tin ~. 
S. J ose do Paraiso . 
S. Go nçal o tlt> Sal' t cahy . 
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Comarcas Termo~ de que se compõem as comarcas 

----------------
fl6 ;; • Sebastião do Paraiso ___ . -. J. • S. Sebastião do Paraiso. 
67 S. Domingos do Prata. -_ . . . . 
68 Serro .......... ... ...... - .. . -

1.• 
2.· 

S. Domingos do Prata e Al vinopolis. 
Serro e Conceição do Serro. 

6'! Tres Pontas . . . ...... . . -... -
70 Theophilo Ottoni. .. .. ....... -

1." Tres Pontas e Dores da Boa Esperança. 
1.• Theophilo Ottoni . 
1.• Turvo. il Turvo ... _ .. --

72 Ubá. . . . .. -.. -. -- ... . . ---· . . 2." Ubá. . 
i3 Uberaba . .... . .. .... . ... . .... . :2. • Uberaba. 
i~ Ubcrabinha ... . ....... . ..... . . 
ij Varginh~- -- - - . .. . . . .. .. .... . 

J.• Uberabinha e Monte Alegre. 
1.· Varginha e Machado. 

76 Viçosa ........ -. .... . ....... . t.• !Viçosa. 

Ficam pertencendo ás comarcas : 
De Bello Horizonte, o município de Villa Nova ue Lima. 
De Caldas, os ue Poços de Caldas e Caracol. 
De Mar de Hespanha, o de Guarará. 
De Montes Claros, o de Contendas . 
De Muriahé, o de S. Manoel. 
De Pouso Alto. o de Pas~a Quatro . 
De Itaj u bà, o de Pedra Branca. 

TABELLA N.2 

VENCIM&NTOB ANNUAEB 

Juizes de direito de :3 . • cntrancia . . ... . .. .. .. . --. -.- . .... . . . . . . . . ... ... ........ .. . . 6:600$000 
5: 600$()()0 
2•800$000 
3:000$000 
2:40ot000 
3:000$000 
2:400$000 

• » de I.· e 2. • cntrancia ... _ .. .. _ ..... .. -. .... . · .. .. -..... ..... -..... .. .. 
Jui ze~ em diponibi lidade . . .......... _ .. . _. _ .. _ . . . . .. .. . -. . . .. .. .. ... _ . . _ . . . ___ _ .. .. . . . 
Ju izes substituto ue 3. • cntrancia .... . .. . . -- .. ..... . . . ... -. . ..... . . ... .. .. . . ........ . . 
Juizes substituto de 1. • e 2. • entrancias ....... ... .. .. . ... . ............. -.. . - .. -. .. . . . 
Promotores de justiça de <l.• entrancia . . .... ...... -. -.. .... ... . . . ... . ... . -. .. ...... . . . 
Promotores do j ustiça de 1. • e 2. · entrancias ...... -.- .... . .. .. ... ...... . .. .. . ... . . ... . 
Os juir.es de direito c promotores de justiça das comarcas de mais rle um termo te-

rão mais. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 200$00 
Sala nas com missões. 30 de julho de 1901 .-Levlndo Lopes.-E . Ottoni.-Camlllo de Brito.-Valerlo 

de llezende.--Jollo \'elloso.-Joào Luiz. -llaposo de Almelda .-Julio Tavare~ . -A imprimir-se 

Não ba projectos, requerimentos, indica · 
ções e moções a serem apresontados. 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DI\ 
I.' DlSCUdSÃO DO PROJ ECl'O N . 98 

E' lido e posto em 1.' discussão, que eu · 
ce · ra-se sem debate, ê approvado e vae à 
commisslio de Petições o projecto n . 98, so -
bre imprasslio do romance de BernarJo Gui -
marltes, intitulado Jlfaur!ci~. 
I .' DISCOS~ÃO DO PROJECTO N. 122, DO aaNADO 

E' lido, posto em 1.• discu~são, sem de 
bate appr.:>vado e vae á. commissll'l de Re-
querimentos o seguinte : 

P1·ojecto n. 122, •lo Se>aa<lo 
(Terceira Legislatura) 

O Congresso do Estado de Minas Gera€ s 
decreta: 

Art. I . · Podem conceder licença : 
I. O Presidente do Estado a quaosquer 

funccionarios de ordem adminlstrdiva ou 
jut:llclaria até dois annos . 

i!. o Presidente da Relação aos j u izes de 
direito, juizea substitutos, promotol'es de 
justiça e empregados da Secretaria do Tri-
bunal, até 90 dias ; 

Ill. Os juizes de direito aos juizes substi-
tutos, promotor de justiça, escri vltes e de-
mais otllciaes do seu juizo ou de outro da 
comarca, até 60 dias ; 

IV. Os Secretarias de Estado aos empre-
gados da! respectivas Secretarias e reparti-
ções que lhes forem subordinadas, até 90 
dias. 

Art. 2. · As llcen ~:as poderão ser conce-
didas com metade dos venc!mentos por me-
ta1e de tempo marcado no artigo antece-
dente, para tratamen to de saude, â vista de 
attestações de protlssional. 

Art. 3. • As licenças poderll.o ser proro· 
gadaa, não excedenio o tempo. da prorogaç!o 
com o da licen ça o maxlmo estabelecido nos 
artigos antecedentes. 

Art. 4. • Computar-se-ba nas oonceseOes 
de licença ou prorogaçllo para os IIns do 



artigo t.·, o tempo de interrupção do exerci -
cio de que trata o artigo 141 da lei n. 18, 
de 28 de novemhro de 1891 . 

Art. 5 . · As licenças serã1 concedidas por 
meto de portarias que nilo poderão ser ns · 
stgn~tdas antes do pagamento dos respec ti -
vos direttcs . 

Art. 6 · Fi cará seru etfdito a licença, se 
o funcc \onorio a quem for conoe<:lida nl!.o 
entrar em goso della dentro do prazo que 
lhe rot marcado e qn~ nl\o exced or á d'3 nO 
dias. 

Art. 7 . · O funccíonarío licenci ado poderá 
gosar da licen ça onde lhe convier e renun-
cia!-& em qualquer tempo , reassumindo o 
exercício do ssu cargo. 

Art. 8. · .\A lic 3noas nlin poderllo ser con . 
cedidas aos funccionarios interinos, aos que 
nlio pertencerem no quadro etrectivo ou de · 
sempenhttrem comm ssões e ao~ que nllo ti-
verem tomado possJ doJ seus cargos. 

Art. 9. · Reputa-se aban •Jonn~o o cargo pelo 
funccionuío que, finJo o tempo de licença, 
nlio reassumir o seu exercício. 

Art. 10 . O abandono sará declarado pelo 
governo, ouv ido o !unccionario que poderá 
.JUStíficlr sa dentro do prazo que lhe for m"lr-
cado e nlio exederá de 30 dias 

Art. 11 . Os runccionarios licenciados qne 
tiverem gosado de licen <:l pelo tempo mar-
cado nos arts . I.· e 2 • nllo poderi\o obter 
nova licença antes de !Indo um anno conta-
do do dia em que houver te rminado a ulti-
ma licença. 

Art. 12 . O goYerno dará regulamento para 
a execuçlio desta lei, estabelecendo o proces-
so do abandono, dispondo sobre communica-
çoes de concessões de licença e respectivas 
averbações. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Paço do Senado de Minas, Minas, 24 de 
julho da 1901.-Dr. Joaq rti m 11 nto11io D11tm . 
-Dr. Jo .• ·é Pe• l1·o D.mm.noii• I.-Man nr:l Tri-
x eil"(t da Cos ta . 

2. " DISCUSSÃO DO PROJEcrO r-ó. 96 

Finalmente o sr. Presidente annuncia a 
2. • discusslio do projecto n. 96, sobre o pro . 
cesso de divisão de terras, r.uja leitura é 
dispensada, a requerimento do sr. Vasco 
Azevedo. 

0 SR. ASTOL"HO DUTRA, (pdlrt o1·d~m) re -
quer e obtem que a discussão se raça por 
capítulos. 

Entra, pois, em discussi\o o capitulo 1. · 
O 111'. De11lderlo de Mello:-(NI!.o devol-

veu o seu dl~curso). 
Vem 1\ Mesa, é hda, apoiada e posta em 

.-l;scussão conjunzt!lmente com o capitulo 
I . · a seguinte 

Emenda 
Accresoente -se onde convier : 
Art. Annullada pela Relação em processo 

de div isl!.o "de terras, serl!.o os auto1 d3volvi-
dos 1\ I.· instancla, ind&pendente de tras -
lado. 

Sala das sesanes, 30 de julho de 19\Jl. De-
•iderio de Me.tlo. 

A. C. -20 

I O IJr. Carlos Toledo :- (Não devolveu o 
se u discurso). 

O sr . . btolpho Dntra:- Sr . Presiden~, 
o diraito de propriedade, garantido em sua 
pleniturlo pela Constitui r:ão da Republi ca, ou 
não -;er ia exercido sohre o solo, ou se i o-1 & 
de mod"l incompleto, se não f'ôra o direito de 
pE>rlir diVi >!!lO, 

l-nport11 muito, diz M~cedo Soare~, 110 bem 
~ ubl1co e á paz da s familias que s ~ discl'lm i-
ne,se paree distin<! ~ o mPU do teu, parrt q11eo,.: 
dirtll t Lls inberente; á proprie ·iade ter ritorial 
se po~am desenvolver em toda a sua pleo i . 
tu la constitucional e civil. 

lmpQrta muito ú paz <la• famil ias , dis..;e o 
O·>tavel juriscon~ultLl e disse hem , pOI'qn~, 
co no é sabido e j á f0i co n c ~etizado em bro-
cardo, a communhl!.o é a mã ' da, di•co rd1as: 
d a f0ote mais copi osa de rixas, co ntl i·!tos 
e demandas . 

Importa muito ao bem do Estado, porque este 
tem interes~e no conhecimento da extensão 
de s eu ts rritorio, assim como na ce rteza da 
propriedade particular, ~ li cerç llnrlo -a em ti-
tul o . .; incontestaveis. E:stt• interesse do E;ta-
do na certeza da pt·oprledade territorial é 
mais iost~nte e·n Min H,.:, l~n çados como se 
acham os primeiros alicer0es do tmpJSto 
territorial, que vue constituir de futuro o 
eixo do DO~'J rdgimen tributaria . E" neces-
sario ainda que ~e facilite o direito de pedtr 
divisãJ, porque, com o desenvolvimer.to que 
vae recebendo na regillo central do Estado 
a indu~tria extractiva, que o nobre collega 
residente em Ouro Preto co m tanto ardor e 
brilhantismo tem defendido nesta Casa, um 
rtos maiores favores que lhe poJe fazer o 
Congresso é facilita r a legali zaçl!.o do domí-
nio privado, atlm de que o capital extran-
geiro nn:o receie empregar-se em nossas 
minas. 

Como havemos de conseguir a immigração 
do capital extrangeiro para a industria ex-
tractiva ~e riqu íssimas propriedades se 
aoham sepultadas no ctlaos da communhlloY 

V. ex c. sabe, sr. Presidente, e a Camara 
nilo ignora que importantíssimas demandas 
têm ultimamente sur~ri do sobre o domínio 
de propriedades mineraes, entre ellas uma 
de Santa Barbara e outra de Oaro Preto. 

Todas estas demandas surgem da incerteza 
da propriedade, qu as i sempre resultante do 
condom in i o. 

Concedamos aos co -proprietarios, meios fa-
ceis, economicog, promptos e expeditos de 
dissolver o condominlo, que teremos con-
corrido para legttim~çilo e consequente valo-
rizaçlio da propriedatte territorial, collocan. 
do-a em condi ções de attrahir o capital. 

0 SR. CARLOS ToLII:Do:-0 proCe'-'!0 actual sa-
tisfaz para e~te atreito . 

0 SR. ASTOLPHO DIJTRA:-V. eXC . Usando da 
palavra levantou tres do~rmas : que o proje-
cto numa parte não satisfaz; noutra contém 
mataria de direito substantivo e noutra para 
nada p ~esta; mas nenhuma demonstraçllo 
rez . 

O SR. C. ToLBDo:-Hei de demonstrar em 
tempo opportono. 

0 8R. AST.:>LPHO DUTRA :--A Camar& toda 
percebeu que v. exc. estava improvizando: 
que deixa a melhor opp ~ rtunidade de discu-



tiro assumJ)to; que não conhece, {\ffifim o 
projecto, combatendo o apenas por amor á 
arte. 

V. exc . combateu dogmaticamente o pro -
jecto, mas nós, os representantes do povo, 
temos o dever de pautar os noEsos acto3 
pelos dicta.mes da razlio e pelas regras do 
raciocioio· não recebemos dogmas, nos su -
bmettemo~ Eómente á influencia da logica 
que nos traz a convicçlio. 

0 SR. CARLOS TOLBDO :- D6VO declarer a 
v. exc . que nSo tenh o a pretençlio de ser 
Papa; si não discuto o projecto neste mo-
ment o é simplesmente attendendo so tnAU 
estado de saude, que nlio me permitte fa -
zel -o. 

Conheço perfeitamente o projecto e me 
reservo para discutil -o conjunctamente em 
3. · discussão, con form e já declarei a v. 
exc. 

O sR. As;or.Pno DuTRA :- \"isto que v . ex e . 
se converte em Pdpa que ndo esta doente, 
limito-me a expender as razões que tive 
para formul ar o projecto . 

Declaro á Camal'a do3 srs. Deputados com 
toda consciencia que e~te projecto não ó 
uma leviandade minha; representa o rructo 
de estu<J ;s que h a doze annos faço do as-
sumpto; consubetancia o resultado da expe-
r ienoia àe 12 annos de pratica forense em 
processos desta natureza, e, como v. exc. 
sabe, sr. Presidente, em assumpto essen-
cialmente pratico como este a experiencia 
é a verdadeira mestra. 

Quem como eu, sr. Presidente, apre -
senta á apreciação de seus collegas um tra-
balho como este que ó o fructo de estudos 
consciencios~s . sente se org ulho~o quando 
vê em torno delle se elevar o debata, i Ilu-
minando o assumpto com o producto de es-
tudos mais aprofundados. Pesa me por isso 
que um collega tão distincto, como o nobre 
deputa<Jo residente em Ouro Preto, que tan-
tos louros tem colhido na tribuna desta 
Cas& e nas lides forenses, venha dizer á Ca-
mara que este projecto é <"usa impresta-
vel, sem entretanto trazer ao debate o sub -
sidio de suas luzes, de seu reconhecido ta-
lento e inveja.vel competencia, par<l que o 
Congresso possa orientar se e julgar ... .. 

O SR. CARLOS Touoo:-Já declarei a v. cxc. 
a razlio preliminar porque assim não pro -
cedo. 

0 BR . ASTOLPHO DUTRA:-Por isso eu 8Up • 
puz que s. exc. estava improviz1ndo um 
ataque ao projecto, eem conhecimentos de 
causa, seus meios solido3 para impugnar. 

Vou apresentar em syntbese o resultado 
de meus estudo3 e a razão pela qual elabo-
rei o proj ecto, aliás já approvado pela Ca-
mara em outra occasião. Faço a reprodo-
cção deite por estar convencid o, profunda-
mente convencido, de que elle attende a 
uma necessidade imperiosa do Estado. 

Antes da proclamação da Republlca, nossa 
legislação pro3essual era complet&mente 
omlssll acerca do assumpto. 

As obras de Leitão e de \"angnerve, not& 
,\licedo S:>ares, calcadas nos textoa do direi-
to romano já nlio se accommodavam ao 
nosso (ôro, attento os progresso& do direito 
l'ormal. A doutrina e a _iorisprudenola ir-

man&das formaram um prooeBBo subsidiario, 
rnas vacillunte por isso mPsmo que nlio ti-
nha apoio em text . s de lei positiva. 

Dahi veiu a obra de Macedo Soares, con-
substanciando a doutrina e a jurisprudencia. 
Esta obra f., i por assim dizer o nosso codigo 
a. respeito do asmmpto, por muitos ao-
nos. 

Mas os meus collegas nllo ignoram que as 
di vi~ões prooesstdas de acoorJo com os 
ensinamentos do eminente magistrado, en-
volvendo uma. vistoria permanentl) e inutil 
no immovel dividendo desde o inicio até a 
consummaçilo dos trabalhos de campo, se t o r· 
navam tlio onerosas às partes que na maio-
ri a dos casos os interessados não tentavam 
uma partilha de 'torraR clmmuns. 

Além disso a incerteza do direito formal 
applicavel i1. especie tr, uxe a vacillaçilo da 
juris vrudencia, acontecendo que qua~i todos 
< s proces!os d!visorios erar.. coroados por 
uma sentença de nu i !idade. 

DJbi v .. io qu e o governo provisorio daRe-
publica, comprehendendo a alta impor·tancia 
desta parte do direi to formal, de applioaçlio 
tão quotidi ana num paiz como o nosso, em 
que quasi todos os recunos de consumo e de 
ex portação vem da terra, entendeu bem op-
portuoamente regular o assumpto e fêl o 
pelo decreto n. 720, de õ de setembro de 
1890, dando uma fdição completamente nova 
ao processo de divisão de terras, tornando o, 
em substancia, acceitavel. 

O sR. CARLOS Tor.woo : -O projecto rle v . 
ex c . revoga esse decreto. 

0 SR . ASTOLPIIO DUTRA :- Puro engano 
de v. exc. ; o proje <:lto conserva em vigor o 
decreto n. 720, modificando-o apenns na 
parte em que exige a presença do jui~ no 
immovel dividendo e reproduzindo, quan to 
ao mais, as disposições do referido decrl!t.o 
para collocal as em ordem logica ; tudo iP i.o 
sómente em relação aos trabalhos de camr-o . 

Tudo mais ficou intacto . 
O sR. JoXo LUI Z : -O projecto melhora o 

decreto federal mas não o revoga e propor-
ciona ás partes grande economia . 

0 SR. ASTOLI'IIO DUTRA : -Sim, com jZran-
de economia para as 11artes e sem preju ízo 
da administração da justiça. 

Esteve em pleno vigor o decreto n . 720, de 
5 de setembro de 1800, até que a lei estadoal 
n. 17, de 20 de novembro de 1891 , que con-
tém disposições provieorias sobre o processo 
neste Estado, mandou observar a Cons'l lida· 
çllo do Prooe1so Civil, do conselheiro Ribas, 
nas acções e1peclae1 não comprebendidas no 
regulamento n. 737, de 25 de novembro de 
1850, sem exceptuar o pro casso de dlviallo de 
terras. 

Aquella Consolidação, porém , é incompleta 
sobre o auumpto porque seu auctor não en-
controu lei nem jurisprudencla que deter-
minasse com segurança uma norma para o 
processo dlvisorlo, de mt>do que retrograda-
mol &o reglmen anterior. · 

O Congresso Min ei rr, tendo intuição do 
mal e julgando-se competente para legislar 
sobre o aasumpto, a despeito da oplnillo do 
illustre deputado reaidente em Ouro Preto, 
restabeleceu o decreto n. 720, de 5 de setem-
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bro de 1890, pela lei n. 7:2, de 2i de j ulho de Redut n le i n. 1;2 em seu arl. 38 § :L · a 
1893 .. . uma só as duas dili genci as do j uizo prescri -

0 SR • .l oXo LUiz : - Que estabeleceu para ptas no decreto n . 720. 
o caso um processo com pletam'lnte contra · Foi contradictoria neste ponto a le i, por-
di ctorio. que ao mesmo tempo que determina uw a 

O sR. ASTO LPIIO llUTRA:- Uma das razões só d ll igenc ia c~nserva em vi gor os arts. 
justificativas do pr ojecto e n inexequiblli · no reg . 120 que suppõe m a presença do 
dada da lei n. 72 por ~u as contradi cções que j uizo quer no inicio dos trabulnos qu er na 
daqui a pouco evidenciarei e que mu1to bem distribu içã< • dos quinh ões. 
lembra o nobre collega que me l;onra com De,ta con t radicçao rewl ton qu e o governo 
eua preciosa collaboração . no regulamento que de u sob o n . 662 a esta 

Para a execuçl!.o desta lei ba; ~ou o governo parte da le i te\" e de ir de encuntro ao dis · 
o regulamento n . 662, de ~4 de novembro li positi\·o della,determinand o duas diligencias 
de 1893 . no immove l dividendo quando o art. 38, ~ 

Eis o histori co da legis laçao pro ce,;.-;ual 13 .· da le i Hpenas admitte uma. 
acerca do assumpto . Qua l o resul ta;o pratico 1 

Isto posto pergunto: Qual o estado actual Uns ju :zeP. adaptando o processo estabe-
de nossa legislaçl!.o a carca do essumpto 1 lec1do no decreto n . 66 ! fazem a pri meira 

Está em vi gor o dH reto n. 720 do governo diligenc io. para o inicio da medi ção do p er i-
provleorio co m as elt eraçôe J feitas pela lei metro e a segunda para forma ção e adj ud i · 
estadoal n . 72, a 'JUe deu regulamento o de· cação dns quinh ões. 
ereto n. 002, de 24 de novembro de 1893 1 O sa.JoA.o Lun,:- Outros assistem a div isão 

Esta lei satisfaz as exigencias de uma boa desde o inicio até finalizar-se . 
le i procenual ? O SR. AaTOLPHO DUTRA:-Outros cons ide-

Antes de entrar na critica da lei n. 72 rando que está. revogado o art. ~.') do de-
devo uma breve resposta ao nobre deputado ereto 7:!0, que dispensava o jui zo nos traba-
resldente em Ouro Preto . lhos do to lllbo e que só men te se deve fa zer 

S. exc. se limitou a aaseverar que o as- uma dili gencia, assistem todos os trabalhos 
sumpto do projecto é de direito substantivo, de campodeade o principio a te o tlm com 
mataria extranba â noua competencia le- grande incomm 11 do para as partes e augmen -
gislativa . to de ou ~ t a• . 

Por isso me limitarei tambem a dizer que Alguns juizes comiderando qu e está. revo-
o projecto versa sobre mataria de direito gado o art. s·~ que fe refere â. 2 .• dil tgencia 
meramente formularto , contendo simples- razem só a 1.· e outros julgando que o art. 
mente os meios praticoa,a fórma de se fazer 38 § 3. · da lei 72 mandando fazer uma 
uma divlsllo. só diliger cia teve em vista conservar a 2 . · 

Esta é a opini ão victorlosa ent re nós, tanto que e a mllis im portante, faze m só a di! i-
que o CongreRso Mineiro pela lei n. 17, genciada formaçl!.'> dos quinh ões. 
mandando observar a Consolidação de Ribas Outros ainda interpretam a expressl!.o cdi-
a respeito, revogou o decreto n. 72u e ju! · ligencia» do art . 38 § :~ . · da citada lei n. 
gou-se com auctoridade para restaura! o 72, como referente a remuneraçl!.o do pessoal 
com as modificações conatantes do art . 38 do fóro e deduzem que só a I.· diligencia é 
da lei n. 72 de 27 de ju lho de 1893 . remunerada e por is so não consentem que 

Portanto , nossa competencla sobre o caw sejam contadas custas pela 2 . · 
é mataria que por assim dizer já passou em Bem vé o nohre deputado residente em 
julgado. Ouro Preto que s. exc. vem preconizar pe-

Vejamos, porem, ~e a lei n . i2 resi s te a ra nte a Camara como optima uma le i que 
uma a nalyee acerca do assumpt o: sotrre cinco int ~rpl·etaç,;cs di•·ersos. 

Di~põe ella no art 38: I O SR. CARLOs ToLEDO:-Eu não tlz o elogi•> 
«As seções de divisllo e demarcação ser ão do decreto federal que regulou essa matar ia : 

proces~adas na conformida ie das di sposições declarei que satisfazia por emq uan to. 
do decroto n. 720,de 5 de setem br o do 1890, j O SR. AsTOLPHO DuTRA:-N!lo me refiro 
excej.to a dc·s arts . G, 4ú, 50 e 52 . I ta.mbem ao decreto fede1·a l em si , mas Eim 
. . ... .•• . .... .... .. . ..... . .. .... ... . . . .. .... 1 modificado pela lei n. 72. Se e1 sa legis laçl!.o 

§ 5. · No proces so de divisão e de de mar 1 não merece os elogios do nobre deputado; r e 
caçfto n l!.o haverá mais de uma Jiligencia do 1 não pode merec el ·os de quem estuda a ma-
juizo .• \ teria , não devemos perder este en sejo de 

Analysemos . , reforma i a . 
O art. 6 do decreto i :?O refere so a for- 1 Foi a incertfZ!l e a du biedade da lei e da 

malldades da citllçã o edit a l . 1 jurisprudencia em nssum pto de taot 'i role-
Sua rt~VOifação pela l ~i n . ~ :2 nlio vem no : vnncia qu e me levaram u reruo,·er perante 

caso, mas foi de bom lt\' iw. In Camsra a aprese nta ção deste projec to , já 
O art. 40 tambem r t:vog uJo contem ma aqui debat11Jo o acceito em LUtra eroclta . 

t eri a extranha ao projecto. 1 ),;•tu,hndo !Linuciosamenle a ID!tteria e 
O art . 5tJ egualmente revogado di~r O > i praticando em feito s divi~orios cheguei li 

que os trabalhos de me d1çll.o do perimetr o 1 co nclusBo de que e complt•tamente d1spen · 
correrl!.o em ausen cia elo ju1zo. ~ ~ava l a pr esença do ju ·z no imm ovd divt -

0 art. 52, finalmente. di~poe súbre a des i- dend o,qu er ~ o r occauão do inic1o dos traba-
gnaçilo de dia para 2. · Jillgencia. lhos de campo, quer por< ccas1ão da form r.-

Destas disposiçõea co mpar~ da8, H. Pres i- çlio dos qnioblies. 
dente, tem sur~ido n a pratica indiciaria es ' Por isso o pr j ecto d ispõe em E eu nrt igo 
mal1 desencontradas interpre ta ~ õ~ a. i prim eiro que o processo de di ~ i Eã? de terras 



correra sem a presença do juiz no immoTol do ; a consequenci.a é que a ausencia do juiz 
dividendo. nl'io causou damno, mas heneflcio ás par-

Com etreito, se todo o tr& balbo de mediçllo tes . . 
do perimetro corre excluaivamente por con· S~ppon!Jamos, porém, que mvenamente 
ta do agr1menaor, sem a presença do Juiz, sunam duy•das ou cc.ntesta ~:ões sobre o pon-
C(Infcrme preceitúa o art. 51 do decreto 'to de partida. . 
vigente n. 66~ , para que extgir se a presen- Neste oaso, se o JUiz n~o puder reaolvel as 
ça. do ju iz por occasião de cravar-~e o marco pelo• auto~. decretará v11toria e,'XJ of!ic•o ou 
tnicial1 a requerimento daJ partes, como está no 

Ó citado a~t. 51 da l.ef vigente diz: pr11~0r~s~n ça do juiz se dará portanto desde 
" Reoon~eCldo e ass1gnalado o ponto de que seja reclamada pelas partes ou por in-

part~ da da med1cllo, segUirão as rea- spiraçl!.o de sua propria consciencia. 
p~ct1va_s ?perações, sem a permanen · Alem disso o proiecto rodeia a tomada do 
cta do JUIZ .nem . de s arb1t ra.J ores n.o ponto de p~ rtida de tantas formalidades, de 
logar da dihgen.cJa, executando o agr1 · tantas ;!ar; r. tias que a Himples ausencia do 
Il!e.nsor ou pratico e sob sua reeponsa · juiz n!io J:Ode destruir a segurança do acto. 
btlldade ~ trabalho .para organtz.a~l!.o o projecto determina que em cumprimen· 
do memortal descript1 vo da med1 çao, to da sentença, obrigard<J as partes ao pe-
ou levantamento da pla.nta do im mo· di do ou em seguida , 0 termo assignado 
vel dividendo, qu~ndo possa ter l<'ga~, para conteataçll.o, se es ta não se flzPr ou tor 
devendo ter em Hsta u forças do.s ti- feita por negaçio, determinará o juiz que os 
tulos ou. sentença e obter os poss1vels auto1 sejam entregues com vista ao agri· 
eeclarecJmentoB por inf~~maçllo de tes- mensor para que ePte, ouvidos os arbitra-
tem unhas e fama da VIZinhança .» dores, proceda a veriftoaçll.o do ponto de par-

Ora, ae o trabalho todo da medlçi\o dope· tida para determinar se preliminarmente a 
rlmetro corre em auaencla dojula, para que extensl!.o tuperflolhl do immovel. 
sua presença no inicio da mediçlio quando Determina mala que o ponto de partida 
para partida desta ae escolhe um ponto li- terá. por base o que for claro nos ti tu los, ou, 
quldo na linha confinante 1 &endo estes oLscurc-s o testemunho de inter-

Se o agrimensor mede por si toda a linha mantas e rama da vizinhança. 
contlDante quer noa pontos liquides quer nos De tudo isto r e lavrará auto oircumstan-
duV:ido6os, para que reclamar-.se. a presença ciado em cartorio com citação das partes . 
do Juiz ao oravar-li e o marco .IDIClal, sobre Se estas approvarem ou são impugnarem 
o qual nunca se agitam duvidas por ficar o ponto determinada, tollitur qucstio, e a 
em ponto incontraverso 1 ausencia do juiz n!io terá fe ito falta. 

E' evidentemente admit.tir·se qu~ o agri- Se, porém, surgirem duvidas estas pode-
mensor pode fazer o ma1s, que e correr rlio ser resolvidas em vlatoria . 
toda a linha contlnante, e nl!.o pode fazer o Tenllo como advpgado e como juiz aseis· 
menos que é cravar o marco iniolal. Assim, tido a varias divisões e declaro que nunca 
pois, a I.· diligencia é completamente I nu- vi tomar·ae um ponto de partido ; o juiz, 
til. . em regra, permanece ocioso no caso de sua 

O SR. JuLIO TAVARES :-Essa IDutilidade aposentadoria, deixando paralisado o movi-
está ua coneoienoia de todoa. manto do fôro na sede da comarca. Nestas 

O aa. AsTOLPHO DuTRA : - Demais, se o circumstancias lura se um auto constatao-
juiz nl!.o pode se impressionar pelo que vê ; do se a presença do j uizo a um acto que 
se o JUiz como brilhantemente demonstrou elle não assistiu, envolvendo-se auim a 
o nobre deputado pelo 4. • dist.ricto, reeiden justiça com uma falsidade, embora in no-
te nesta Capital, nl!o pode transplantar para cente. 
01 autos suas impressões pessoaee ; se ha de Demonstrada a inutilidade da primeira 
julgar pelo allegado e provado, pelo que diligencia pano a cc.nsider&r a se:.runda. 
ficou constatado dos autos &inda que saiba Devo notar antes de tudo que esta aegunda 
da verdade em contrario ; ae o juiz, na phra- diligencio. que está· em uso por interpreta-
se de S. Thomaz, tem olbos mae não vê, tem ção do decreto n. 662 c terminantemente 
ouvidos, mas nlio ouve; se o juiz, segundo o repellida pelo art. 38,§ 3.· da lei n. 72que 
nosso syathema legal de provai, segundo a clara e imopll iHmavelmente dispõe : «No 
Ordenaçl!.o Li v. 3 , •, Titulo 66, ba de julgar proc ,•Jso de di vi silo e ,fcmarca ção 11i1o haverá 
pelos autos ainda que a consciencia lhe diga mais 1le uma ,lil igcncia do .i"i•o ». 
o contrario, para que obr·igal-o á inspeççD o Se R priU'leirA diltl(oocia qoe o projecto 
occulnr do immovel dividendo 'i dispensn e inutil, a sfgonda que elle eguel-

Para contentar os mais exi~ entes ahl esl á mente diPpenFa já é illegal e neste ponto 
a disposiçllo do art . 2. · do projecto que tem e!le por tlm cortar abusos existentes, 
diz (lê) « E' licito a qualquer das partes re- ou má interpretaç ilo da lei dada mesmo em 
quertr vistoria e ao juiz decretai-s ea; officio, bo a fé . 
cbser~ad as a r~speito ae diaposições do Re O fim da segun:!a diligen~i~ é a fo rmaçll.o 
gulemento n. 737, de 25 de novembro de e adjutJicac;lio doe quinhõ111, trabalho eate 
1850.:~> que pela l~i vigente se fez por ubitramen-

&ta diPposi çiio corta pela ra iz aa olje · to, pois elle c mpete aoe arbitredoreP, que 
cç!lel que se poBBam levantar contra o pro- indicam ao &@rimenE or o modo de operar a 
j acto. reapeito. 

Supponhamos que o ponto de partida re- O deapacbo d11 dtlibeliçliO de plltilba I& 
ca.la em Jogar certo e por todos reconheci- funda no laudo dos perit<ls aómente caben-



do ao juiz decidir ent re laudoe divergenteP, 
pesando as razões de divergencia. Dado 
pelos arbitradores o plano da divifão, s a 
contra. elie nenhuma reclarnaçll.o s11rgir o 
agrimensor o executará fl cando sem obje· 
cto a presença do juiz nü immovel divi · 
dando . Se houver reclamação que o juiz 
possa despach ar pelos autos tambem não se 
explica sua presença no logar da di visão . 
Se finalmente surgirem duvidas que depen -
dam de inspecçilo oc·oul&r do terreno, pode 
rá ser decretada vist•Jria cx -offic io ou a re-
qllerimento das partes, como preve o art. 
2.· do projecto. 

Outra razão que justifica o projecto e a 
falta de methodo processual do reg. vigente 
n. 662. 

Uma an~lyse superficial do projecto pode 
vêr nelle o dtrei to de reproduzir as dtsposi· 
çõea da lei vigente e eu mppuz que o nobre 
deputado resi -1ent~ em Ouro Preto lhe thea · 
se tal censur1•. 

Repr·oduzindo algumas di~po~iç •·a~. sr . 
Presidente, th·e em viPta tornar rr.úthodico 
o processo , corr igind o n lei vigente pela 
tramposiçllo de ulguns de seuR preceitos. 

Eu citarei por exemplo a di>po~ição do 
art . 58 que se refere ao laudo rlos aruitra-
dorea para forma~ão dos quinhoes. Dtz o 
citado art. 58 do decreto n. 662: (l,:) 

« Aprestntado pelo agrimemor cu pratico 
o calculo das areas classificadas ou ava liado 
o immove l no seu todo, se os arbitr adores 
reconllecerem que a homogeneidade das 
terras não determina variedade de preços, 
serão os autos entre gues aos mesmos al'bi-
tradores para exporem seus laudos ~obre a 
fórma da divipão e servidões que julguem 
necessarias serem institu i das ». 

Antes do juiz ratear as terras do immovel 
pe•oa respectivos condominos, ante~ de pro · 
nunciar-se acerca da legitimidade dos titnlos 
das parte~ ; antes de declarar quaes as escri-
pturas que acceita ou rejeita; antes, emtlm, 
do juiz determimr quaes os condomincs e 
quanto cabe a cada um , como b!lo os arbi · 
t•adores de determinar a norma pratica da 
divisão 1 

O projecto acce1ta a di sposiç!lo mas a des -
loca, determinando que antes que os arbi · 
tradores dêm este importante laudo o juiz 
se pronuncie sobre O! títulos, rleclar!ndo 
quaes são os condomlnos e quanto cabe a 
cada um . 

E' o que di1 o art . 16 do projecto. 
Portanto, roedi1o o pHimetro, clas•iftca· 

das " avaliada s as terras do immo\•el dlvi· 
dendo, começa o t rabalh o ptopriAmente di · 
visor io e o inicio deste traballto e o estudo 
do! tiLulos e a determin ação de quanto cabe 
a cada um con ·Jomino . 

Vlio 08 autos logo em Fe ! H ida aos arbitra· 
dorei para darem seus laudo;, ~obra a fórm a 
da divisão e com este laudo voltam con-
clusos para deliberação d;t p•riilh a. 

Ass im fica racional e logico o proc ess~. 
Um ponto do projectr, que em outr11. occa-

sião o"usou extranheza, e aquelle em que 
se dá ao requerente da divisão o dire!to da 
falar por ultimo em allegaçOes tlnaos. 

Obj ectou se que se in\·erte a orJcm do 
processo. dando ao auctor o direito de falar 
por ultimr. 

Nilo é exacto. A acç1io ,· ,mmuni diu iden do 
é ua cla~se daquellas que os rornaoús deno -
minavaru-""l''a judicia; nella n1io ha au-
ctor nem réo, nem vencedor e nem vencido, 
ou por outra, todos são simultaneamente 
auctores e reos; ~ã" liti sconsorteP. 

E' justP, pois, que so dê ao req uerante a 
faculdade de falar por u Himo, pois pesando 
sobre elle a responsabi lidade de um processo 
di~pendio1 o, se lhe deve dar o direito de 

I 
rebater todas a~ criticas que ' ubre o u.esmo 
forem afinal p1oJuzida~. 

I 

l.Jm outro ponto que tem pro ' oco do repa-
ros, à aquelle em que o projec\o auctcri za 
a li qui daçllo summ<t ria do condomí nio, 
mesmo havendo menores interessados, des i e 

I 
que sens representa nt es estej am do accJ:d o. 

Para garantia do interesso dos men ores 
nom eia se -lhes um curad• r especi al e ouve -
se o promotr,r de ju1tiça, aJ i .. s:a,· do que 

I 
se faz na liquidação das sociedades commer· 
c1ae ~ . 

0 FR. Jt:L!O TAVARES :-A objec<,:ãO ê que 

I 
os orplJi!os não podem tramigir. . 

O m. AsToLrHo DuTRA : • Esta objecção não 
! procede . '1\ote , ;,nte~ de tu do , o cc.ll oga, que 
1 não ha no caso uma d1visã·) ami gnYe l, mas 
, judicial, comqu anto o processo ile,te caso 
deixe o caracter contenc ioso para se tornar I a1 mini strativo. 

Nu caso n!io ha tran ea ·erro no sentido j u-
! ri lico da palavra , porq ue quem recebe o I que liquidam• nte lhe perteoc e sem lesão 

I nem contest:1çJ.o, nao se considera transigin -
do. 

Pel o systema do projecto, o, menores se 
aclt am armadcs de todas as garantiHS pela 
ass istenci a t.lcs tutores, do curador especial, 
do pr<'motor de justiça e do juiz, que não 
hom ologarà a divieão 8e bou\·er prejuízo 
para alies . 

Este systema não e novidad e em nossa le· 
gislação, pois é adoptado pelo Codi go do 
Commercio para dissolução de sociedades 
commer ciaes em que bsjam interessados me-
nores e interdi ctos. Por ella ji\. se di videm 
terras qu ando as sociedades liq uid andus as 
possu e m. 

I 
As sociedades c i vis se dissolvem pelo mas· 

mo proce8so, hoje considerado pela jurispru-
. dcncia como subsi diario do direito civil. 

I 
Por que não appli cal o a diFaoluçl!.o do 

condomínio que é uma especie de sociedade 1 
Para que obrigar as partes a perc orrerem 

a v:a dolorosa de um proce8so contencioso 
quando ellas vóm a juizo declnar que estão 
de accordo 

O SR. JoÃO LUiz :-btv i•u& ll Je>e '""W co 
ga 'ur. 

() ~R. AHOLPll t• DUTRA .- E' >erdarle · se -
ria obr igRr as partes a uma demanda, 'con . 
truri amenttl ás regrts de direito proces-
~u. l. 

I O H J, .,\o LUIZ :-Nas par ti lh as nllo lJa 
I transacçllo e se procede do rnt .. mo modo. 
-~ C' fR. ASTOLPIIO DUTRA :- 0 projeCLO Dada 
1nais r" z do que permittir o pr.;ce ; so anmi · I nistrativo de liquidaçilo de condomi nio, á 
semelllança do que se raz nas p :.rtilbas. 



O projecto tem mais 1t vir·tude de acautelar 
o~ lntereEses dos o~phiios facilitando-lhes a 
l!quidaçao rapida, economica e garantida da 
communhão. 

Creio que a Camara approvando o pro1ecto 
melhorarà mu ito o processo divisorio . (Mu i· 
t ' bem ! M t<ito bem ! 1 

Nioguem mais ped indo a palavra sobre o 
capit-ulo I.· encerra se a discussllo e proce -
dendo -se á votação é elle approvado e bem 
assim a emendu. 

Em diFcussrtJ os capitules 2. · e 3.·, sepa-
rddamente, !;<o os mesmos sem debate ap-
provados. 

Consentindo a Casa que o pr<'j a c to passe á 
3.• discussão é elle remettido à commisFllo 
G e Legislação. 

Nada maia havendo a tratar-se, o sr. Pre · 
sid< nte de;igna para amanbll a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da ach. 
Expediente. . 
See;unda leitura dos pareceres de commia-

sões e do3 projecto~, depois de imp~essos e 
distribuídos. 

Apreaentaçllo de pareceres das commis-
siJea. 

Apresenhção de projectos, re~uerimento~, 
indicações, interpellações ou moções. 

DiscuaPão de requerimentos, indica ções, 
n terprelações e moções. 

Approvação de redacções tlnaes. 

!EGUl\' DA PARTE 
Até 4 horas da tarde: 
Segunda di~cursão do projecto n. 99, th:an-

do a força publica do Estado para o futuro 
exercicio. 

Segunda do de n. 123, do Senado, revo-
gando a lei n. 90, que elevou os vencimen-
to• dos Cunccionarioa publlcos. 

Segunda do de n. 89, so~re divisas entre o 
di1tricto de llbéoa e Alvinopolis. 

Levanta-la a sessllo. 

33.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 31 DE JULHO 
DE 1901 

PRKSIDEKCU. Dl SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SU~IMAIUO:-Prlmeira parte da ordem do dla.-

Acla.- Expediente.- OosenaçOes doa ara. Alve! 
de Lemos, RapofO de Almeloa e Jullo Tavares . 
.. Segonda Je•tura. --Apreeenta(lio do parecer para 
terceira dlscuarào do proj•cto n. ~'G ·-Idem dua 
projectrs na. 102 e tua.-Approvação de rcda-
C(âo liuai.-Se~uuda putP. - Segunda disco>são 
do prc-jecto n 09.-l'egun~a do de n . 123, do 
Senado .-Arl. 2." Diacnreos e emendas dos srs. 
\';.sro Azevedo e JoAo Luiz .- Observações do sr. 
Del!om MorPira . -Ob!erv~ções do H. Julio Ta-
vare! aob•e a t•menda addltlva n. !.-Requeri-
mento de urgeucla.-Apresenla.~o do r>arecer 
para terceira di!cus8:lo do projeclo n. 99.-Se-
t!Uoda discO! s:lo do projecto n . 89. -Ordem do 
dia. 
Ao meio-dia, Ceit& a chama~•. acham se 

presentes oa 1enhores: Ribeiro de Oliveira 
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Celestino Soare~, Jo!to Luiz, Vasco Azevedo, 
João Pio, Julio T11vareP, Juvenal Penne, 
.Jayme Gomes, Delfim Moreira, Joaquim Ca-
lixto, F. Peixoto, lgnacio Murh, Simello 
Stylita, Raposo de Aln::eida , Xavier Rollm, 
Rodrigues Ch~ves, Ast<.lpbo Dutra, Artbur 
Pimenta, Jo8é Gonçalves, Valerio de ({ez •n-
de, Olympio Borges, Leopoldo Corrêa, Jollo 
Valioso, Alves de Lemos, Desider i o de Mel-
lo, Gupar Lopes, Lu·z Rennú, Epaminond&s 
Ottoni, Carlos Toledo, Assis Lima, Edmundo 
Blum, Astolpho Pinto e Carvalho Britto, 
fHitHndo com causa participada os ~rs : Fran . 
klin Botelho, Silva l'ortes, Olymplo Mourlio, 
Lindolpho Campos, Abellard, Freitas Castro, 
Nunes Pinheiro e Agostinho Pereira, e sem 
ella os mais senhores. 

Abre se a ses1!o. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella Caça observações, é a mes · 
ma dada por approvada. 

EIP&DIBNTB 
0 8R. I . . SECRETARIO dá conta d-> se · 

guinte: 
0/fiCIO 

Da Camara Municipal de Abre Campo pe-
dindo a conservação de sua comarca. - A' 
commissl!.o Mixta EspEcial. 

R cpre ,cnlar.õcs 

De diversos habihntes do diatricto de 
Santa Rita de Caldas reconsiderando seu pe -
dido de annexaçllo de parte desse districto 
ao diatricto de COngonhal e pedindo q1u seja 
mantido o «&tatu quo» quanto ás divisas des -
ses dois districtos.-A' mesma commiesll.o. 

Dos habitantes da freguezia da Venda Nova 
pedindo sua trans!erencia para a comarca de 
Bello Horizonte.-A' mesma commisello. 

0 SR. ALV&B DR LEMOS pede Be delegull á 
Mesa a faculdade de nomear um membro que 
preencha interinamente a vaga existente na 
commia!lio de Camaras Municipaes. 

Com o assentimento da camara é nomeado 
o sr. Vasco Azevedo. 

0 SR. RAPOSO Dli: ALMEIDA reclama contra 
o resumo dos debates que lhe empreata a 
declaração de apoiar qualquer modtt:Icaçl.o 
ao projecto de reforma judlciaria quando o 
que e:ffectivamente disse à que acceltará 
qualquer medida que melhor attendendo os 
interesses da justiça e a oommodidade dos 
povoP, tambem attenda as urgentes necessi-
dades tinanceiras do Estado. 

0 SR. JULIO TAVARBI envia á Mesa uma 
representação de habitantes do dlstricto do 
Laranjal, comar.ca de Cataguazes, solicitando 
transterencia desse districto da referida co · 
marca para a de Palma.-A' commiull.o Mlx . 
ta Especial. 

2.• LEITURA 
Teai 2. · leitura e tlca aobre a mefa para or-

dem doa tr&balboa o proiecto n. 107. 
APRIBENTAÇÃ.O DE PARBCER&S DAl COMMISSÕEB 

0 IR. A•TOLPHO DUTRA, pela commi111l0 de 
Legislaçto, manda á Mesa, pede e obtem dis . 



pensa das formalidades regim entaes afim de 
que entre na ordem do dia de amanh1\ o 
projecto a que se reFere o seguinte : 
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dividendo, tendo em vista a forca dos ti tu-
los , a sentença, informaç ôes de testem unhae 
e a rama da vizinhança. 

Art . 9. · Si, durante os trabalhos da me-
Pa>·cce>· e redacçl1o pa n1 ::.• d isc •<ssilo sobre dição, surgirem duvidas que reclamem opa-

o p•·ojcr-to " · 96, ,,,. 1001 recer dos arbitradores e del ibaraçll.o do _j uiz, 
A commiss!io de Legislação e de parecer 

que o proj ecto n. 96 seja submettido á :~. 
discnss!l.o e approvado com a seguinte reda-

o agrimensor as exporá por "tncio ao mes-
mo juiz, que resol verá com ou sem audien · 
cia das pHtes . 

Art . !0. Concluída a. medição, o agri men -cçl!.o: 
O Congresso Legislativo do 

nas Geraes decreta : 
Estado de :\li - sor apre3entará em cartorlo o memurial 

descriptivo que deve conter, a lem da exten -
são soperilcial do it~ movel, a. indicação de 
marcos antigos encontrad us na confl naçi"to, 
corrego@, rio~, rumos e do mais que po>sa 
concorrer para tornar bem claros os limites 
do imm o vel ~ividendo. 

CAPIT ULO I 

DA ~EDIÇÃO E DIVIS ÃO DE TE RRAS 

Art . 1. · O processo de di visão de terras .\rt. 11. Todc o pessoul de campo sei vi-
correrá sem a presença do jui z no immovel rá sCJb a responsabilidade do agrimensor, ft . 
dividendo. cando ta.mbem a cargo deste garantir a exa-

Art. 2. · E' licito a CJUalquer das partes ctidão dos instrumentos e determinar a de· 
requerer vistoria e ao juiz, decretai a e.r - clinação magnetica . 
officio, observadas, a respeito, as disposições Art. 12. Com o mem orial descripth·o po -
do regul. n. 73 ... , de 25 de novembro de 1850. dará o agrimens or oll'erecer a planta do Im-

Art. 3.· Em cumprimento da Eentonça I m•JVel que será com aquelle junta aos au · 
obrigando ss partes ao pedido ou em segui - ,. to!l, fdzendo ·os o escrivão immediatamente 
da ao termo assignado para contçstaçll.o, si conclu~os ao jaiz. 
esta n1to fàr produzida, ou si fôr feita por Art..' 13. Concltisos os auto~ , o JUiz mar. -
negação, determinará o juiz a requerimento dar á qu e os arbttrad?res procelam ao exr.-
de qualquer dos litis-consortes, que os autos I me, classiflcaçllo e ava li ação das terras e 
sejam entregues com vista ao agrimensor, que o agrimensor calcule a area de cada gle . 
para que este, ouvidos os arbitradores, pro- ba clafstftcada di•tinctamente. 
ceda á verificação do ponto de partida da Art. 14 . Si os arbitradores reconhecerem 
medição do perímetro para determinar-se que a homogeneidade das t erras nllo de te r -
preliminarmente a 2xtensão supertloial do mina variedade de preço~ , avuliarão o immo-
immovel dividendo. vel no seu todo, dando em todo o caso seu 

Art. 4. · Assignalado o ponto de partida <<laudo» nos autos de que haverão vis ta. 
da medi ção o agrimensor e arbitradores 1 Art. 15. Pertence ao .J Uiz dec idir ent re os 
darl!.o os autos com a descripção do mesmo , : laudos divergentes dos arbitradoreP, pesa r. -
mostrando que tiveram em vista as forças i do as razões da divergencia, q~: c eerlio ex-
dos ti tu los ou sentença, depoimento de in· \ pressamente declaradas nos mesmos laudos . 
formantes ou esclarecimentos dos vizinhos. Art . 16. Com o laudo dos arbitradores e 

Art. 5. · Quanao a veri!lcação do ponto de calculo de cada gleba feito pelo agrimensor 
partida se fundar em informações de teste· ou com avaliação do immovel em seu todo, 
munhas arroladas pelas partes ou o1l'erecidas por se reputarem homogeneas as terra~. 
pelo agrimensor, o juiz designará dia, hora serl'io os autos conclusos ao juiz para deter-
e logar na séde da comarca para lavrar se minar quanto cabe a cada condomlno em 
o auto de veri ficação do ponto de part ida, quantidade geometrica no immovel dividen-
do qual constarlioaquellas in1ormações, de · do, pronunciando · se sobre o valor juridico 
vendo este auto ser auignado pelo juiz, dos ti tu los apresentados. 
agrimensor, arbitradores, testemunhas e § I.· Quando os condominos possuírem no 
pelas partes presentes si quizerem, prece· immovel partes ideaes originadas de partilhas 
dendo a tudo as necessarias intimações. ou de outros títulos garadores de co mmu-

Art. 6. · A's partes que offerecerem teste - nhll.o, serão previamente praticados os pre-
munhas informantes no termo assignado ciosos calculos para pôr em relação as 
para contestação, é licito inquiril·as den t ro I quantidades arithmeticas constante s dos ti · 
dos dez dias subsequentes no lançamento ; tu lo com a avnliaçll.o do im movel na divi!llo 
daquelle termo . I processada. 

Paragrapho uni co. Neste caso a dilaç il > § ~ . · Pllra Fegurança n:; s operações ar i-
correrá independente de assigna çi'io em au- thmetica ~. o ju•z iovo rará a cooperação do 
diencia e se extinguirá independente de lan- j agrimensor e poderá despachar em confs-
çamento. rencia com elle 

Art. 7. · Dispensa -se a inserção dos de- § :L · IJunn~o c s ti tu los constantes dos 
poimentos informantes no auto de verifi ca- autos nllo forem sutrl cientes para determi 
ção do por.to de partida quando aquelles nação da quota de tod 0s os condominos, o 
tivArem sido tomados na rlila çlio a que se juiz mandará que os fd ltosos .iuntem Eeus 
r9tere o artigo antecedente. documento! no prazo de de~ d1a~, que lh e 

Art. 8 . · Assignalado o ponto de partida será a.Rsignado em audien cia e se extingdrá 
e lavrado o respectivo auto executará o independente de lançamente>, sob pena ce. 
agrimensor ou pr .. tico, sob su \ responsabi- não o rdzendo, correr seus t •r mos o pro -
lldade, independente da presença dos arbi- ; cesso, ficando-lhes salvo o diriiito de rec 'a-
tradores, o trabalho de medi ção do immovel mar por acçll.'> or·dinnria as ter.-as que pH-



derem, do quinhoeiro a quem forem adjud!-
oadas. . 

Art. 17. Proferido o deepaeh<> determi-
·naod~J quanto cabo a cada condomino no 
1mmovel dividentff', serlio oa autos entregues 
coin vista aos arbitradores para exporem 
seua laudos sobre a fórma de div!Pão e aervi-
dllea, que julgarem neoessarias serem instl-
tuldas. 

Art 18. Em seguida, concln9os os autos, 
sem mais audiencia das partes, o j aiz dali · 
berará a partilha geodeslca, decidindo en-
tre os laudos divergentes dos arbitradores e 
providenciendo para que seja adjudicado, de 
preferencia a cada condomino, o terreno em 
que tenha Boas bemfeitorias e evitaudo o re 
tslhamento dos quinhões em glebes sepa-
radas. 

Art. 19. Não PÔ do despacho de delib9ra-
çllo de partilba como do que fixa a quHnti -
dade de terreno de cada condomino nlio ha-
verá recurso. 

Art. 20 . Deliberada a partilha geodesica 
do immovel, o agrimensor executará as ope-
raçõ :a geo1eaicaa e topographicas concer-
nentes á aeparaçlio, medlçlfo e dPmarcação 
dos quinhõds, gu1ando-se pelo lau-to _dos lll'· 
bitradores su-b •rdtnado ao despacho de deli · 
beraçlio de partilha. . 

Art. 21. Medidos e demarcaofos os qui-
nhões, o agriml'naor deecreverá minuciosa-
mente os limites de cada um, as servidões 
activas e passivas e bemfeitoriaa de outrem 
que ficarem no quinhllo demarcado. 

Paragrapho unico . Ao auctor de taes bem-
feitorias só assiste o direito peuoal á inde-
mnizaçlio, de que uaarà pelos meios rego . 
lares . 

Art. 22. Descriptoa os quinhlles, pela fór-
·ma constante do artigo antecedente, será a 
descrlpção junta aos autos, devidamente 
assignada pelo agrimensor e at bitradcres. 

Em seguida, ccncluaos os autos, o juiz 
mandará lavrar o auto de dlvisllo e uma 
rolha de pagamento a cada condomino, sen · 
do cada acto asaignado pelo agrimensor, juiz 
e arbitradores. 

Art. 23. O auto de divisão deve conter: 
I · A con !!nação e utensão superficial 

do immovel. 
· 2. · A classificaçllo das terr&l', si houver, 

com o l'alcnlo das areaa de cada sorte e o 
respectivo preço ou avaliação do tmmovel 
na sua Integridade. 

3. · Quanto cabe a cada condomino em 
quantidade geometrica nas terras dividen-
das, declarando se quaes as reducções e com-
pensações proporcionaes feitas em razão da 
diveraidade de preço das glebas componen 
tea de cada quinhll.o. 

Art. 24. C!lda folha de pagamento deva 
conter: 

1. · A extenslio auperficial do quinhlio. 
2. · As linhas que lhe servirem de limites 

e sane algnaea caracteri.eticos. 
3. · As bemCeitoriaa alheias que ficarem no 

quinhão. · . 
4. • As aervidlles actlvas e pa~&ivaa do 

meamo. 
Art. 25. Lançadas &I folhu de pagamento, 

seri auignado àe partes o prazo de cinco 

dias para dizerem de facto e de direito so-
bre o processo. 

§ I . · Contra os revela o prazo correrá do 
di!i em que o mesmo fõr asaigna':lo. 

§ 2. · Quando houver mais de rloia advo-
gados coostituidos, representando interesses 
contraries, contra cada um correrá o prazo 
da data da vista doi autos. 

§ 3. · Em todo o caso falará por ultimo o 
advogado da parte que houver requerido a 
divisão, falando cs demais pela ordem da 
antiguidade. · 

Art. 26. Findo o termo, serlio os autos 
conrluso~ ao juiz pari\ sentença definitiva. 

Art. 27. Além do que lhe compete pelo 
regimento de custas em vigor, o e~crivlto 
perceberá pelo lançamento da divisão tre-
zentos réis por hectare, ni'I.o po:lendo maior 
emolumento exceder de 300'000. 
A~t . 28. O agrimensor será diplomado ou 

pra ... co. 
Art. 29. E' licito aos condominos combi-

narem sobre a fórma da diviPí\o por eacri-
ptura publica ou por eacripto particular, de-
vendo, neate ultimo caao, ser a divisão ho-
mologada por sentença. 

Art. 30. Esta dispoHição ha logar ainda 
mesmo havendo intere ,sadoa menores ou 
i nterdictoa. 

Art. 31. Nestes ca.soa os interessados de-
vem apresentar em juizo, em escripto por 
todos asaignadoa, uma proposta para liqui-
dação do condominio, a qual conterá : 

a) A denominação, situação e conrronta-
çllo do immovel . 

b) Sua extensão superficial por calculo ou 
medição. 

c) Nomes e domicllios doa condominos. 
a) Quanto cabe a cada condomino no im-

movei dividendo demonatradamente com os 
respectivos tltulos. 

e) A folha de pa(Sumento de cada condomi-
no com os requ1ai toa do artigo . 

Art. 32. Otl'ereclda a proposta, o juiz no-
meará um curador especial dos menores ou 
lnterdlctos, afim de di:.:er sobre a divisão, 
ouvindo tambem o promotor da justiça. 

Art. 33 . Se nl!o estiver provado que a di-
visão nos termos propostos seja prejt~t.iiclal 
aos orphlloa ou lnterdictos, o juiz a homo-
logaTá. 

Art. 34. Estando, porém, provado que a 
divisl!o é lesiva soa menores ou interdictos, 
o juiz não a homologará, salvo a qualquer 
dos interessados o recurso de appellaçlo. 

Art. 35. A proposta de divisão amlgavel 
será aselgnada pelos menores puberea, 
por seus tutores, assim como pelos tutores 
dos· impuberes e curadores dos lnterdiotos. 

Art. 36. O juiz perceberá os mesmos 
emolumentos taxados no art. 27 com a mes-
ma reatricção. 

Art. 37. Ficam subatituidaa pelas rlisposi. 
ções da presente lei as dos arts. 48 até 65 
do regul. n. 1362, de 24 de novembro de 
1893 . 

CAPITULO ll 
DOI INVJINTARIOS 

Art. 38 O juramento ou compromisso do ~ 
inventariante pO'leri ser prestado por pro-
curador. 
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Att. 39. A lou vaçito poderá ser feita nas 
causas de inventario; por aocordo das par-
tes, em petiçiio, sobre a qual será ouvido o 
prnmotor da justiça, havendo intere88ados 
menores ou interdictos. 

Art. 40. O juiz não aahirá e;n diligencia 
para assistir ás aviliaç1las, limitar se-ha a 
ordettar a expediç!l.o de mandato para que 
os louvados avaliem os bens que lhes fo -
rem apresenhdos pelo inventariante ou por 
seu bastante procurador. 

Art. 41. 0 $ lou vados sito obrigados a tra-
zer a cartorio a avaliaç!l.o, dentro de dezdlas 
da data em que lhes for entregue o respe-
ctivo mandato, sob pena de multa de 20$000 
por dia, devendo ser distribuidoa, si a da-
mora exceder de dez dias. 

Paragrapho uni co _ Occorrendo justa causa 
sera prorOg!ldO O prazo desta artigo e nllo 
haverà Jogar a imp'>siçlto da psna. 

Art. 42. A cada um doa i!ltere88ados se 
asaignarà o prazo de 48 horaa para dizer 
sobre a deacripçiio e avallaçlo dos bens, 
obaervado o disposto no art. 724 do regai. 
n, 737, de 25 de novembro de 1850. 

Art. 43. Este termo se reputará extincto 
independente da lançamento, 

Art. 44. A alimpaçlo da partilha nito é 
formalidade essencial do processo de inven• 
tario, o que n!l.o inhiba que no correr do 
processo as partes requeiram ao juiz os re-
spectivos pagam entoa. 

Art. 45. Para que nos lnvantarloase sepa-
rem bens para pagamento das dividas pu-
alvas da herança é indlp(lnsavel que nisto 
convenham todos os herdeiros e o promotor 
de justiça, bastando que as1e accordo seja 
feito em petlçlio do credor, que será junta 
aoa autos a attendida no despacho de deli-
beraçito da partilha. 

Art. 46 . Os bens separados para paga-
mento do paasivo serão levados á basta pu-
blica, a requerimento do credor ou de qual-
quer interessado, pelo preço da avaliaçlto, a 
n!l.o havendo licitante que os arremate, po-
dariio ser adjudicadas ao credor, ai elle o re-
querer. 

Art. 47. Concordando, porém, os interes-
sados em petlçito do credor a adjudicaçiio 
poderá operar se independente de baata pa· 
blica, ouvido o promotor . 

Art. 48. Cada credor terá seu pagamento 
separadamente. 

Art. 4P. Na partilha separar-se hllo bens 
para pagamento das custas do proceaao, ael-
loa dos autos e imposto que forem devidos 
pela herança-

Art. 50. E' licito nllo só ao conjuga sobre-
vivente, mas tambem a qu . lquer herdeiro, 
remir os IJens teparadoa para pagamento 
de custas, sellos a Impostos ou do passivo, 
até a assign &. tura do auto de arrematação 
ou publlcaçito da sentença da adjudioaçllo. 

Art. 51. Para que se dê tal remlss!l.o, é 
preciso que aaja o11'erecido preço agual ao 
da avaliaçllo na primeira praça 6 nas outra• 
ao maior que nallas for offarecido . 

Art. 52. N!l.o é licito a ramiHii.o da 
parte dos bens separados para cada paga-
mento. 
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Art. 53. Requerendo dois ou mais her-
deiros a remisslo dos mesmo1 bens, resol-
ver 1e h& o conflicto pela lici tação entre 
ellea; em dia, hora e lo6ar que o juiz desi-
gnar, observadas as tegrurel'erentea á bas-
ta publica nas execuções, no que for ap -
plicavel. 

Art. 54. Se o monte partível exceder de 
5:000$000 e Cor menos da IO:OOOSOOO, o jaiz 
perceberá pelo acto da partilha 30$000; de 
10 a 15 contos perceberá 50$000 e dabi para 
cima mais 2j()()() por conto de réis ou fracçào 
dessa quantia, nao ~dando exceder de ... . .. 
200$000 o maior emolumento. 

Art. 55. O escrivão percebará os emo-
lumento& taxados no artigo antecedente, 
além doe que lhe competem peln regimento 
em vigor. 

Art. 56. Os emolumentos, a qu' se refe -
rem os artigos anteriores, aarã ) contadoa 
uma ao vez, embora a partilha se reforme 
ou emenda. 

CAPITULO lil 

DISPOSIÇI!BS GERABII 

Art. 57. E' •PJ,>licavel a todas as cau-
sa& civeia a diepoa1ção do art. 722 do reg. 
n. 737, de 25 de novembro de 1850. 

Art. 58. Annullado pelo Tribunal da 
Relaçlo um proceaso de dlvisão de terras, 
serão os autos devolvidos á 1.• inatancia 
independente da traslado. 

Art. 59. Ficam revogadas as diapoaiçõee 
em contrario. 

Sala das commiss1lea, 31 de julho de 190 1. 
-Aslolpho Dulra.-Jodo Pi~. 

APRESENTAÇÃ O DE PROJBCTOS, I NDICAÇÕBS 
E J40ÇÕU . 

o •r . Delfim Morei- : - (Não devolveu 
o seu discurso). 

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

P1·ojecto n. 102 

Reorganizaçi.o de servlQos publioos 
(Terceira Legislatura) 

A commisaito Mixta Especial encarregada 
de rever e estudar 01 diversos ramos dos 
serviços publicos a propor as medidas legla-
lativas necessarias e exigidas pelas circum-
stanciaa financeiras da momento, continuan-
do a de~&mpenbar o seu dever, vem sujei-
tar ã. apreciação do poder legislativo do El· 
tado o projecto de lei que se segue: 

Julga a eommiasio cumprir dever penoso 
mas patriotico, propondo a reduoção da dea-
pendios a serviçoa, que, embora utaie a con-
venientes 6 completa realizaçlo dos fins do 
Estado, podem, 1em grave parturbaçlo da 
adminlatraçiio publica, ser adiado• para me-
lhores tempo• . 

De um lado - a cri•• economi ca geral, que 
tem tido profunda e deafavoravel repercu•-
aão em todos oa EatadGs da Republica, -de 
outro lado a d.llprusl!o (ortementiJ accen tua 
da das rendaa publicas, occulonando del-
equilíbrio sem precedente& ent.re a rtciJita or-
çada e a r1nda arrecadada constituem u 
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unicas causas e razoes determinantes e jus- aultantes de sua primitiva e larga organi-
tifioatlvaa do presente projecto. zação, para o fim de accommodal os âs ac· 

A situação, aliàs vieivel e conhecida de tuaea e limitadas previsões de receita ; 
todos, eatá bem exposta e perfeitamente de- Que sendo o escopo do projeoto redu· 
finida na Mensagem do ar. Presidente do zir dePpesas, tornar possivel o equilibrio ar-
Estado e nos reltltorios dos seus Secreta ça mentario, a elimmaç!o do de{icit, não 
rios. desorganiza elle os serviços put.llcos de que 

Dona caminhos ha a seguir para pôr <•or- cogita, antes deixa margem para uma fu· 
dem nas finanças desequilibradas» : ou for- tora, quiçf. proximo e mais perfeita re-
talecer e augmentar as Contes da receita pu- organização. 
bllca , creando novas e mais pesadas contri - Taes são em resumo as justificativas do 
ções, ou redtuir o custeio do Estado, limi- projecto. · 
tando, enfraquecendo e mesmo eliminando a Folgando em reconhecer e proclamar o 
sua acçllo pr oteotora á certa ordem de ser- patriotismo do Congresso, já manifestado 
viços, que nllo entram propriamente no nu- no sentido de collaborar efflcazmente nas 
mero de suas funcções essenclaes, antes medidas penosas de ordem economica, a com-
constituem funcçOes accessorias. missão tem a franqueza de declarar que 

A commissão absolutamente não pôde e são insutncientes parti cobrirem o d•/icit 
não deve se enveredar pelo primeiro destes orça mentari> as reduc<ões de despesas até 
caminhos, porque : aqui propostas . 

I: A situação economica actual do Estado, Sendo o defic•t orça menta rio de . . ....... . . 
reflexo da crise geral da :.'1/açãC', nll.o acon- 5.064:180$274 as ! Jd ucções propostas neste 
selba, pelo menos como medida de pruden · projecto e outros em discussão poderão at-
eia , para o fi m de estabelecer uma prospera, tingir approxi madamente a ~ . OOO:OOO.$COO, 
mas passageira, situação financeira -a ag· exclui da deste calculo a revogação da lei n . 
gravação de impcstos, que, no momento, se · 90, eliminada já da proposto. do c·rcamento 
ria de resultado negativo e oontraprodu- com relação aos fanccionarios das diversas 
oente, J:Orque, podendo encter rapidamente categorias. 
o thesou~o .Publico, veria afl'ectar e .prejudi- Alguma cousa e preciso fazer-se mai s para 
cara actlvHI.ade e expansão. econom1cas ;, attingir a meta ambicionada, debellar o de-

2. · Dependendo a prosperidade financeira (icit o1·çamentario; para isso pede a commis-
da boa tituaçlio economlca do Est~do, com-, silo o concurso de todos os congres~istas 
pete lhe favorecer, fomentar e ag1tar o de- que devem estar interessados na solução 
•envolvimento da producçlio, e não crear- do problema financ•il·o . 
lhe novos onus e mais pesados embaraços . . 
em occaslão de completa estagnação. geral I Sala das commissõ.eP, 31 de JUlho de 1~01. 
das forças productivas, pela fugi da do cre · ! A fto':' so Penna, pres!dente.-Delfim Moretra. 
dito, falto. de numersrio e desvalorização dos ,-Bras Fortes.-Levando Lop~s-Jul10 Ta,a-
productos i 1·es.-Alves de Lemos .. -V~leno de Rennde. 

3. · Seria ephemera e passageira a folga I O Congresso Legtslat1vo do Estado de 
do thesouro, obtida li custa de maiores tri- Minas Geraes decreta : 
botos, porquanto a permanente I! defini~iva CAPITULO 1 . 
prosperidade 86 o bem estar das mdustuas, • 
o crescimento da massa geral da producção DA SECRETARIA DA AGR!l~ ULTURA 
e a ?'e(o1·ma lenta do systema tributaria 
poderão tra2er. . Art. I. · Fica supprimida a Secretaria da 

Assim sendo, a commisslio, indo ao con- Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
centro da opinlll.o esclarecida do poder ex- com a repartição annexa de Terra s, Colo-
ecutivo, pensa que não deve oberar essa jà j ni•açllo e lmmigração e auctorizado o go-
tão premente e penosa situaçll.o, e propõe, 1 verno a reorganbar os respectivos serviços 
portanto, que se dê maior elasticidade á 1 dentro dos limites traçados pela presente 
politica financeira, ~{fica• e conrervadora, j lei. 
das mais profund!is reducções de despesu. I Art. 2.· Os ser viços acima referidos se-

Julga ~ ~o~musll.o : . rlio desempenhados por tres secções annexas 
. Que, no IniCIO de sua. orgamzação federa- i ás Secretarias das Finanças e do Interior. 

ttva, o Estado ~e)l mm larga expansão à 1 § 1. · A primeira destas secções terá a 
actlvidade admlDistrativa, d~Benvolvendo .a I seu cargo os serviços que actualmente com· 
excessivamente, creando serviços extraordl- petem á dlrectoJia de Obras Publicas e serà 
narios, dotando-os fartamente, 0 que acar-~ composta de um in~pector te h. n·co um h -retou·lhe grande somma de encal"gos per- f d . . c ! • c e 
manenteP que pesadamente sobrecarregam e e secção, um pr1me1ro officral, um se· 
os seus o~çamentos i gundo e a.man uense. 

Que essa expanslio administrativa, esse .§ 2. · A segunda secçll.o comp~tem o~ ser· 
desenvolvimento de toncç11eP, augmento con- v•.ços actual'!lente a cargo da ~trector1a d.a 
sequente de servi ços, jnetitlcavels em tem- Vla.çll.o e tera a mesma composição da pri-
pos de normalidade financeira e custeadas meua. 
até aqui quasi excluaivamente pelos tmpos § 3. · A terceira rer(lio serâ incumbida 
tos ad valortm sobre a producção, nll:o estlio dos sel'vlços que actual .. ,ente desempenha a 
actualmente em correspondencia proporoto-,llepartição de Terras, Colonização e Immigra-
nal com o progresso eeonomico do Estado i 1 l!.o e será compoata de um inspector, um 

Que é poaslvel, nesse terreno, limitar os primeiro offlcial, um segundo otllcial, um 
encargos do. Estado, ·cortar dlapendioP, re- 1 amanuense e um desenhista. 
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§ 4. · Os inspectores de secção, que serão enaino mediante accordo com o governo do 
engenheiros , terão o vencimento total an - Estallo, que, neste caso, prorogaril o prazo 
nual de sete contos e du zentos mil reis. da disposição antecedente. 

§ 5. · As duas primeir&s secções- Obras § 2 . · O estabelecimento ass im mantido 
Publicas e Viação--serão annexadas à Secre- continuará sob a llirecção do Estado e terá o 
taria das Finanças e terão a seu serviço um caranter de internato eómente, eem preju1zo 
continuo e um servente; a t erceira secção- dos alumnos até aqui matricul ados no ex -
Terras, Colonização e lmrr.igração-tlca ao- ternato. 
nexada á Secretaria do Interior, tendo a seu 

1 

Art. 9 . • E' auctorizado o governo a reor-
serviço um continuo. ganizar a Escola de P harm acia de accordo 

Art. 3. · O goverao reverá o quadro dos com a lei federal vigente, ficando os lenteP , 
tunccionarios da actuo.l Secretaria da Agri - 1 cujas cadeiras forem supprimidas, com direi-
cultura e Repartição de Terras, reduzindo 1 to á metade dos vencimentos ate um anno. 
á metade o numero dos engenheiros de dis - ! Paragrapho unico. Na mesma escola fic a 
triotos de obras publicas e modificando o de I supprimido o Jogar de biblbthecario, cujas 
engenheiros fi scas de estradas de ferro e funcçOes passarão a ser dest•mpenhadas pelo 
empresas privilegiadas, de modo a limi tar aecretario. 
o dispendio do Thesouro nesta ma teria ao Art. lO. O governo reorganizará o Arcbivo 
valor das quotas, com que concorrem as em- Publico ~lineiro, que ficará annexado á Se-
presas fiscalizadas, podendo um mesmo en· cretaria do Interior, reduzindo o seu pes-
genheiro ser encarregado da fiscalização de soai a dois funccionarios, cujas attribui~ D e s 
duas ou mais empresas. serão determinadas em regulamento. 

Art . .( , · Fica supprimido o Jogar de se- _ Art . 11. Ficam supprimidos os cargos-de 
cretario da Junta Commercial, exercendo as ! delogado auxiliar do Chefe de Policia e de 
respectivas funcções um dos deputados elei- i inspe<ltores extraordinarios de instrucção 
t ?s pelos memb!'os da Junta e pelo offlcial ! publica. 
da Secre taria, nos termos do regulamento ! Art. 12 . O Presidente do Estad o tlca au-
que fór expedido. ctorizado a reorganizar a Secretaria do In-

terior, reduzindo a 5 as suas secçõ ?s. 
CAPITULO 11 . 

CAPITULO IV SBCRBTARIA DAS FINANÇAS 

Art . 5. • Para o fim de reduzir despesas, DISPOSIÇÕES GERA.ES 
reverá o governo os regulamentos da Im - Art. 13. Os funccion arios publi cos que, 
prensa Offlcia l, tlcando dependentes de acto 1 em virtuJe desta lei forem dispensados, te -
expresso do mesmo governo as nomeações rão vencimentos na proporção segui nte : 
de qu&esquer empregados da mesma lmpren- I.· Os que contarem mais de 5 annos de 
sa, mesmo os temporarios, salvo exclusiv!l· serviço terão metade dos vencimentos dos 
mente o pessoal propriamente operario e cargos que exerciam, até um anuo da data 
pago por t arefa, que poderá. ser contractado desta lei ; 
pelo director, na fórma das disposições em 2. · Os que contarem menos de 5 annos de 
vigor. serviço terão vencimentos nas mesmas con· 

CAPITULO 1I1 

SECRETARIA DO INTERIOR 
Art. 6. · Ficam suspensas todas as Escolas 

Normaes do Estado, conti nuando os profes 
sores a perceber .metade dos vencimentos 
até um anno da data desta lei. 

§ I.· Se as camaras munici paea dos Joga -
res, onde existirem Escolas Normaes, quize 
rem manter esses estabelecimentos, entra-
rl!.o em accordo, dentro de um anno, com o 
governo do Estado, que, neste caso, proroga-
rà o prazo da disposição antecedente. 

§ 2. · Competirá. sempre ao Estado a dire -
cçl!.o doa estabelecimentos assim mantidos 
pelas camaras municipaeP. 

Ar. 7. · Fica o governo auctorizado a con· 
ceder a~ s estabelecimentos de ensino sec un-
dario, existentes no Es tallo, e que esti verem 
organizados segundo o plano do ensino nor 
mal, as mesmas prerogativas, de que go~ am 
as escolas normaes municipaes. 

Art. 8. · O Inter-nato do Gymnasio Mineiro 
tlca suspenso, continuando os professores e 
lentes a perceber metade dos vencimentos 
ate um anno da data desta lei. 

§ 1. · A Camara Municipal de B1 rbacena 
poderâ, se quizer, rranter erse instituto de 

dições acima, até 6 mezes. 
Art . 14. • Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala das commisEões, 31 de julho de 1901.-

Affonso Pe nna, presidente .- Delfim Mo re•1·a. 
- E ias Fortes .-Levindo Lopes _ - Julio Tava-
res . -Alves de Lemes. - Va leria de Rezende. 

0 SR. ASTOLPIIO DurRA obtendo a pa lavra 
ma nda á Mesa o seguinte : 

T'rojeclo " . 103 

(Terceira Legislatura ) 
O Congresso Legis lativo do Estado de Mi-

nas Geraes decreta : 
Art. 1.· Ficam creados os segu intes mu-

nicípios : 
§ I.· O de Sa nto Antoni o do Jacutin ga, 

compo8to do districto do mesmo n '>me . 
§ 2. · O r! e l!atinga, compost o do distri cto 

de Santa Barbara das Canoas e do de S. Pe-
dro da União, aquelle desmembrado do mu-
niclplo de Muzambinho e este do de Jacuh y. 

§ 3. • O da Y<trgem Grande, composto do 
districto de S . Caetano da Vargem Grande. 

§ 4 · O de Caxambú, desme mbrado du 
municlpio de Baependy e composto dos dis -
trictos de C. xambú, Conceição e Soledade, 
accrescido este com as seguintes dtvlraa t i-
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radu do munioiplo da CbriBtina : pr-incipiam 
na margem direita do Rio Verde na divl1a 
oom o munlciplo de Pouao ·Alto, dl1tante 
um kilometro da Eltaolo da · Soledade, da 
E. F. Klnaa and Rio, até alcançar o ribeirio 
do Tabolo, p<>r eete abaixo até a ponte de 
ferro da e~trada Sapucahy, no kilometro 12, 
do ramal de Caxambú, seguindo pela es-
trada de Sapucaby ate o kllometro 10 da 
meema estrada, dabi atravessa o Corrego 
du Poues e estrada que vae ao Paiol e 
Corrego que vem do mesmo, em rumo ao 
eaplgll.o, que eetá em frente, seguindo por 
eate até ao alto do Marimbondo, deeeendo á 
direita pelo eaplgllo que divide as aguaa da 
fesenda de ~oaquim M&rcellino, eeguindo o 
referido eFpigllo até o Rio Verde, por eate 
acima até em !rente ál o111einae da Compa-
nhia Sapucaby, no kil<.metro 1 de'ta estra-
de, transpondo a linha pelo eapigllo do 
m•mo que divide a povoaçlo da Soledade da 
fu:enda de d. Maria Francisca, seguindo Bem-
pre o esp'gllo até fechar no Rio Verde, um 
kilometro acima da E'taçlo de Soledade a 
fechar em frente ao começo da1 divisaa de 
Baependy e Pouso J..lto, onde começam estas 
divlau. 

§ 5. · O de Itaúna, composto dos districtos 
de Sant'Anna de São Jollo Acima, Cajurú e 
do Povoado doe Tinocoe, desmembrados do 
munlcipio do Pari e do• dietrictos de Jtatya-
aesú, Brumadino e Conquista, desmembrados 
do de Bomfim ; (a) O povoado dos Tinocos, 
que ficará annexado ao distrioto de Ssnt' -
Anna, tem as Eeguintes divisas : 'da Serra do 
Itatlaya e pelas divi~aa do districto de Ma· 
tbeus Leme com o de Sant'Anna, segue-!e 
até ao alto da serra de Caxambú, e por eeta 
ate ã Serra da Saudade e dahi até ao Cor-
rego do Betume : segue-se por este abaixo 
até a barra do ribeirllo e dahi procurando-
se o váo do Morro Grande, eontinúa-•e em 
direcç!o ao ribeir!o de Antonio Maria, e 
dahi em deante pela~ dll')au do diatricto de 
Blas oom 9 de Matheus Leme. 

§ 6. · O de Santa Rita da Extrema, composto 
do diatrlcto do mesmo nome desmembrado 
do municipio de Jaguary. 

!I 7. · O de Villa Nova de Rezende, composto 
do di1tricto de Senta Rita do Rio Claro e do 
de Bom Jesus da Penha, este desmembra-
do do munlcipio de Cabo Verde e aquelle 
do município de Passos . 

§ 8. · O de VIÜa Platina, composto dos 
districtos de S. José do Tljuco e do de Rio 
Verde, desmembrados do municipio do Prata. 

Art. 2o · As sédes destes municlpios se-
r!o cs districtos designados em primeiro 
logar. 

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

(8. R.) Sala das sesaGea, 31 de julho de 
1901.- Jayme Gomes.- Simeão Stylita.-
Aives de Lemos.- D. Moreira.- Padre Joa-
quim Calixto .- Leopoldo Corràa.- Artbur 
Pimenta.- Garpar Lopea.- Dee1derio de 
Mello. - Luiz Rennó.- lgnacio Murta.-
Aetolpbo Dutra.- João Pio.- Olympio Bor-
gea.-F. Peixoto.- Celestino Soares.- José 
Gonçalvee.- Aesil Lima.- Astolpbo Pinto . 
-Edmundo. Bhu11.- ·R<idligues Chaver. 

Estando apoiado pelo numero de ass igna-
turae vae a imprimir -la. 

l>II011SSiO DE llEDACÇÃO FINAL 

Em seguida lida e posta em d iscmsão é 
sem debate approvada a redacção final do 
projecto n. 92, sobre approva çll.o de contas 
do e:rerciclo de 1899.-Envle-se ao Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
2. • DISCUFSÃO DO PROJIICTO N • 99 

Lido e posto em 2. · discusslio, por arti«oe, 
o projecto no 99, 1 obre força publica, 110 
elles approvodos sem debate succersivamen-
te e consentindo a Camarn. que o projecto 
passe á 3 . · discussão é elle remettido á com-
mlss!o que o elaborou. 
2. • D:SCUSSÃO D'l PR<'JECTO N. 123, DO SIIINAOO 

Em seguida é lido e posto em 2. · discul· 
slio, por artigos, o projeoto n . 123, do Seu&· 
do, revogando a lei n . 00 que elevou os ven -
cimentos dos ranccionarios publico& do Es-
tado. 

Em discussão o art. 1.· é elle sem debate 
approvado. 

Em discusrll.o o art. 2. · 
o ar. Vasco A..lleveclo:-Sr. Presidente, 

pedi a palavra para apresentar 6. apreciação 
da Camara dos ara. Deputados uma emenda 
sobre o art. 2. · do projecto, ora em dlscus-
s!o. 

Pelo art. 2 . ·, sr. Presidente, ficou dero-
~rado o decreto n. 1.354, de 31 de dezembro · 
de 1899, que dava ou eatabelecia novos pra-
zo• para a amortizaçl!o da divida dos Innc-
cionarios publico&, proveniente das casas 
conatruidas nesta Capital para a residencia 
dos mesmos. 

No regimen legal anterior as prestações ti· 
nbam o.prazo de 20annos e pelo decret_o re-
vogado com o art. 2.· do presente proJecto 
ficaram reduzidos esses prazos a lO annoa. 

Sei, sr o Presidente, que o intuito com a 
aonfecçl!.o desse art. do projecto foi minorar 
ou diminuir os encargos dos !nnccionarios, 
não lhe tornando muito onerosa a amortiza-
çll.o, mas pela emenda vamos deixar que o 
espaçamento da liquidaç!o da divida seJa 
volunbrla, isto e, deixamos aos funcciona -
rlos a faculdade de usarem ou n!o do favor 
creado no art. 2. ·• 

A razl!o ·de ser de minha emenda é a se· 
guinte: ha muitos funccionarios que prefe-
rem o prazo menor p~ ro1 sol ver o compro-
mino da construc\ ão de suas casaP, ainda 
que pt esentemente •eja para elles PRcrificlo, 
mas libertam-se do dePconto qu'e soft'rem em 
seus vencimentos, dentro de 10 annos. 

A minha emenda é, portanto, facultativa, 
devendo o funccionario fazer a declaração 
necessaria j unto da repartição competente, 
afim de que fotJra o necessario desconto. 

A emenda que tenho a honra de apresen-
tar é a seguinte (lê). (Muito b!)m; muito bem). 

Vem á Masa, e lida, apoiada e posta em 
ditcunlo con junctamente com o artigo 2. • 
a seguinte 
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radu do munioiplo da CbriBtina : pr-incipiam 
na margem direita do Rio Verde na divl1a 
oom o munlciplo de Pouao ·Alto, dl1tante 
um kilometro da Eltaolo da · Soledade, da 
E. F. Klnaa and Rio, até alcançar o ribeirio 
do Tabolo, p<>r eete abaixo até a ponte de 
ferro da e~trada Sapucahy, no kilometro 12, 
do ramal de Caxambú, seguindo pela es-
trada de Sapucaby ate o kllometro 10 da 
meema estrada, dabi atravessa o Corrego 
du Poues e estrada que vae ao Paiol e 
Corrego que vem do mesmo, em rumo ao 
eaplgll.o, que eetá em frente, seguindo por 
eate até ao alto do Marimbondo, deeeendo á 
direita pelo eaplgllo que divide as aguaa da 
fesenda de ~oaquim M&rcellino, eeguindo o 
referido eFpigllo até o Rio Verde, por eate 
acima até em !rente ál o111einae da Compa-
nhia Sapucaby, no kil<.metro 1 de'ta estra-
de, transpondo a linha pelo eapigllo do 
m•mo que divide a povoaçlo da Soledade da 
fu:enda de d. Maria Francisca, seguindo Bem-
pre o esp'gllo até fechar no Rio Verde, um 
kilometro acima da E'taçlo de Soledade a 
fechar em frente ao começo da1 divisaa de 
Baependy e Pouso J..lto, onde começam estas 
divlau. 

§ 5. · O de Itaúna, composto dos districtos 
de Sant'Anna de São Jollo Acima, Cajurú e 
do Povoado doe Tinocoe, desmembrados do 
munlcipio do Pari e do• dietrictos de Jtatya-
aesú, Brumadino e Conquista, desmembrados 
do de Bomfim ; (a) O povoado dos Tinocos, 
que ficará annexado ao distrioto de Ssnt' -
Anna, tem as Eeguintes divisas : 'da Serra do 
Itatlaya e pelas divi~aa do districto de Ma· 
tbeus Leme com o de Sant'Anna, segue-!e 
até ao alto da serra de Caxambú, e por eeta 
ate ã Serra da Saudade e dahi até ao Cor-
rego do Betume : segue-se por este abaixo 
até a barra do ribeirllo e dahi procurando-
se o váo do Morro Grande, eontinúa-•e em 
direcç!o ao ribeir!o de Antonio Maria, e 
dahi em deante pela~ dll')au do diatricto de 
Blas oom 9 de Matheus Leme. 

§ 6. · O de Santa Rita da Extrema, composto 
do diatrlcto do mesmo nome desmembrado 
do municipio de Jaguary. 

!I 7. · O de Villa Nova de Rezende, composto 
do di1tricto de Senta Rita do Rio Claro e do 
de Bom Jesus da Penha, este desmembra-
do do munlcipio de Cabo Verde e aquelle 
do município de Passos . 

§ 8. · O de VIÜa Platina, composto dos 
districtos de S. José do Tljuco e do de Rio 
Verde, desmembrados do municipio do Prata. 

Art. 2o · As sédes destes municlpios se-
r!o cs districtos designados em primeiro 
logar. 

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

(8. R.) Sala das sesaGea, 31 de julho de 
1901.- Jayme Gomes.- Simeão Stylita.-
Aives de Lemos.- D. Moreira.- Padre Joa-
quim Calixto .- Leopoldo Corràa.- Artbur 
Pimenta.- Garpar Lopea.- Dee1derio de 
Mello. - Luiz Rennó.- lgnacio Murta.-
Aetolpbo Dutra.- João Pio.- Olympio Bor-
gea.-F. Peixoto.- Celestino Soares.- José 
Gonçalvee.- Aesil Lima.- Astolpbo Pinto . 
-Edmundo. Bhu11.- ·R<idligues Chaver. 

Estando apoiado pelo numero de ass igna-
turae vae a imprimir -la. 

l>II011SSiO DE llEDACÇÃO FINAL 

Em seguida lida e posta em d iscmsão é 
sem debate approvada a redacção final do 
projecto n. 92, sobre approva çll.o de contas 
do e:rerciclo de 1899.-Envle-se ao Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
2. • DISCUFSÃO DO PROJIICTO N • 99 

Lido e posto em 2. · discusslio, por arti«oe, 
o projecto no 99, 1 obre força publica, 110 
elles approvodos sem debate succersivamen-
te e consentindo a Camarn. que o projecto 
passe á 3 . · discussão é elle remettido á com-
mlss!o que o elaborou. 
2. • D:SCUSSÃO D'l PR<'JECTO N. 123, DO SIIINAOO 

Em seguida é lido e posto em 2. · discul· 
slio, por artigos, o projeoto n . 123, do Seu&· 
do, revogando a lei n . 00 que elevou os ven -
cimentos dos ranccionarios publico& do Es-
tado. 

Em discussão o art. 1.· é elle sem debate 
approvado. 

Em discusrll.o o art. 2. · 
o ar. Vasco A..lleveclo:-Sr. Presidente, 

pedi a palavra para apresentar 6. apreciação 
da Camara dos ara. Deputados uma emenda 
sobre o art. 2. · do projecto, ora em dlscus-
s!o. 

Pelo art. 2 . ·, sr. Presidente, ficou dero-
~rado o decreto n. 1.354, de 31 de dezembro · 
de 1899, que dava ou eatabelecia novos pra-
zo• para a amortizaçl!o da divida dos Innc-
cionarios publico&, proveniente das casas 
conatruidas nesta Capital para a residencia 
dos mesmos. 

No regimen legal anterior as prestações ti· 
nbam o.prazo de 20annos e pelo decret_o re-
vogado com o art. 2.· do presente proJecto 
ficaram reduzidos esses prazos a lO annoa. 

Sei, sr o Presidente, que o intuito com a 
aonfecçl!.o desse art. do projecto foi minorar 
ou diminuir os encargos dos !nnccionarios, 
não lhe tornando muito onerosa a amortiza-
çll.o, mas pela emenda vamos deixar que o 
espaçamento da liquidaç!o da divida seJa 
volunbrla, isto e, deixamos aos funcciona -
rlos a faculdade de usarem ou n!o do favor 
creado no art. 2. ·• 

A razl!o ·de ser de minha emenda é a se· 
guinte: ha muitos funccionarios que prefe-
rem o prazo menor p~ ro1 sol ver o compro-
mino da construc\ ão de suas casaP, ainda 
que pt esentemente •eja para elles PRcrificlo, 
mas libertam-se do dePconto qu'e soft'rem em 
seus vencimentos, dentro de 10 annos. 

A minha emenda é, portanto, facultativa, 
devendo o funccionario fazer a declaração 
necessaria j unto da repartição competente, 
afim de que fotJra o necessario desconto. 

A emenda que tenho a honra de apresen-
tar é a seguinte (lê). (Muito b!)m; muito bem). 

Vem á Masa, e lida, apoiada e posta em 
ditcunlo con junctamente com o artigo 2. • 
a seguinte 
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Emenda 

N ·~ 

Ao art . 2. · § 2. · accreacente se : 
§ 3 • 0& tunccionaríos publicos quJ nl!:o 

quizerem s l utilizar dos favore3 de•ta lei, 
poderllo continuar a fazer as prestações de 
accordo co·n o disposto no decreto n . 1.344." 

§ 4 . • Para isso farl!:o, dentro de 30 dias, 
contados da data da publicaçtto da presente 
lei, na repart ição comp6tente , dec!ara çli(l , 
por escripto, com firma rec<Jnbecida, que 
será toq~ada p : r termo e avdrbada no livro 
dos debitos dos mesmos funccion ar ios. 

§ 5. · Findo o prazo, qu l nl!.o poderá ser 
prorogado, e nl!.o sendo feita a declaração, 
ficam os funccion arios sujeitos á disposlçl!.o 
da presente lei . 

(S . R.) Sala das sessões, 31 de julho de 
1901.- Vasco ;t.evedo. 

O sr . .Joao Lolz:-Sr . Presidente, pedi a 
palavra para submetter á consideraçl!:o da 
Casa uma emenda ao § 2. · do art . 2. · em 
dlscuss!o e que passo a justificar ligeira-
ment~ . 

A lei n . 274, de 12 de setembro de 1899, 
auctcrizou a cessão de casas pertencentes 
ao Estado aos fonccion arioa publlcos aqui 
residentes, que não tinham ainda esse fa,·or , 
como os que se transferiram de Ouro Preto, 
de modo que em virtu de da lei citad'l alguns 
funccionar ios publicos receberam as casas 
nas mesm as condiç!les estabeleCi das na lei 
que au ctorizou a comtrucçlio de casas para 
o fu nccionalismo publico da Capital . 

Ora, estando elles nas mesmas condições, 
é justo, é equitativo, que goeem dos mesmos 
favor es, por isso resolvi apresentar a ·se-
guinte emenda que tenho a honra de pas-
s ~ r ás m1lo3 de v . exc. ( Lê). 

Vem a Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discoss!o conjunctamente com o art. 2 . · a 
seguinte 

Emen da 

N. 3 

Emenda ao § 2. · d 1 arti go 2. · 
Depois dali palavras «cessionarios de ca-

sas»-accrescente-se :-e aos de que trata a 
lei n. 274, de 12 de setembro de 1899- o mais 
como no 2rtlgo . 

S . R.- Sala das sesaõer, 31 de julho de 
1901.-Jc,ão Lui;;. -JGão Pio.-João V clloso. 

o· •r. Delfim Moreira-diz que as emen-
daR apresentadas ao art. 2. · do projecto 
pelos illustres oradores que precederam na 
tribuna , em completar o penPamen to da com-
missà .l encarregada da elaboraçl!:o do mes-
mo projecto, poia que o seu · pensamento fo i 
minorar por auim dizer a sorte dos funcc io-
narios publicas, visto que o Congresso vi a-
se na dura contin~encia de re vogar a lei n. 
90 qt•e lhe! augmentou lO, 15 e 20 . r so-
bre os vencimentos. 

A commissli'l teve em vista, eapa çando o 
prazo para a amortizaçl!:o da divida de auas 
casu, diminuir as quotas men1aes daa pre-
stações para nn:o lhes pesar muito, mas des 
de que a emenda do sr . Varco A~evedo não 
vem contrariar o pensamento da commiasão . 

I 
pensa que a Camara pode approval-a, bem 
como a que fo i apresentada pelo illustrado 
co i lega o sr . João Loiz ( :ll11 ito bem). 

Não havendo mais quem sobre o art . 2. · 
peça a palavra encerra-stJ a di scussão e pro-
cedendo-se á votaç11 'l é elle approvado e 
bem assim as eme ndas a elle offerecidar. 

Em discussão os arts. 3 . ·, 4.·, 5.· , e6.·, 
separadamente são os mesmoe appro vades 
sem debate. 

Em discusslio a emenda additiva n . I , da 
commissn:o quo cràa o imposto de 10 ' ! · 
sobre subsídios de deputados e senadores . 

O s r • .Julio Ta'l"ares :- ( Não devolveu 
o seu discurso. ) 

Ninguem mais pedindo a palavra sobre a 
emenda additiva da comm1seão encerra- se a 
discussão sendo a mesma approvada. 

Consentindo a Casa que o projecto passe á 
3 . · diacuss l!.o, é elle remetttdo á commiss!o 
Mixta Especial. 

REQUBRIM&NTO D~ URG &NCIA 
0 SR . VASCO AZEVEDO: - ( pela ordem ) de · 

poi s de obter urgencia envia á 1\l ~ sa , pela 
com missão de Força Publ ioH, e ,pede dispen-
sa das formalidades regim eu taes ~a ra que 
ent:'e na ordem do dia de amanhã, o se-
guinte : 

P arecer pa;·a. te1·ceira d iscusstlo sobr'' o pro-
jecto 11 90 , For ça Publica 

A comm issão de Força Publica a que foi 
presente o proj eoto n. 99, approvado em 
segu nda discussão, é de parecer que sej n 
submetLido á terceira com a mesma reda-
cçn:o e approvado . 

Sala das commissõeB, 31 de julho de 1901. 
- Vasco A :e t•edo .-F. Pei.?:otv .- -·l fves ele Lc· 
moi. 

Ü SR. PRESID&NTR man da que se impri -
ma o parecer,dei xan1o de attender ao r eque-
rimento por ir de encontro a d isposições do 
Regimento. 

2. a DISCUS@ .~ O DO PROJECTO N. 89 

Fina lmente, lido e post•' em segu nda dis-
cussão é sem debate approvado eu1 seu ar-
ti~o unico e vae á commissl!.o de Estatistica 
o 'projecto n . 89, sobre di vi sas entre o dis . 
tricto de llbéos e Alvi nopol is . 

Nada mais havendo a trat ar S~'>, o sr. Pre -
sidente des igna pa ra amanhll a segui nte: 

ORIJEM DO DI A 

PRIM EIR A PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitora e approvação da a c ta . 
E1pediente . 
Seg unda leitura do~ pareceres de co mmis· 

sões e d s projectoP , depois de impre ssos e 
diatri buidos . · 

Apresentaçll.o de pareceres das comm is · 
sõea . 

Apresentaçl!:o de projectos, requer imen tos, 
indioaçlles e interpella~ õds ou moções. 
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Discu ~são de requerime nto>, in .iicaç!les, 
in terpellaçõas e moções . 

ApproYaç!!o de redacç!les fl nae s . 

FE<' t:N DA PARTE 
Ate 4 horas da tarde : 

3.· discussão do 'l)rojecto n. Çl0, sobre a 
reorganizaçll:o judiciaria do Estado. 

3.· do de n. 86, sobre feira de gado em 
Sete Lagoas. 

3. · do de o. 96, sobre o proces o de divisão 
de terras. 

Levanta·se a ressão. 

34.• SESSAO ORDINARIA AO 1. • DE AGOSTO 
DE 1901 

PRESIDENCIA DO SR. Bl llE tRO DE OLIV EI RA 

SU)J~IAiliO :- 1. · parte da o r tem do di ~ .-Acta 
-Expe~ten le.-Observaç.Oes un• sr!. Carvotho 
Britto, Jo:é Goncalves , Tavares de Mello e Lu iz 
Cusilllo. - 2 • leiltm.- Apresenlacilo dos pare-
ceres par~ 2.· di ·cns>ào dos projectos ns. t22, 
do ~ enado. !18 e 51 tia Camara. Idem para 3. • 
di!CU!SllO do de u. 123, do 5enado .-Apresenta-
ção do projecton. 104.-2.· parte . -~· discus-
são do projeclo o. 90.-Diacurs s dos f u . Gas-
par Lopes, ljlnacio Murla, .Juvenal Penua. As-
tolpbo Pinto, Luiz Cassiano, Carloo Tolcd~, Jvlio 
Luiz, Deslderlo de Mello, \'asco Aze{edo, llapoo 
so ae Almeida e DeiOm Mor~ lra. Emenda ns . 1, 
2 e 3.-Requerimeotos de urgencia .-Aprefen-
la ç!h>, dla(uss!l.o e votação da reuacçào final do 
projeclo n. 00. -S. • dlscuasào do projecto o o 
86. - 3 · do de n · 96. - Discurso do sr. Cu los 
Toledo -Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita. a. chamada, acham· se 

pre1entes os srs. Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, João Luiz, Jol!.o Pio, lgnacio 
Murta, Xavier Rollm, Aatolpho Dutra, F. 
Peixoto, Joaquim Calixto, Vasco Azevedo, 
Alves de Lemos, Simell:o Stylita, Raposo de 
Almeida, Carlos Toledo, Valerio de Rezende, 
Arthur Pimenta, Jayme Gomes, Tavares . de 
Mello, Jol!.o Velloso, Leopoldo Correia, José 
Gouçnlve•, Epaminondas Ottoni, Ferreira e 
Mello, Astolpho Pinto, Delfim Moreira, Olym· 
pio Borges, Juvenal Penn11 , Carvalho Britto, 
Luiz Rennó, Assis Lima, Desiderio de Mello, 
Gaspar Lopes, Julio Tavares, Luiz Caesiano, 
Rodrigues Chaves e Edmundo Blum, faltan· 
do com causa participada os ers. : Frank-
lim Botelho, Silva Fortes, Olymplo Mourão, 
Lindolpho Campos, Abellard, Freitas Castro, 
Nunes Pinheiro e Agoatlnho Pereira e sem 
ella os mais senhores. 

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

quem sobre ella faça ubserv:aç!les é a mes-
ma dada por approvada. 

EXPEDI ENTB 

0 f R. I. ' SECRKTARIO di. conta do se-
guinte: 

O {fi cios 

Do er. I.· Secretario do Senado, commu· 
nicando ter sido rejeitada em sesall.o de 30 
do mez proximo findo a propoliçll:o de lei 
n. 134, emanada desta Camara, creando um 

Instituto Militar de Menores Artífices na Ca-
pital do Estado.-A Camara fica inteirada. 

Do agente executivo Municipal de Passos, 
apresent~ndo ao Congresso uma copia da lei 
que demarca as divisas de diversos distri -
ctos do referido municipico.-A' oommiEsi!o 
Mixta Especial. 

RepreJentaç<<o 

De habitantes do di6tricto do Pinbeirc, 
município do Piranga, pedindo transfereno 
cia de suas fazendas para o distrioto de S . 
Domingos de Marianna.-A ' mesma commis-
são. 

0 SR . CARVA LII~ B RITTO envia á Mesa e 
pede para ser publicada no jornsl da Casa 
antes de ter o destino regimental, os se -
guintes: 

Dados sobre a comarca de Gnanhaes 
Secretaria do Governo Municipal de S. Mi-

guel de Guanbães, aos 15 de abril de 1901 . 
Illm. e exm. sr.-Cumprindo o grato de -

ver de ministrar informações á esta commiso 
são Mixta de que dignamente fazeis parte, e 
a que ile refere a vossa circular de 17 de ja-
neiro do corrente anno, passo a responder 
aos topicos e ditrerentes pontos de que trata 
a mesma circular. 

NoFsa comarca e município de Guanhães 
que se acha situada numa das mais futuro-
sas zonas do nosso Estado, e que promette 
em breve porvir o maior desenvolvimento, e 
o mais brilhante futuro, attenta a sua situa-
çllo topographica, dependendo para isso de 
vias de prompta communicaçilo, como se· 
jam : o telegrapho, estradas de ferro e a na -
vegação· fluvial, especialmente do Rio Doce, 
navegavel ell) grande extensão ; é banhado 
a leate por este volumoso rio, que constitue 
uma das prinoipaes bacias do nosso Estado; 
ao sul, pelos rios Santo Antonio e Guanhães; 
ao oeste, em pequena extensão, ainda pelo 
rio Guanbães, sendo delimitado na sua maior 
longitude ou extensão ; ao oeste por linhas 
divlsorlae imaginarias que percorrem abs-
tractas e indeterminadamente quasi todos 
os seus limites ao norte. . 

A sua vegetaçllo é luxuriante e admira-
velmente varia, compondo de todo genero 
de cultura a que se adapta com a maior van-
tagem, e contem na sua maior parte uma 
grande quantidade de mattas virgens, na 
sua quasi totalidade incultu, como jtl. se 
disse, por falta de viu de communicaçll.o. 

A sua populaçll.o é approximadamente de 
trinta . e cinco mil habitantes, mais ou me· 
nos. 

A sua extenslio territorial é de 250 leguas 
quadradas, tendo de leste a oeste, entre os 
pontos mais distantes vinte e cinco lagoas ; 
e de norte ao sul 10 legua11, nllo ae tendo 
em consideração a Irregularidade e des -
egualdade, ou accidentaçllo do terreno. 

O nono municipio produz · milho, feijllo, 
café, arroz, canna de asaucar, fumo, trigo, 
algodão, cacau, maniçobe, vinho e todo o 
genero de cereaea. 
o Produz em grande escala os sulnos, bovi · 

nor, muares, caprinoJ e lanigeros, etc., etc. 



Entre as madeiras de construcçl!.o encon-
tram se abundantemente as seguintes : ipé, 
peroba, jacarandá, guaritá, buxo, braüaa, 
mostaiba, brejaú ua, penagu oa, :J au mul ato, 
garapa, pau Brasil, jequitibá, maagui, sucu-
pira, o louro, bicuiba, pau setim, angelim, 
vinhatico,opá., tamboril e o decantado cedro, 
etc. 

O commercio é regular, podendo ser opti-
mo, quando tivermos vias de fdcil expor·ti-
ção e importaçl!.o . 

O fôro é regularmente movimentado, es-
pecialmente no crime, tendo sido iniciadas 
e julgadas em 1900, 55 causas, preponderan-
do neste numero 31 causas cr1mes. 

A transmissão de propriedade inli!r·vivos 
regulou em 1900 e até esta data a irrpor-
tancia. de oito contos de réis, 8:000~00). 

O valor da propriedade immovel e varia-
vel em todo o município, havendo, entre -
tanto, fazendas industriaes e pastoris que, 
segundo a ultima estatística territorial, fo-
ram calculadas em sessenta contos ; sendo 
que, pode se dar uma rr edia de quinze a 
vinte contos de ré iP, por immovel, regular-
mente montado. 

A diviFão judiciarin aqui, coincide com a 
divisão municipal ; entretanto, os limites 
deste município de Guanhl!.es que ao sul e 
a leste é limitado por accidentes naturae3 
como sej am: montes, e os rios de Santo An-
tonio e o Doce, continuando de leste para o 
norte ainda por divisas naturaes, (serras) 
que separam o valle do Corren te Grande, do 
valia do Suassuhy Grande, que pertence ao 
Peçanha; não continuando ao norte e oeste 
com as suas divisas naturaes, i8to e, deter-
minadas por montes, valias ou rios, de ma-
neira que, os seus limites com a Comarca do 
Serro, que aliás é enorme, e conta onze di-
strictos de paz, autonomos, vem comprimir 
o nosso município no norte e a oéste a 6 
kllometros de distancia. desta cidade ; succe-
dendo o mesmo com relaoçlio ao município da 
Conceição que contêm 13 districtos de paz 
autonomos, e por ser egualmente enorme, 
vem ter a sua divisa com o de Guanhlles, a 
egual distaMia do município do Serro com 
este. 

Nestas condições, sendo de alta relevancia 
a observação do art. 67 e Heus numeras 2 e 
3 da Con&tituição do Estado, é inquestiona-
vel e de maxima urgencia e necessidade, a 
alteraçllo das divisas com relaçlio aos limi-
tes do nosso município e comarca de Gua.-
nhlles, com as comarcas e municipio do Ser-
ro e Conceição . 

Porquanto, o rio Guanbães, prin ci pal ar-
teria e importante valle que corre equid is 
tanta desta cidade e da do Serro, nlio póde 
ser abandonado como limite natural a for · 
temente significativo entre as tres comar-
cas, Serro, Conceiçl!.o e Guanbães. 

O rio Guanhães corta do sul para oésta, 
desie sua foz no Santo Antonio, a grande 
distancia ate que alcance o districto de N. 
Senhora do Porto de Guanhl!.es e da Concei-
ção; daqui por deante, e para cima não ba 
mais linha. divisaria natural e regularmente 
conhecida, por ella ser imaginaria e sempre 
1ujeita á propriedades particulares , ate ga-
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nhar novamente o «serrote» que, d ividind•' 
os rios Corrente Grande, S1nto Antonio e 
Suassuby Grande, segue a incorporar se na 
serra do ltambe, tendo es ta «serrote» per · 
corrido as chamadas serras da Thomaz Bar-
bosa, Bomjardim, Correntinho e João Rosa, 
assim conhecidas. 

Para que seja um a verdade a nova divi-
são j!Jdiciaria e administrativa projectada 
no nosso Estado, e imprescindi\·et que, o 
limite de nossa comarca e município do Gua-
n hães, e as do Serro e Co nceição, seja de-
terminado e estabelecido pelo Rio Guanhães 
que é o Rio principal e a divisa natura l en-
tre estes tres municípios, devendo ser tra-
çado nos segu in tes termos: 

O rio l; uanhlles , oon~tituira o l imite di\·i· 
sorio entre os municípios de Guanhãe~. Co n-
ceição e Sarro, começando da sua fóz no Rio 
Santo Antonio, até sua contluencia com o 
Rio Agua Limpa, e desta ponto subir:i. em 
linh a di vi soria, seguindo o espigão principal 
a sua esquerda, até ganhar a Serra de Jolo 
Rosa, chamada, e por esta fará, seguindo 
para o Nort.e e Leste, passando pelas Sa!'ra: 
do Corron tinho, Bom·jardim e Thomaz Bltr-
bosa e Corrente de Canôas, ate ganharem 
o Rio Santo Antonio,a mesma lin ha divisoria 
natural e existente actualmante entre a 
comarca e município do Peçanba, e es te de 
Guanhll.os que vae terminar, divid indo ~ em
pre na fóz do Suassuh y Pequeno; tendo fe-
chado entl!.o a comarca de Guanhães, por li-
mites naturaes e que vão assim traçados: 

Por um lado o Rio Ouanhãe3 e por out ro 
as Serra.s já mencionadas, e que dividem os 
nossos Valles do do Peçanha. 

Bem pequena e insignifi cante é a al teração 
a fazer-se entre este município e os do 
.se rro e Conceição, tendo se em con~ideração 
a grande vantagem resultante da regulari -
sação dos limites entre esta, comarcas pela 
mane1ra porque ficam traçados. 

Si por um lado o Serro perde uma pequena 
fracção de seu territorio comprehendido no 
districto de S. Sebastião das Correntes, e 
bem assim , perde egualmente a Conceiçllo 
ainda menor frac ção de terreno, comprehen-
dido no districto de N. S.do Porto de Gua · 
nbães-ambos comprehendidos do lado es-
querdo do Rio Guanb ães, e que por força de 
naturalidade de limitei~ ou divisa, devem 
per tencei' a Guanhães; tambem Guanhães 
vem a perder uma parte ele se u territotjo, 
a qual virá a pertencer a comarca de FIJ'r-
ros. 

Acoresce ai nda q :1e, S. Sdbaltião dos 
Correntes, ucba se situado a 20 kilometros 
de distancia de>t<L cidade, com m~ gnitloa e> · 
trada de rodagem, a ponto de ser acudida 
em poucas horas qualquer neeassidade da · 
qualle povo, e principalmente para admi ui-
stracçllo da j ustiç '• ao passo que dista da 
cidade do Seri'O 50 kilometros e de pessimaa 
estradas. 

O mesmo acontece com a pequena fa ch a 
de terreno que de Nossa Senhora do Porto 
de Uuaohães nos passarà a pertencer e cu-
jos habitant~s ficam no maximo 1para os 
que moram i margem do rio Gunnbll rs\ a 
21) kilometros de nossa cidade õ outros aio-
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da de menos de 5 kilometros de distancia; ao 
p118o que tlcam a 60 kilometros distante• 
da cidade da Conceiçlo. 

Por Isto, e Cora de duvida a n€1c&ssidade 
e vantagem do traçado dos limites de nossa 
comarca, co:~forme fica posto : 

Partindo da !óz do Rio Guanhles e por 
este acima até sua contluencia, ou ponto de 
juncçlo com o rio Agua Limf'• daht ga· 
nhando pelo serrote princlpa a serra de 
Jollo RoFa, e aeguindo este aerrote, coatean· 
do oa ribeirões Correntir.bo Corrente e Cor· 
rente Grande, até ganhar pela mesma linha 
de aerra a !óz do Suauuhy Pequenr . 

Assim, ficam perfeita e convenientemente 
limitadu as comarcas do Peçanha, Serro, 
Concelçã'J e Ferroa, com relação a esta co· 
marca de Ouanhli.es. 

E' o que cem a maior precislo, clareza e 
exaetidlo poasinl cumprf ; a eate gover· 
no municipal expôr, continuando, entretan · 
to, à 1ntetra diapoeiçlo, para ministrar 
qualquer esclarecimento que nece~~ario for. 

Saude e fraternidade. -111111. e exm. 1r. 
dr. Manoel Thomaz de Carnlho Britto, d.d. 
deputado est&doal e membro da commilllllo 
Mlrta da divislo judiciaria e adminietrativa 
do Estado de Mina• Oeraea -O agente exe -
!lUttv ·, Claoclianor Augulto NwMs Coelho.-
0 secretario do governo municipal, Lui~ Jo!é 
de Vo.~sconctllos Ricarc:W. 

Pablique-ae na forma r€querida e envie-a& 
á commisslo Mh:ta Especial. 

0 IR. JOIB' GOLÇALVBI envia á Mesa as S&· 
guintes representações: de habitantes doa 
Carneirinhoa, munlcipio de Santa Barbara, 
pedindo trantferencia para S. Domingo• do 
Prata ; de habitantes de S. Sebutilo do 
Onça municipio de Itabfra pedindo transfe-
-:'encla para S. Domingos do Prata; de h&· 
bitantea do Carmo do C8j~ú1 de S. Gonçalo 
do Pari, de Itatiayussü, peoindo tranaferen-
cia para Sant' AnDa de Joio Acima; de ha-
bitantes do logar denominado S. Joaé dos 
Tin6cos, pedindo elevaç!o i cathegoria de 
dilltrlcto e que seja transferido para o mu-
nicipio de Sant'Anna deS. João Acima.-A' 
commisllo Mixta Especial. 

O ar. Tavarea de .Mello: -Pedi a pala-
vra, sr. Presidente para proteatar contra a 
falsidade exarada em um telegramma de 
Quelus, publicado pelo Di'lrio de Minas. 

Dalli vim hontem e pouo dar testemunho 
da boa vontade com que todos os lavradores 
têm pago pacificamente, aam protesto &I· 
gnm, o impo3to territorial, contra o qual vo-
tei aqui na Camara, mu que uma vez con-
vertido em lei, nllo encontrará da minha 
parte o menor oblce para sua fiel execuçlo. 

Posso assegurar a caaa ser complet.amen-
te falao o boato de andar alguem aconse-
lhando, alll, o não pagan::.ento do Imposto 
territorial. 

Provavelmente o telegrainma tem origere. 
da. personitlcaçll.o da baixesa e da calumnia 
que veio foragida do Rio de Janeiro por oc· 
casUlo do au&Biinato do coronel Gentil de 
Castro de quem era assalariado e cuja causa 
compromet\eu, abandonando -o, capanl{a co-
Vhl'de na occasil'l? do perigo, e hoJe allt 

vive querendo anarchisar a comarca e o 
muuicipio. 

Era o qua tinha a dizer. 
O 11r. Lafs «"'•nlano:- Sr. Presidente, 

nllo tendo comparecido a aesP!io de hontem, 
li hoje, no Minas Gera~s que os habitao . 
tea do districto da Venda Nova dirigiram 
uma representação ao Congresso pedindo a 
tranaferenoia daquelle distrlcto para o mu-
nicípio de Bello Horizonte. 

Não po11o acreditar que e'aa representa-
çllo exprima a aspiração do povo daquella 
localidade, por ieso que tenho em meu po-
der uma outra anignada pelo vereadJr es-
pecial do districto, pelos membros do con-
aelho districtal, pelo• juizes de paz, profes -
sores e outras pessoaa qualltlcadas quepe-
dem que o diatricto continue a pertencer a 
comarca e município de Sabart.. 

Assim sendo, passo ás mllos de v. exc. 
esea representação a1lm de que ella tenha o 
destino regimental. - A cLmmisallo Mlxta 
Especial. 

2.· LEITURA 

Tem 2. · leitura e tlcam sobre a mesa para 
ordem dos trabalhos os projectos ns. 102 e 
103. 
APB.BBRNTAÇÃO DE T'ARECERBB DE COMJIISS0B8 

E) SR. IGNACIO MORTA por parte da com -
miAilo de Mlnaa envia á mesa o seguinte : 

Projecto n. 104 

Terceira Legislatura 
Os oidadlos Carloa da Coata Wlgg e dr. 

Domingo• José da Rocha, requerem ao Con-
gresllo a concessão do direito exclusivo para 
durante 30 aonoa ex"lorar, por meio de 
drogas e outros machmilmos appropriados, 
os depositas de alluvião e deUes extrahlr 
ouro e outros met&el ou mineraes exiateo-
tes no leito do Rio das Velha•, deade o pon-
to em que elle recebe -as aguaa do Itabira 
até 11ua fóz no rio S. Francisco, para o que 
dispõe do neceasario capital. 

Pedem tambem os favores do art. 8. · ns. 
I e 4 da lei n. 148 de 26 de julho de 1895. 

Achando -se a exploraçllo projectada fóra 
dos casos previstos na lei n. 285 de 18 de se-
tembro de 1899, e, tratanda se de uma nova 
spplicaçlo de meios para ae obter um resul · 
ta!lo industrial, de acoordo com o disposto 
no art . 1.· ns. 2 e 4 da lei n. 148, já cita-
da, pedem, os requerentes esta conceesllo. 

A concesall.o pedida nlo é um privilegio 
na verdadeira accepçllo desta palavra, mas 
sim a ceul!.o de uma area determinada para 
a realização de trabalhos de mineraçll.o por 
meio de macbinas e procesdos novo11, que 
vão ser introduzidos no paiz e CUJOS resul -
tados serlto de vantagena directu e imme-
diatas para o Estado de Mmaa, sem lhe 
accarretar ontu algum, antea Importando 
em lucros, nlo sómente pela percepção doe 
impostos respectivos, como pela introduc-
çllo de eapitaes avultados que, aaslm em-
pregado•, impulaionarlo todas industrlu, 
espeCialmente a extractlva, de modo a mar-
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car-lhe o Inicio de uma phase brilhante, 
constituindo umadasmaia importantes fontes 
da riqueza publica. A' vista do expoato, é 
a eommlulto de Minas de parecer que se 
adopte o seguinte projeeto : 

O Congresso Legislativo do Estaúo de :'<li· 
nas Geraes decreta : 

Art . · I. · Fica o governo auotorlzado a fa-
zer conceaall.o aos cidsdlos Carlos da Costa 
Wigg e dr . Domingos Jose da Rocha, do di· 
r ei to exclusivo de, durante vinte e cinco an-
ooa, explorarem ouro e outroe meta&~~ ou 
mineraes existentes flos depoaltos de allu-
vilo do leito do rio das Velhas em uma 
area determinada entre o ponto em que elle 
recebe as aguas do ltablra até sua fóz no 
rio de S. Francisco,aaslm como doa favores do 
art. 8 . • na. I e 4 da lei n. 148 de 26 de ju-
lho de 1895. 

Art. 2. · No contracto da c;mceulo serll.o 
observadas todas u c!Auaulaa garantidoras 
dos toteresaea do Eatado constantes da Jegis-
laçlto vigente, e r&~peitados os direitos de 
terceiroa, assim como o dtspoato no art. 6. · 
da lei o. 285 de 18 de setembro de 1899. 

Jo..rt. 3. · Revogam-ee as dispoaiçlle:~ em 
contrario. 

Sala das commJBBll68, I.· de agosto de 1001. 
- l g,.acio Murta.-Oly m ]Jio Borgu .-Desi.-
derio de Melto.-A Imprimir-as. 

O aa. Aasrs Lnu., pela commiasão de Pe-
tlçOes, manda á Mesa oa seguiot&~ : 

Parecer para 2.• diseu.ssão 10bre o projecto 
,. • 122, do Senado 

A commiBBll:o de Petiçllea, a que foi pre-
aeote o projecto o. 122, vindo do Senado 
e approvado em I . · discusalo, é de parecer 
que seja o mesmo aubmettido á 2. · e appro-
vado. 

Sala das corrunisslies, I de agosto de 1901. 
-Assis Lima.- Simello Sty lita. - L. Rennó. 

Pa1·ecer para 2 . discu.ullo sobre o projef!to 
n. 98, de 1901 

(Terceira Legislatura) 
A commiasll.o do Petiçlles, a que foi pre-

aente o projecto de lei o. 98 e de parecer 
que o meamo seja aubmettido á 2. · discua-
slo e approvado. 

Sala das commlsaõea, 1 de agosto de 
1901. - .Assil Lima. - Slmeão Stylíta . -
L. R en ••d . - A Imprimir-se. 

O sa. VAsco AZI!: V.I )O por parte da com-
misslo de Força Publica envia á Mesa o se-
guinte 
Parrcer para 2 . • discussí!o, sobre o rroJecto 

n. 54 de 1892, 

A commiuão de Força Publica, a que 
foi preeeote o projecto o. 54, de 1892, 
mantendo como institulçllo do Eetado a Com· 
panbia de Aprendizes Militares de Minas 
Geraes, cuj a extiocçlo foi decretada pelo 
Congresso Nacional, considerando que nl!.o 
pode o Estado crear novos aerviços, quan · 
do IUI condições financeiras actuaes im-
põe!Il reduoção nos eervlçoa &xistent~a , é 

A. C. -22 

de parecer que o projecto n. 54 de 1892-
seja submetticto á 2 . · discussão co m a mes-
ma redacção que tem e rejeitado. 

Sala das commiasõea, I de agosto de 
1001. - Vasco Aze~>edo . - F . Peixoto , - At-
vel d.e Lemos . - A imprimir -se . 

0 SR. J ULIO TAVARS:l, pela commisslo 
Mixta Especial de reorganiza.ç!l.o elos ~erviços 
pu ,li coa, manda á Mesa o seguinte : 
Parecer e em m• l<~s para 3. · •liscuss,lo sobre 

o projecto 11. 123 , do Se~ta d o 

A commissão Mixta Especial, incumbida 
de e~tudar e propor ao Congresso •lm plano 
de reducção das despes as publicas, é de 

Parecer 
Que o proiecto o . 123, approvado em 2 .• 

discussão na Camara dos Deputados, seja 
adoptado em terceira diacu881l.o cnnj onota-
mente com es emendas a elle otrerectdas. 

Sala daa com missões, I.· de agosto de 1901. 
- Affor.so Pen na, presidente.- ~t~indo Lo-
pes.- Delfim Moreira.- Val ,rio de Resende, 
- AlDes ae Lemo&.- J ulio Tavarer . 

Emendas a que " ' re(rr e o parecer supra 
1.• 

Artigo. Fica creado o imposto de 10 .r 
sobre o subsidio dos deputados e sena-
dores. 

2.• (ao§ 2. · do art . 2 . ·) 
T)epoja du palavras «cessionarios de ca-

sas.- accrescente·se: - «e aos de que trata 
a lei o. 274 de 12 de setembro de 1899>> - o 
mais como no artigo. 

3.• (additiva ao§ 2.· do art . 2.·) 
§ .3. · Os ruaccionarios publicos que não 

quizerem se utilizar dos favores desta lei, 
poderll.o continuar a fazer as prestações de 
accordo com o disposto no deoreto o. I . 344, 

§ 4. · Para isso farll.o dentro de 30 dias, 
contados da data da publicação da presente 
lei, na repartição competente, declara.,ll.o 
por escripto, com firma reconhecida, e que 
será tomada por termo e averbada no livro 
dos debitoa doa mesmos funccionarios. 

§ 5. · Findo o prazo, que nllo poderá aer 
prorogado, e oll.o sendo feita a declaraçlo, 
ficam os fuocoiooarios sujeitos ás disposi-
ções da presente lei. 

Sala das commiosõea, era ot sopra . -
.A ffonso Pdnna , presidente . - Let~ioodo Lope1. 
-Delf•m Moreira .- Alves de Lemos. - Va· 
lerio de Reser~de.- Julio Tavare&.-A impri-
mir se . 

Nl!.o ba projectos, indicações e moções a 
aerem apresentados . 

SEGUNDA PARTE DA URDEM DO DIA 

3.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N , 90 

E' lido e posto em 3. · discussão o projecto 
o . 90, sobre reorganização j udioiario do Es -
tado. 

o sr. Gupar Lopes : - Sr. Presidente, 
pedindo a palavra nllo tenho o intuito de 
di~cntir o projecto ora su bmettido á esclare-
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cida dellberaçito da Casa. l\Iissão da mais 
alta rt~sponsabllidade confiada !\. lllu•trada 
commissito Mixh, na qual me louvo, á ella 
cabe JUstitlcar parante o Estado a adopçllo 
de medidas que julga imprescindiveis e im-
periosamente reclamadas pela premente si-
tuaç!lo financeira que atravessamos. 

Não falo, sr. Presidente, coro os sentimen-
tos de representant9l de zonas, nllo falo 
ainda como habi~ante de uma comarca á 
qual tenho consal{rado todo o meu esforço, 
toda a minha dedicaçllo, toda a minha acti-
vidade ; ralo o·Jmo representante do E1ttado, 
sentindo tambem sobre meus hombros uma 
gran:ie parte da enorme responsabilidade e 
dos gravames da actualidade financeir a , qu& 
exige de todos nó~ os maiores saorillcios em 
prol da honra do llOVO mineiro e dos credi · 
toa do Estado. (Muito ú<J .. t). 

E' com o maio r pesar, sr ~ rresidente, 
que concorro com o meu voto para a sup· 
pressllo de serviços publicas Importantes, que 
sll:o outras tantas conquistas feitas neste 
decennio republicano; suffoco, poréro, as vo· 
zes do meu coração, porque colloco acima 
de tudo os altos interesses do Estado, inte-
resses da mais relevante ponderaçito (Apoi-
arlos; .nuito bem) . 

Não posso permitLir, porem, sr . Presiden-
te, que sa façam, nesta Casa, comparações, 
e que se vibre aqui a arma das retalial)ões. 
Folgo de ver a justiça com que a illustrada 
oommissão Mixta se houve em relação à co-
marca de Alfenas, que por si só se impõe, 
graças aos seus naturaes elementos do ri -
queza, ao espírito de ordem que caracteriza 
seus habitantes, á primorosa administração 
da justiça que possue, . á cuja frente se acha 
o provecto magistrado, ar. dr. João Vieira 
da Cunha, que, pela sua intelligencia, pelo 
seu preparo, pela integridade e inteireza 
do seu caracter, pela maneira com que tem 
sabido haver-se na administraçlo, pautando 
!leus actos pelos dictames mais rigoroMos da 
justiça, conquistou a estima, a consideraç:to 
e o respeito do povo daquella comarca. 

Os SRS RAPOSO DE AL~IKIDA JOÃO LviZ. , e 
AssiS LtMA:-Apoiado. 

0 SR. GASPAR LOPES: - Se compara-
ções fossem permittldas entre as comarcas 
mantidas e as comarcas modificadas, é certo 
que todas as vantagens resultariam para 
Alfenas, que sobresahiria pelas suas riquezas, 
pela uberdade de suas terras, pelas suas 
rendas munioipaes e estadoaes, pela mo-
vtmentaç!o do seu !Oro, especialmente no 
cível , pelo grande desenvolvimento de sua 
industria agrícola e pastoril, principalmente 
pela sua vida oommercial, que é attestada 
pelas cinco estações que a ferro · via «:\1m:am-
binho » mantém dentro do seu territorio, 
e• tambem, sr . Presidente, pela BUB sede 
privilegiada que reune a ameninidade e do 
çura do seu clima ás mais bellas condições 
topographicas que se pode imaginar,estando 
a cidade dotada de todos os melhoramen-
tos, abastecida d 'agfla,calçada, perfeitamen-
te illuminada, emftm,possuindo todos os re-
quisitos necessarios aos commodos e ao bem 
estar de sua população. 

0 SR. RAPOSO DE ALMEIDA:- Alfenas é 
uma cidade muita adeantada . 

0 SR. 0A8PAR LOPES:- Se duvidas po-
dessem pairar sobre o que levo dito, eu po-
deria appellar não só para o testemunho dos 
meue illuctrados collegas de diatrioto, como 
lambem para o do nosso eminent_e oollega 
o sr. coronel Raposo de Almeida, cujo nome 
peço licença para declinar, a quem ainda ha 
pouco AJCenas teve a honra de hospedar e 
que, de v isu, pode attestar tudo quanto estou 
aftlrmando. 

0 RR, RAPOIO DE ALMEIDA : - Apoiado: & 
a pura verdade. 

0 SR . GASPAR LOPES : - Sr, Presidente, 
pode cada um defender o seu direito como 
melhor julgar; ma•. neate regimen republi· 
cano, em que a verdade deve pairar acima 
de todas as consideraçõeY, nito posso per-
mittir que &e deprima e menoscabo a oo . 
marca de Alfenas, para lisongear outras 
quaesquer cujos intuitos aliás muito lou-
vaveis, não podem prejudicar, contra o voto 
da illustrsda commissão Mlxta, os direitos 
e os interesses da oircumscripção judiciaria 
em que !'esldo e a qual eatou ligado pelos 
laços do coração e da gratidão. 

Estas considerações, ar. Preeidente, foram -
me suggeridas pela leitura hoje feita no 
•Minas Oeraes» de uma representação que 
os comarcõea de Santo Antonio do Machado 
dirigem ao Congresso, pedindo a manuten-
ção da aede da oomaroa naquella cidade, in-
tuito muito nobre, muito legitimo, cuio bom 
exito sinceramente desejo, mas que não jus-
tifica as injustiças e insinuações feitas á co-
marca de Alfenas, que nllo podem passar 
sem o meu protesto e que não posso dei-
xar de condemnar em nome da verdade e 
da justiça que são, para nós, o unico e abso-
luto criterio, para nós que falamos em nome 
do povo mineiro·. Taes sll:o, sr. Presidente, 
as consiJerações que me propunha fazer, 
sem o intuito de discutir propriamente o 
projecto n. 90, ao qual no em tanto dou o 
meu apoio, por ser o unlco que até agora 
melhor consulta os Interesses do Estado. 

Faço comtudo votos, sr. Presidente, para 
que refundido ou melhorado pela !Ilustre 
commiss!l:o Mixta, possa elle resolver as gra-
ves e importantes questões do Estado, at-
tendendo as difficuldades financeiras e ãs 
iut tas rec\amaçõ gs do povo mineiro neet.e 
angusti oso momento hlstorlco (Muito bem ; 
m u íto bem! ) 

O sr. Jgoat~lo llfnrta:-Sr. Presidente, 
nll:o. tendo podido cqmpareoer à sessão de 29 
de JUlho ultimo, em que foi submetti'do à 
2.· discussão nesta Camara o projecto da 
reorganização judlctaria, que ora prende a 
nossa attençl!.o, venho agora á tribuna, não 
para discutil o, nem tll.o pouco ofTõrecer 
emendas, por não serem permittldas pelo 
Regimento em 3. · discusslo, mas apenas 
cumprir o dever de expor as razões que me 
levariam, se cativesse presente naquella aes-
s1lo, a apresentar uma emenda no aentido 
de ficar mantida a Importante comarca de 
Salinas. 

Sr. President&, a temerosa crise financeira 
que aSBoberba, não eó ao nosso Estado como 
tambem ao .Paiz inteiro, imp<.: e a todos nós, 
representantes do povo, o Imperioso dever 
dt> , bem cumprindo o mandato, secundar os 
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esforoos do governo no pat rioLico intuiLo de 
debellar esta mesma crise e conseguir o aqui -
li brio orçamentario. 

Comprehendo que o momenLo Ei de sacrill. -
cios , que somos !orçados, embora co m ma -
ximo pezar, a fazer grandes córLes nas des -
pesaspublicas, suspendendo ou adiando servi-
ços creados e de Intuitivas vantagens ao pro· 
gresso do Estado, mas diftlcels de manter -
se na actualidade . (Apoiados) 

Compenetrado deste dever, estava no firme 
propostto de votar t1das as medidas apre · 
sentadas para este fim palas respactivas 
com missões. 

E' assim, sr. Presidente, que embora reco-
nhecesse a i ncon venienola, a inj us tiça mesma, 
da suppressllo de algumas comarcas; votaria 
a favor do proj eoto, desde que não foose elle 
alterado no sentido de fazer-se uma excepçã~ 
a favor de algumas das comarcas qu<J sup -
primir. 

Com toda a franquez a e leal<:lade assim 
manifestei-me a algun s dos illustrados col-
legas dignos membros da commissão Mi xh 
que organizou o projeoto. 

Desde, porém, que se abriue uma exce -
p .,-lio, eu seria forçado á procurar sa lvar 
tambem, ao menoP , a comarca de Sali nas ; e 
como tal exoepçlio teve logar, aliás com toda 
a justiça1 em favor da !agendaria comarca 
de Sabara, era do meu dever esforçar-me em 
prol da rle Salinas. 

0 SR. AsTOLPI!O PINTO:-A comarca de Sa-
bará está annexada á de Caethé. 

0 SR. ]Cõ NAC iO MURTA:-Com a approvação 
da emenda em 2. · discussão deixa de fic ar 
annexada á comarca dá. Capital e sim a de 
Caethé, ficando nella a séde. 

Não contesto o direito que tem a impor-
tant€ cidade de Sabará, antes julgo de toda 
a j ustiça que continue a gosar das regalias 
de séde e cabeça de comarca. 

Como dizia , sr. Presidente, se estivesse 
presente na seasll.o em que este projecto foi 
Totado em 2. · discussão, cumprindo o meu 
dever, eu, que conheço bem a comarca de 
Salinas, teria apresentado emenda em seu 
favor, confiado no espírito de justi .,- a desta 
illustrada Camara . 

Situada no extremo norte de Minas, a ao-
marca de Salinas, compõe-se de 4 districtos 
de paz, e diversas povoações floresce ntes ; 
com uma população de cerca de 40 mil habi-
tantes, em um vasto territorio de approxi-
madamente 50 legoas de extensão. Suas fer-
tilissimas terras são apropriadas á todo o 
genero de cereaes, cafeeiro, ca.nna, algo :lão, 
etc. Possue excellentes pastagens para a. cri -
açlio; ricas minas de graphito, manganez, 
tormalinas, agnas marinhas, amethistas, aLe . 
E" banhada pelos rios Vaccar ia, Salinas, Itin 
ga, S. Francisco, Mosquito, Itaplrassaba, !tio 
Pardo e muitos ribeiroes . 

Sua lavoura é prospera e a industria pas-
toril consti t ue jâ. importa.nte elemento de 
riqueza., sendo o rico e populoso districto 
da Fortaleza das Cattingas o emporio de 
grande commeroio, especialmente do gado 
vaocum, oavallar e muar para o Estado da 
Bahia, com o qual ae limita. 

Pela Estatística Territorial vê se que fo ram 
reg:ctradas na col!ectoria re8pecti v a terras 
no valor de I. 4il3 :73fiS2Gl , va lo r es te supe-
rior ate ao de um a comarca de 2. · en ',ran-
cia. 

Suo collectoria r ende mais do que algu-
mas comarcas que são mantid , s . 

O SR. Josr:: Go r; o;.\ r, n~s :- Gr;Io Mo go l por 
eKem plo. 

0 SR. IONACIO i\I URTA: -Além tlisto, sr. Pre-
sidente, limitando-se com a Bnhia, Lemos 
com aquelle E!tado u ma secular questão 
de limites do. ma ior import ~ n c ia para Minas, 
porquanto trata se de :iO lagoa s de extensll.o 
e 20 de largura de opt imas ter rns para cere -
aes, cano a, cafe, cac ~ u, etc , ainda em gran-
1e par te cohert!ls de soberbos mnttas no val-
Ia do Rio Pardo, quest>Io esta tio que me 
occupei perante a Cam aro. dos se:1ho res De-
putad_os na sessão de 12 de j ulho de 1894, 11 
que a1nda subsiste. 

Por todas estas razões, e ainda pela sua 
situação t n:o longiqua, sem estradas, sem 
pontes em seus caudalosos ri oP, havendo as-
sim falta de facilidade de communica<;ão ... 

0 SR . CAR VALHO BRITTO:- Temos O balão . 
0 SR. l" NAC .O MURTA:- lofeli zmenle ai nda 

não o te mos entre nós; quando o t ivermos 
v. exc. poderá. dar um passeio at Ei Salinas, e 
verificará que, embora dota.da !le grandes 
elementos de riq nezos naturaes, não ~ s pode 
ut ilizar pela a.bsoluta folta de fa ci lidade de 
tra.nsporte, fortuna de que gosa m outras zo-
nas. (tipoiados ). 

Nestas condio,:ões é justo que se lhe conce-
da, ao menos, que continue a. ter facilidade 
na administra~· !io da justi ça, pondo-a ao al-
ca.n ce de todos. 

Não podendo apresentar emendas nesta 
terceira discussão, em nome do povo da co-
marca de Salinas, de que sou o mais humilde 
representante (nNo apo indo ' !!Br aes : muito 
d istincto) , faço um appello á honcada com-
missão Mixta e ao pat rioticu Senado Mi neiro 
·aru favor da comarca de Salinas, uma das 
mais futurosas do Estado e que r:om justiça 
não deve ser supprimlda ! (Mui to bem ; 
m u ito óem!) 

O s r . .Jo\'eonl Peunu : - Sr. Presidente, 
por occasião da primeira discu ssão deste 
projecto, levantei me pat·a pedir á. illustrdda 
commissiio que o elaborou, por intermedio 
do reu relator nesta Casa, e~cla recimentos 
que me trouxess em a convicção de que elle 
era constitucional. 

Declarei então, sr. Presidente, que, atten-
tas as di fficuldades tlnanceiras por que atra-
vessa actualmente o nosso Es L11do , eu não 
devia negar meu voto ao projecto depois de 
esdlarecidas as úu vidas sobre a sua consti -
tucionalidade . 

Quando assim me exprimi, tinh a a con -
vicção sincera de que a commiss!io pautaria 
a sua norma de conducta gorando se pelos 
dados fornecidos pelo governQ, tendo em 
vista a mai or j ustiça na distribuição das 
comarcas e attendendo, tanto quanto pos-
sivol, ao serviço publico. 

Em segunda discussão, sr. Presidente, vi, 
com profundo pezar, que a honrada com-
missão, otTerecendo emendas, veiu prejudi . 
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car altamente o projecto e ferir de mortJe 
duas Importantes comarcas da zona que 
mate directamente represento nesta Casa. 

Nlto consegui saber qual a norma, qual o 
criterio adoptado pela commissão para for· 
mular o presente projecto e menos ainda 
para offerecer as emendas. 

Se a commiullo gulou -~e pelo crlterto das 
distan cias, entre um e vutro munlclpio, vejo 
que o projecto nlio dà margem para que 
ella possa sustentai-o, porque comarcas 
multo proxlmas de um município foram an-
nexadas a município muito distante. 

Se foi o criterio da riqueza de cada uma 
comarca, vejo ainda a grave Injustiça que 
eof!'reram aa comarcas da Palma e do Rio 
Novo. 

Vou demomtrar : 
Quanto á distancia, noto que Santa Rita 

do Sapucahy, que ficou ligada á Chrlatina, 
dlsh. dessa cidad e 66 kilometros, havendo 
ainda a llrave clrcumstancla de ficar de per-
meio o ItajubA. 

0 sa. JULIO TAVARES:- V. exc. DãO CO-
nhece a topographia do sul ; garanto que 
não ba soluçlio de contlnuidadd. 

O sa JoÃo Lmz : - N!l.o ha aoluç!o de 
continuidade no territorio. Nll.o se tem culpa 
que a estrada de ferro faça zig-zag, pro · 
curando ltajubá. 

0 SR. JUVENAL PENNA;- Jtajnbá. dista de 
Santa Rita 42 kilometros e Pouso Alegre 24. 
(Apartes) . 

Estes dados que apresento à Camara s!l.o 
tirados de um quadro das diatancias, feito 
pelo distincto engenheiro o sr. dr. Modesto de 
Faria Bello, que merece toda noSioa confiao· 
ça pelo seu criterio e illustraçlo, accrea-
cendo que são considerados officiaes. 

A comarca da Varginha ficou ligada á de 
Santo Antonio do Machado, distando 60 kilo-
metros uma da outra, quando Varginha 
dista de Alfenas apenas 30 kilometros ! 

Temos Itapecer!ca ligada a Santo Antonio 
do Monte, com 60 kilometroa de distancia, 
entretanto ltapecerica dista de Oliveira ape · 
nas 48 kilometros e da Formiga 36. 

Aquella comarca , sr . Presidente, é cortada 
pelo rio S. Francisco, que nlo tem pontes 
e no tempo chuvoso haverá grande difflcul-
dade de communicações . 

Poderia citar muit as outras comarcas, para 
demonstrar que nlo foi o criterio da dis 
tancia que llUion a nobre commissil.o . Deixo. 
porém de fazel-o para não tomar tempo á 
Camara dos srs. Deputadoa. 

Pas&\l agora a demonstrar a importancla 
das comarcas pelo lado pecuniario. Temos 
a comarca de Grão Mogol, composta desse 
uni co municipio e que produz apenas ... . . · .. 
3:0348761. (Apartes). 

Marianna, que tambem fica só, produz .. . 
3:341 871 9 ; Pouso Alto, 11 :478S420 ; Curvello, 
9:300$283 . 

0 SR. X.\ VlEP. ROLIM :-E' engano de V. exc. 
Tive occasiilo de apresentar dados compro-
batorios do contrario. 

O an uo passado a coliectoria da comarca 
do Curvello rendeu 22 contos e tanto, e este 
anno, Até a minh a sahida,tioha rendido mala 
de 16 contos . 

Além di11o, comarca nlo é font. de renda. 
O aa . JuvBNAL P&NNA: Eatea dados alto do 

Relator! o do sr . SecNtario das Finanças. 
S. Joré do Paraiao rende 8:231f694, Mi-

o: as Novas e S. Joio Baptista, as duu co-
marcas reunldn, rendem apenas a quantia 
de 6:2303839, sendo 1:548t664 de S. Jolto Ba-
ptista e 4:682$175 de Miou Novas. 

O IR. Joio Lcn:-Logo, devem ser suppri-
midas . 

O sa. JuvENAL PENNA:- Oa apartes de v. 
exc. muito me honram, mas, peço licença 
para não resp~ ndel os, porque como sabem 
os meus lllustrados collegas, não tenho ha-
bito da tribuna, não tenho illuatração ("ão 
apoiado•) e elles desviam-me da minha ar-
gumentaç!l.o. 

0 SR . JULIO TAVARa8:-E' porque Oll..o COD· 
vém á. argumentação de v. exc. 

0 SR. JUV&NAL PENNA:- V. exc. ba de ar · 
gumentar com o sr. dr. David Campista e 
com o sr. dr . Modeito de Faria Bello,a o!l.o 
commi~ro . 

O SR. Joio Lu1z:-Não eatão em diaoussli:o. 
0 SR. JtJVBNAL PENNA:-Foi O sr. dr. David 

Campista, como governo, quem fo!'neceu os 
dados necessarios para a reorganizaçlto ju-
dlciaria, e nós todos sabemos q'3e o governo 
não faz questlo de detalhes, apenas quer 
economias, os det&lhes estão sendo feitos 
aqui. 

O sR . JoÃo LUJz:-Logo o argumento do dr. 
David Campiata não procede. 

0 SR. JUVBNAL PENNA:- Procede porque S. 
exc. ped1a a suppressão de 59 comarcas, ou 
mais, determinando, no seu Relatorio, as 
que não dll.o renda nem para o pagamento 
da magistratura de primeira entrancia que 
é a. de menor vencimento, isto é, 12:2003000. 

0 BR. RAPOSO DE ALMEIDA:-Não pela renda. 
0 SR. JUVENAL PBNNA:-Pela renda, sim, 

convido v. ex c . a lêr o Relatorio. 
0 SR. RAPOSO DB ALM&IDA:-Eu tambem O 

convido a isso. (Apa r tei prolongados) . 
O sa . JuvBNAL PBNNA:-S. exc. não trepi-

daria em cortar S. Domingos do Prata e AI· 
vinopoli~ , pois que os 2 termos reunidos 
produzem sómente 11:542$760. 

O sR. Joio PIO:-V.exc. está implicado com 
S. Domingos do Prata. 

Quer fHzer o seu bilhete eleitoral á custr. 
delle 1 

Nilo faz, nlio. 
0 SR. JUVENAL PENNA:-Eu nll.oquero fa-

zer bilhetes eleit.oraes, isso é com outros, 
não é commigo. 

Continuando os meus argumentos, vou 
demoo, trar,com os mesmos dados fornecidos 
pelo dr. Secretario das Finanças, qual a 
média do rendimento nos tres ultimos ao-
nos, das seguintes comarcas: 

Palma rendeu 21 257$678, Rio Novo, . . ... . 
24:209.:;257 e S.João Nepomuceno, 25:1893585. 

1\oto os meus illustres collegas que trata-
se unicamente do rendimento das coll&eto · 
rias , porque se follarmos no imposto de 
exportação a renda será elevada para· maia 
de cem contos para cada uma daquellas co-
marcas. 

Entretanto sr. Pre! idente as comarcas do 
Rio Novo e da Palma vão ser auppr!midaa 
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e nllo dev iam ser porque o governo não 
pediu e!sa suppressão ,o que seria uma grave 
fnjustiça, v isto como Rio Novo e uma co -
marca antiga importantíssima pela sua ri· 
queza que vem da sua adean tada lavoura e 
da superioridade do seu commercio; accres -
cendo ainda ser uma das mais bellas cidades 
da zona da Milita . 

Relativamente a Palma, se é possível, a 
injustiça é ai nda mai s grave porque, como 
a Camara sabe, é comarca Jimitrophe com 
o Estado do Rio , de m(ldo que constantemente 
está em li ti gio. 

O SR. Joio L utz:-A comarca nl!o é que está 
em litígio, é o Es tado. 

0 BR. Jt.:V&I'AL P&NNA:-Raro e O mez em 
que alli não se tenha de levan ta r um con-
fiicto de juriedicção. 

Diver!os casos têm já sido resolvidos pelo 
Supremo Tr ibuna l Federal a nosso favor. e 
dentro em pouc o teremos ganho a questão 
definitiva e quando isto acontecer, reunido 
Miracema á comarca de Palma, será e6t!l a 
mais importante do Estado. 

0 SR. JOAQUIM CALIXTO :- \" . ex c . com 8U3S 
receitt s estraga o doen te. (/1•w) 

0 SR. J UVENAL PENNA:-Sr. Presiden te , 
vou me sentar e não aprest~nto emenda 
porque a occas ião nlio é propria par a isso 
e mesmo porque em 2.• discussãn o illustrado 
relator da comm isFão. tendo fechado a ques-
tãP, eu me abstive tambem naquella occa· 
s ião de apresentai-a. Venho apenas lavrar 
o meu protes to contra a grave injustiça 
que a digna com missão fez quando, emen-
dando a tabe ll <~ , supprimin as comarcas de 
Rio Novo e da Palma, e confio que na outra 
casa do Pnrlamento essa medida não terá 
guarida. (.lftt;to bem; muito hem.) 

O sr. A~tol(>bo Pinto:- Sr. Presidente, o 
nosso illustre collega o sr. Delphim Morei· 
ra, cujo nome peço licetça para declinar, na 
occasião da 1. • discussão deste projecto, 
aventon a questão de saber-se se era ou n!\o 
constituciona l a medida pela qual se deter 
mina va a extincção por co mpleto do tribu· 
nal correcciona l no Estado de Minas e a 
determinação de competencia du juiz de 
direito para julgamento de a lguns crimes e 
das cont1·avençnes. 

DJ mesmo modo qu e s . exc . , eujnl:;rava 
inconstitucional a medida pela q ua l tal su-
bstituição se fazia . 

Parecia- me mesmo inteir·am(>nte inconve -
n ien te aos interesses da. justiça. 

A discussfio que se travou nesta Ca· 
sa consistiu principalmente em fazer se 
dist ncçlio entre crimes e contra ve nç!!es; no 
meu modo de ver quer refdrente a crimes, 
quer a contrave nções é r,·ancamente in-
constitucional a medida do p rojecto, porque 
a nossa Constituição, art. 117 u. 7, qunndo 
determina que os crimes communs serão 
julgados pelo tribunal do jury, e mprega a 
expressão crime-no senti lo generi co e não 
na si gnificaçllo restricta do Codigo Penal. 

Entretanto, dada mesm o a hyp otbese que 
bou v asse essa distincção por parte do legis-
lador constituinte, pareci a 11ltamente incon 
veniente a suppressão por completo do 
tribunal; pois, se eu vejo na exlstencia desse 

tribunal, como e organizado actualmente, 
grandes desvantagens, visto que não é elle 
um tribunal inteiramente consciente e nem 
ao menos rep resenta a apregoada maT!;festa -
ção da demo.:racia, p c• rque a democracia 
consiste na garantia da liberdade e dos di-
reitos individn aes. 

Se n!!.o vejo garantia nesse t ribunal, sr. 
Presidente, porque é elle formado por pes -
soas incompetentes, por pessoas que nii.o 
podem ter firme za completa, nas suas deci-
sões, por pessoas, que, co mo se tem verifi-
cado às vnes, tiram, á sor te, o julgamento de 
seus pares. 

Entretantr, sa em doutrina me parece 
incon veniente n tribunal popular, é elle con· 
sagra·lo na nossa Constituição. 

Se por outro lado, pela veri ficação pratica, 
tem o ince n venlente das absolvi ções con-
&tantes, o que tem dado Jogar a que os juizes 
peçam modificação é preciso que se ev1te o 
mal de cahir se om extremo opposto de 
te rem .ogar condemnaç!! as constantes. 

0 SR. ASTGLPIIO 0 UTRA:-Não ê de SU-p · 
por· se que entregue o julgamento de Ull! 
crime ao Tribunal da Relaç;i o, ell~ vá con · 
demnar. (Apartes) 

0 SR. ASTO LPHO P1NTO :-E' verdade O que 
diz o nobre j eputado, mas é proc1so notar-se 
o seguinte: firmado que o J Ulgamento seja 
dado pelo ju1z de direito, com recurso para 
Tribunal da Relação, pode -se d izer que 
deixa de existir o julgamento, de fac to a 
s1mples pron uncia quusi significa a. conàem -
nação. 

O SR. Jo;l;o LUiz :- Tam bem não ci exacto, 
nos pr ocessos de responsabil idade de 50 -, . 
de pronunci ados apenas são condemnados 
~o ·I-

o ER. ASTOLPIIO PIXTO :-THnto é verda-
deii'O epse peri ~o que nós veremos que nos 
pequenos crimes os delinquentes serão sem -
pre condemoados, e rnql!'l.nto qu e os crimino -
sos de morte, julgad(lii por seus semelhantes, 
pelos ju izes de facto , delles podei'i'il• receber 
condemnaçlio ou absolvição .•. Aquelles que, 
para dispor de um obj ecto, fizerem uma r1fa, 
os empregados que, para determina rem au -
gmento de salario, obrigarem suspensão do 
trabaibu, serão forçosamente condem nados. 

Ve jo que em no3sa legislação ha garautta 
ben il{ na para os crimes g raves e importa n -
tissimos, emquanto que para os pequenos 
delictos, para as in frJ cções de posturas, a 
pronuncia é quasi a garanti a absoluta e com -
pleta da condemna çilo (apar tet) e o Tribunal 
da Relação tem de confirmar a sentença 
porque as provas dos autos determinam a 
existenci s. do crime. 

0 SR . EPAMINO:-IDAS ÜTTi 1\"1 : - ~[as e uma 
pena pequena . 

0 SR. ASTCI.PIIO PINT·• :-Mas por menor 
que ella seja vem signitlcar um cast-igo, uma 
repressão qu e restringe a li berdade indivi-
dual. 

UM SR. DB'P t:TAno :-Neste ca so vamos re-
presentar pedindo a revogaQ!lo do Codigo 
?e!!hl. 

0 SR. ASTOLf·HJ Pil\"TJ :- A revoga ção do 
Codigo Pana~ não é da nossa competencia 
e, se o fosse, ~~~ria justo qu11 procuraosemo 
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conhecer a temibilidade do dellnquente para 
determinarmos os meios repressivos. 

N!iO é justo porém que o bom cidadlio, 
que, por facto sem importancia, tivesse re· 
cabido em um caso previsto no Codigo Pe · 
nal, nlio tiveue garantias, ao passo que os 
crimes grandes para os quaes o Codigo de · 
termina penas de 20 e 30 anlloJ da cadeia, 
além dos elementos judiciaes que dão Jogar 
á pronuncia se ex•ja o julgamento por pe ~ 
sou que não são obrigadas a obedecer ás 
provas dos autos. 

O SR . JoX.o LuJZ :-Pela razão moamo da 
gravid tde da pena. 

O IR. A . PINTO :-Isso não é butante e 
tornar-se bia preferível a um crimilloso ficar 
sujeito á deliberação do jury á dt>oisão indi-
vidual e excluFiva do juiz, que, dada a pro-
nuncia, o condemnaria quasi fatalmente . .. 

Parecem-me inconvenientes e , inconstitu · 
cionaes o art . 13 e seus paragraphoP. 

O &R . E. OTTON! :-V. exc. falou em in-
convenieuchs, não falou em inconstitu~inna
lidade. 

O BR. A . PI NTO :-Falei em inconslitucio -
!idade, e CJ'eio que nlio preciso citar a ·de-
terminação da Constituição art. 67 porque 
ella deve ser conhecida de todoP. 

O SR. Joio Lu1z dé um aparte. 
O SR. A. PINTo> : -Incons~itucionaes ambas 

as partes, alio ambas inconvenientes. Nestas 
condições, envio á Casa, afim d<' ~ue resolva 
como enteiJder, u01a emenda suppressi va do 
a:rt. 13 e seus paragraphos _ 

A emenda é concebida nos segui..1tes t er-
mos. (L J). (M,ito bem !\ 

Vae fo. Mesa, é lid::., ~poiada e posta em 
dlsc~s!ão conjunctamente com o projecto a 
segu10te : 

E»>en1a 

N. 1 

Ao art. 13 e seus paragrapbos : 
Supprima-se o artigo e paragrapbos. 
Sala das sessões, 1 de agosto de 190 I.-

A1tolpho Pinto. 
O ar. J,ufs Cuslano: -Sr. Presidente, foi 

com lmmenso despraze1· que vi, quando se 
discutiu pela 1. · vez nesta Casa o p rojecto 
de reorganização judiciaria do Estado, a an-
nexação da comarca de Sabará á do Bello 
Horizonte, e esse meu desprazer se expl!ca 
nlio só pelo facto de ser Sabará uma das co-
marcas mais importantes da zona do centro 
como por ser uma comarca tradicional onde 
pela primeira vez, em terra mineira, a toga 
praticou justiça. 

Entretanto, foi me grato, em 3 . · discusslio 
ver que a illuatrada commiseão Mixta, en-
carregada dessa reforma, annexou Caetbé a 
Sabará, ficando, por consequenoia, f~ita a 
~esannexação constante do primitivo pro-
Jecto. 

Um facto ha, porém, ar. Presidente, que 
neste momento me traz á tribuna, e é o 
seguinte : Sabará achando-se só, era consi-
derada comarca de 3. · entrancia, e agora. 
que 1e acha annexada a Caetbé, é conside-
rada, pela nobre commissão, comt.rca de 
1. • entrancia. Nã'J julgo isto justo, razlio 

pela qual venho apresentar uma emenda, 
elevando aquella comarca a 2. · entrancia. 

V. exc. sabe, sr. Pr'3sidente, que pelo 
projecto apresentado á casa, a comarca de 
Entre Rios foi considerada de 2. · antrancia; 
de 2. · eotrancia, egualmente, foi classificada 
a comarca da Campanha, bem assi m a de San-
ta Barbara, e, finalmente a de '11çosa, além 
de outras constantes do projeéto n. llO. 

O SR. A. DuTRA: - Qu e juizo forma v. 
exc. da comarca de VivOSi!. ? E' um a comar-
ca impor-tantíssima. 

0 BR. LUIZ CHBIANJ : - Vou provar a V. 
exc. que não ó mais importante que a de 
8abar;'t. 

Parece me que a commissão fazendo a 
classificação das comarc &s só teve em vista 
o movimento forense que ó o que dá im-
portancia ás mesmas. Q Janto ú i comarcas 
t.le Entre Rios e de Santa Barbara. _. 

0 dR. CARVALHO BRITTO: -Santa Bar bar a 
é uma comarca muito importante. 

0 8R. LUIZ CASSIANO- , .. nada p0880 
dizer com precisão a respeito, porque os jui -
zes das mesmas não mandaram seus rela-
torios ; por.i m a de Viçosa vae senir de co · 
tejo com a de Sabará para chegar ao resul-
tado que tenho em vista. 

O valor dos julgamentos nas acções c!vis 
na comarca de V1çosa foi do 16:5833500 ; 0 
valor do monte partí vel nos inventarias .•.. 
252:453$500 ; valor do credito hypotbec.ado 
il :309$448 e alienaçõas 184:819$750 . 

l~so foi o que se deu em relação á Viçosa. 
Agora o que se deu em Sabará foi o seguin-

te para que peço a attançlio da Camara: o 
v a lo r do j ulgamell to nas acçües c i vis foi de 
20:1003000 ; o valor do mor: te partível nos 
inventario& 959:869$510; valor do crodito hy -
potbeoado 205:565S000, e finalmente aliena-
ções 3.447:000$000. 

UM SR. DBPUTADO:- 0 movimento •IYPO -
tbecario de Sabará foi maior que i.i de \'iço-
sa 1 

0 SR. LUIZ CABSÍANO : - E' o que consta 
do ultimo relatorio do sub -Procurador Ge· 
r ai do Estado. 

O que e certo e que em se tratando das 
comarcas de Sabarà, Entre Rios, Campa· 
nba, Santa Barbara e Viçoea, nenhuma é 
mais importante que a de Sabar:L 

Nestas condições, vou tet• a honra de re · 
met ter á Mesa a seguinte emenda (tê). 

.tlem dei que nenhuma importancia quasi 
h a na claseificação daa comarcas em 1. · ou 
2 · entrancias, uma vez que o projecto es-
tabelece os mesmos ordenados pare. os ju.i-
zes de direito de qualquer dessas comarcas; 
mas é que trata·se de uma questlio de 
merecimento e eu não posso tolerar que 
Santa Barbara e outras comarcas sej a m CJu-
sideradas de 2. · entrancia, ficando a de Sa· 
bará classificada de 1. ·• 

O SR. F. P!inoTo:- Quanto á Santa Bar-
bara, v. exc. tem toda razão. 

0 SR . LUIZ CABB!ANO : - Folgo muito com 
o aparte do nobre deputado. 

V. ex c. comprehende ar., Presidente, que 
eu não poderia deixar passar sem meu pro -
testo, um acto de tamanha injustiça ; em-
bora apparentemente não tenha grande im-
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portancia, é para mim, mor&lmento, uma 
questão de grande alcance. 

Tenho concluído. (Muito bem ). 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e p ;:~ta em 

dlsouss11.o conjunctamente com o projecto 
a segui~te 

Emenda 

N. · 2 

Emenda á tabella : 

que se remetta o projecto assim redigido ao 
Senado 

3.• DlSCUS~ÃO DO PnOJKC TO N. 86 

Em seguida, lid n e posto em terceira dis -
cussão é sem debate approvado e vae á 
oommissAo de 1\edP.cçL:o o projecto n . 86, 
crenndo U!Ila reira da gad o em Se te La -
goas. 

3. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N _ 96 
Em vez de «Sabará 1.•» diga-se «Sabará 

Finalmente é annunciada a terceira discu• -
1901. - são do projecto n. 96, sobre o processo ds 

2. ' ». 
Sala das sessões, I de agosto de 

Luiz Cassi~ no 
O sr. ( ,arlos •roledo :- ( Não 

seu dlacurso). 

divisão de terras, cuja leitura é dispensada, 
temos 0 a requerimento do sr. Astolpho Dutra: 

O "r. Carlos 'J'oledo :-Sr . Pre~idente 
é com profundo constrangimento que em 
hora tão adeantada venho tomar a palavra 
sobro o projecto actualmento subu::ettido ,-, 
nossa consideração . 

Vem a Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o projecto a 
seguinte 

N. 3 

Emenda á tabella : 
Onde se diz «\fanhuassú e Abre Campo», 

di~ra- se «Ponte Nova e Abre Campo» . 
Ssla das sessões, 1 de agosto de 1901.-Co 1'-

lOJ Tof,.do . 
O sr . .João l.nlz:- (Não temos o seu 

discurso). 

Venho desempenhar-me de um compro-
misso assumido com esta ca.sa e com o Ulus-
trado auctor do proj ecto, uma das mais for-
tes cerebrações jurídicas que honram o Es -
tado de Minas e o seu congresso legislativo 
(Apoiados ). 

O sa. A. DuTR .~ :-E' excessiva bondade 
rle v. exc. 

O sr. Deslderlo de Mello 
volveu o seu discurso). 

0 SR. CARLOS Tor.Eto : -Sr. Presidente, 
tendo de impugnar o projecto em discussllo,pe-
ço à Camara toda benevohmcia para com o 

( Nl!o de- orador que se confessa incompetente ( nlto 
!tpoiados ) para encarar o assumpto sob o 
aspecto novo em que elle vae estudai-o a 
luz do direito constituído e à luz de prin -
"ipios scien~ificos hoje mais ec voga entre 
os mais i Ilustres cultores do direito. 

O sr. Vasco Azevedo : - (Não devolveu 
o seu discurso). 

O sr. Raposo de Almeida:- (Não de-
vo! v eu o seu discurso). 

O sl'. Delfim Moreira : - (Não devolveu 
o seu discurso). 

o sr . .J o Ao Luiz : - (Não temos o seu 
discurso. 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussão , sendo approvado o projecto e 
rejeitadas as emendas a elle ofl'erecidas . 
A' commisslio de Redacção . 

Suspende-se a sess!lo por lO minutos,sendo 
reaberta findo esse prazo. 

Requerimento& de urge11Cia 

0 SR. JOF ~ GON<;ALVKS (pela ordem), obten-
do urgenc1a, apresenta pela commissão de 
Redacção o seguinte 

Peço toda benevolenoia da camara porque 
na realidade trata-se de um assumpto da 
mais alta importanoia (apniado do &r. Joilo 
Lui: ), que, elucidado, debatido, triumphan-
te no seio :\aste congresso , nos servirá de 
norma, nos servirá de guia am deliberações 
futuras, para mim pelo menos, qu&, na pri-
meira sessão da presente legislatura, tendo 
tido a honra de ser relator da commissão de 
Justiça Civil e Criminal, tinha opini ão intei-
ramente diversa daquella que ora sustento 
em relação á competenoia do poder legisla-
tivo dos Estados em mataria de dispos1tlvo 
processual. 

E' certo, sr. Presidente, que nessa epo-
cha, impressionado como todos aquelles que 

Parecer e 1-edacçâo final so'ne 0 p r ojecto n 90 viam n11 organização dos Estados nllo a sim -
ples autonomia consagrada na oonstituiçllo 
rederal, mfts uma seml-soberanie, eu seguia 
a opini ão de illustres mestres da sclencia e 

(Rerorma judiciaria) 
A commissão de Redacção de Leis, a que acreditava tambemque acompetencia dos E:s-

foi presente o projecto n. 90, deste anuo, é tados era ampla, não era restricta quando 
de parecer que se adopte a mesma redacç!lo se tratsva ele legislar Eo bre mataria pro-
com que roi o rererido projecto approvado cessual. 
em 3. · discussão. Eu nl!o fazia então nenhuma dist incção 

Sala das commissões, I de agosto de 1901 em relação :\ parte rormal do direito, entre 
-Jose Oonçalves -Rortrir; ues Cha ves. as rormas decisorias do processo e as for-

O SR. JoÃo Luiz (pela ordem) requer e mas ordinatori~s ; eu acreditava entl!o que a 
obtem dispensa das rormalidades regimen- constituição federa l, se bem que não Hpres-
taes afim de aer discutida e votada imme- somente, conferisse aos Estados o direito de 
dlatamente a redacçll.o fi nal apresentada. legisl ar sob_re materi~ processual, acompa -

Posta em discussll.o a redacção é ella sem nhnndo ass1m a doutrma daquelles que dan-
debate approvada e o sr. Presidente manda I do aos Estados a maxima competencia na 
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constltoiçlio das leis !ormnes e na organiza-
ç!io de sua justiça, nlio lhes restri'lgia essa 
faculdade. 

Mas, sr. Presidente, a r eflex!lo, o estudo 
comparado da no11a legislação, uma atten · 
ção mais detida sobre a mtelligencia do tex 
to constitucional, convenceram me de que 
easa opinião não tinha !andamento na nos 
sa organlzaçlio politica, e que, forçosamen-
te, devia de ser modificada. 

Ora, ar. Presidente,eu conhecia o projecto 
em discu !sllo, desde a primeira vez que elle 
transitou nesta Casa, trazendo Impresso o 
cunl!o de uma Individualidade, qne, acabo 
de doclarar perante a camara, impõe-se ao 
meu respeito e ã minha consideraçllo, pelo-
leu passado, pela sua tradfçlo, pelo es!or 
ço ntt de!es~ do direito, nas vaTiaa phases 
da sua vida publica. 

Desde Jogo, sr. Presidente, impressionou-
me a violação de direito r,ue vi coo11ignada. 
no projeato; nlo tendo tido occasião de dar 
10bre elle o meu paracer, limitei-me a estu-
dai-o e não impugn!!l o sem causa. 

Tendo transitado o proje'lto na Camara. 
doa ars. Deputados, subindo ao Senado e 
tendo sido lâ rejeitado, coincidiu eate facto 
com os estud·oa por mim feitos nesta mate-
ria e por um dever de consciencia julguei-
~~ obrigado a diaeutil o neata casa, sem. 
que detlta dtscusall.o po1!81l reae um brar a mais 
leTe duconsideraçll.o pessoal ao illuatrado 
auctor do projecto. 

Sr. Pl'811i4ente, a Constltulçlio Federal não 
conferiu, como já declarei, aos Estados com-
petencia para legislar sobre a forma proces . 
anal,. em absoluto, a Conetituiçll.o Federal, 
ar. Presidente, conferiu positivamente ao 
Congresso Legislativo NaotoD&l competencia 
para conBtitulr o direito material, uma em 
toda a R.epublica, e concedeu a um orga-
nismo especial dll União competencia para 
legislar sobre o di,.~o processual, expressll.o 
fortemente criticada pelos mestres, como 
nll.o exprimindo a verdadeira noçll.o da cousa; 
entretanto, em diapositivo e:xpruso da mes-
ma conatituiçllo, como que concedeu aos 
demais Estados a ·competencia para legislar 
sobre mataria prooes•ual, nll.o restringindo 
ou parecendo nlo re~tringir· lhes eeta com. 
petencia quando nllo lhe negava, pela regra 
- Incltuio unius, ea:clusio ulliur. 

Mas, sr. Presidente, a lei nllo pode ser in · 
terpretada pelas suas palavras, as lei& só 
podem ser interpretadas colhendo o interpe 
tre no systema gsral de sua organizaçll.o o 
espírito que a aviventa, que dâ vida, que 
m.oviment.a o texto legislativo. 

Já diziam 01 velhos R.omanoe, na interpre-
taçlla de seu direito: Scire leg~s, 110n est 
verba ea,.um te-tere, s~d vim ac potestntem . 

Ora, er. Presidente, estudando o organis. 
mo do direito em sua aubstancia, o inter- · 
preta vê immediatamente que ha na sua fllr-
maçllo elementos c?ngenitos, que nll.o se 
separam, sem se destruirem; vê na organi. 
zaçllo d.o direito um todo unirorm~>, que se· 
parado do conjunato ou annulla-se ou da&· 
troe-ae ou anniq•~illa-ae. 

Ora o direito é a vida; já dizia notavel pu-
bliciata; para que elle se manifeste e ae ex-

erci te, tem neceuidade abaoluta de uma 
forma, de uma forma expliclta, do meemo 
modo que o homem para exprimir o penaa-
menw tem a palavra, do mesmo modo que o 
artiata pua traduzir no eapaço a sua. con-
cepçllo tem necessidade da téla, dl\ forma 
plastica emtlm. 

Portanto, sr. Presidente, estudando o or -
ganismo do direito, em &eu todo, vê se que 
a form a é unida ao fundo . 

Já dizipm os publioistas !rancezes. La (o,.. 
me tm?Jorte le fond-e:xpresell.o identica á. do 
direito commum-(orma dat esse rei . 

Já o velho direito romano estabelecia o 
principio de que não ha. conteuio sem !ór· 
ma, nem fórma sem conteúdo; portanto, ar. 
Presidente, se na organização do direito, este 
instnuto, não pode viver, não pode se ma-
nifestar na vida social, eem uma fórma, por 
islo ê preciso vermos quando se trata do 
direito formal, o que é essencial e o que é 
accidental. 

Longe de mim, ar. Presidente, querer re · 
stringir a competencia doa Estados quanto 
ao direito de estabelecer u leia de processo; 
longe de mim, sr. Presiliente, querer re-
stringir eeta competencia, porque seria an-
nullar o poder doa Estados, poder que· se é 
do nosso dever delle nll.o abusar, ampliando-
o fóra do texto constitucional. é tambem 
nosso dever, contendo -nos dentro deue tex-
to, z.elar para que elle seja mantido e reco-
nhecido como uma necessidade da organiza-
ção federativa. 

Ora, ar. Presidente, neste direito formal, 
eu vejo, e dizem os mestres, uma parte es-
senoidl e uma parte accldental, como dir.em 
notaveis e~crlptores aobre a mataria, o que 
se pode poaitiva.mente chamar - !órma or-
dinaria do processo e forma decieoria. 

Vejamos o que sejam essas duas deflni-
~ões. 

Na phrase de Asser, illustre mestre de di-
reito da faculdade de Oand, tão a proposito 
citado no luminoso parecer apresentado á 
Camara dos Deputados da União Federal 
pelo illustrado relator da commissão de Con-
stituiçlio e Poderes, elle bem d,.fine que a 
fórma ordinatoria processual é a referente 
ao movimento do juizo, ao apparelho mate-
rial das acções; e forma decisoria a. qu e in fl ue 
directamente na decisão dos pleitos. 

Isto ê em resumo a definição dada por 
este distincto mestre de direito, de11nlçllo 
aliás que não é nova, porque no espírito do 
direito romano ressumbra a mesma idéa, na 
phrase de Ibering e de todos os civilistas; o 
mesmo pensamento acha-se contido nesta 
fórmula, e claramente se deprehende das 
velhas Ordenações do reino, que ainda é' o 
nosso codlgo civil, idéa semelhante. 

Ora, ar. Presidente, estudando a questão 
Pob tlste ponto de vistq, tou observo! desde 
logo que em relação ás leis prom;tlga.das 
pelos Estados, grande numero deltas incidia 
nesta grave censura . 

Nlto ae limitam os· Estados em observar 
e -ta regra scientifica tll.o perfeitamente tra-
çada, mas ultrapusam esta espbera, e vll.o 
além, entram propriamente na farte deci· 
eoria da proceesualistica, e é ah , sr. Preei-
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dente, que quasi todos elles invadem a es 
pbera do direito ci vi l. 

Co!ll atre ito. estudando se a organizaçf•o d<) 
direito, entre nós, vê-se desde logo que 
grande numero de institu tos jur id1cos actual -
mente existentes nllo se podem ronceber 
r::em co-ex1st1 r sem a 1"<\ rma processuHI . 

E' assim, sr. Presidente, qu e em relaçllo a bypotbeca, em rdlaçll.o ás fallencias , em 
relação ao instituto do casamento civil, em 
relação aos t estamentos, em summa, qu anto 
aos actoli inter-vivos e ca•" a m r> rt is , estu-
dando -se deti1amente cada um desses actos 
em sua substancia e em suas ·rormalidades 
exteriores, ' ê logo o jur1sta que a fórma e 
ind!spensavel para a existencia do acto. 

Admittido, sr. Presidente, que na proces-
snalistica formal, coubesse aos Est11dos com-
petencia ampla pua legislarem sobre tão 
Importante assumpto ,dar-se hia o absurdo de 
que o direito civil poderia porder sua etll-
cacia, dar se bia o hb :urdo de poderem os 
Estados invadir a espbera da legislação fe -
deral, e as maiores desordens teriam de 
occorrer nas relações da vida o1 vi l, destruin-
do-se pela base o grande editlcio da federa-
çl!.o, que ao envez da centra lizaç.ão politica, 
que é a morte dos povos , porque traz os 
odios, e as re&cçnes contra o despoti sm o do 
centro, é a união, visto como represent:l o 
congraçamento ele todas as vontades li;.:a· 
das por um . laço unico, formando a solida-
riedade nacional. Eis porque o direito, sendo 
a manifestaçll.o dessa solidariedade, tambem 
é unico, não pode se espbs.celar, porque 
uma nação sem direito nll.o é nação consti-
tuida; um corpo social, sem esse elemento 
de vida, que anima o progresso, é um corpo 
amorpho, que tende a se anniqu1lar, e a de-
sapparecer. 

Na fórma ampla da. pr(lcessualistica, in· 
vadindo a espbera do direito material, v e . 
rifloa-se exactamente esse racto : uma vez 
anniquilado o direito,uma vez desapparecido 
ao sopro da desa ggregação, ao sopro dos 
caprichos e das conveniencias das p eq ueuas 
localidades, a sociedade cabirá na desordem 
e na anarchia. 

Ora, sr . Presidente, não à possível 
suppor-se em relação aos ditferentes orga-
nismos sociaes, que a constituição federal 
pudesse im Hglnar competencia nos Esta'.ios 
para o des virtUamento do direito , e assim 
como ella consagra fo rmas }lrocessu::.es para 
o casamen to civil, assim como consagra fór 
mas processuaes para o regimen bypotheca-
rio aesim como consagra fôrmas especiaes 
pa~d. o processo das successões in te?- v ivos ou 
causa mortú, do mesmo modo estabelece po-
sitivamente a differenciação da processualis -
tica formal, distinguindo a forma ordinato-
rla da forma decisoria. Em resumo, os Es-
tados té m ampla competenci a para legis lar 
sobre os processos em tudo quanto respeita 
á ordem do juizo, em tudo quanto respeita 
á movimentação das ac<;ões, levadas a téla 
judiciaria, em tudo quanto respeita a etnca-
cia do direito contestado. E' assi m que to-
dos os termos do processo podem ser alte· 
rados, podem ser modificados, ma s, na pro· 
prta processualistica formal, appelfo para os 

,\ . C.-2:! 

illu stradcs mestres que me ouvem , termos 
ba essenciaes quo não podem ser a lterados 
pelos Estados. 

Na precessu.alistica formal, mes m" na 
parte ordinatoria, não podem os Estalos 
supprim1r termos esse ncia~s dns acções,por-
que importaria na rli struição dos mtJio~ elll· 
cazes para a protecção do direito; no processo 
ordinari o, por exem plo, não po de r·ão ~ uppri · 
mir :1. contestação, que é um dire ito <lo réo, 
COII• O não podaão supprimir a d1lação que à 
necessar ia para a prova . Em r tJ laçã·J ao in -
stituto hy .,othecari o lé um facto es pecial 
para o qual eu chamo a attençào da csma ra), 
o -quo é a hypotheca senão a garo nt1a do 
imwovel em benetlcio do cred or 1 E" um in -
stitub de utilidade nacion , l, m11s para a elfi-
cacia da hypotbeca na vida ex terna, para se 
movim entar o direito hypothecario, é de ~;b 
soluta nece~s1dade que subs~queutomente se 
lhe de o processo executivo para a cuu. exe-
quibilirlade. 

Sem o processo executi\·o para a v1gencia 
da t.ypotheca, o instituto desnatura -s<! ,perde 
sua 1·azau de s<> r ; o credor à saorlti cudo ás 
exigencias do dev.~dor , o credito real desa p · 
~arece; e a socie:Jade periclita. Po 1t" nto, 
uma lei do E; ta1o que viesse declHrar, que 
no regimen hypothecario, em vez rta acçi\o 
executiva, se observasse a a<:çüo ordina ria 
annullaria o in stituto JUr idico, a hypo theca 
não teria razão de ser. 

Entretanto, pode ss determiuar o modo de 
praticar certos e delerminados termos da 
acção,sem inverter,sem mod ilicar o instituto 
em si. 

Invoco eRse facto unicamen te p r ra mostrar 
á Cam ara dos Deputados, que ha casos em 
que a fórma o congenita com o direito ma-
terial. 

Quanto ao casamenlo civil, tambem ha 
um processo especial organizado pela União, 
porque trata-se de re•n :ar rel açnes da fami · 
lia, que não estão dUjeitas á l egis l a~,;ll. o pe-
culiar tios Estados. 

Como esses institutos j uri dicos, eu pode-
ria apontar muitos outros. 

Orll . sr . Presidente, pelo exame e pela 
observação , eu me convenci de que na pro -
cessuali s ticu. for .na l estão perfe ita mente d is · 
cremi nados- o lado que respeit a á lórma de-
cisori a do processo, indi8pensavel para o 
j ul .t amento da causa, e o lado f! UC respei-
ta á fórma orJinatoria accidental do pro-
cesso. 

Portanto, co.no diz o nnta vel professor 
da faculdade de Gand, tudo quanto é neces-
sario , tu do quanto é essencial para que o 
dire ito seja prote:.; ido, faz parte da l"órma 
decisori a do pr o cesso ; o fl Ue nllo c essen-
ci a l, o que poue ser mo;J il1cado, o que con-
corre exclusivamente para a movimentação 
da acção em j u1zo, constitue o que se cha-
ma, pt·opriamente, fórma ordinatoria _ 

Applicando esses priuclpioP, com todo seu 
rigor ao projecto em didcussão, encontrei 
nelle disposições que me pareceram con · 
trarias ao espirito do direito e á doutrma 
actualm ente dominante. 

E' assim, ar . Presidente, que eu a vi t rl -
umpbante no Congresso Juridi co, é ass 1m, 
sr. Presidente , IJ Ue eu a vejo triumpbante 
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no lnatituto dos Advogados da Capital Fe-
deral, é anim que jiL a tenho visto trium -
phante no mAis alto trihunal do nosso paiz, 
no Supremo Tribunal Federal, ondo mais 
de um caso sujeito a sua consideração tem 
sido julgado ••. 

O SR. JOÃIJ Lnrz:-Sem que ninguem tenha 
conse;suido definir a linha di visoria. (. IJl'.Lr-
tes .) 

0 SR. CARI.~B ToLEDO:-Eu nli? desconheço 
esta difflcnldade nem os mestres do direito 
c.lesconhecem; leYantei <~ata questão unica-
mente paN provocar a discussão sobre t ílo 
interessan te assumpto do direito nes ta 
Casa. 

O sR. JoXo Lurz:-V. exc. está discursan-
do de modo brilhante. 

0 SR , CARLOS TOLRDO:- EU levantei esta 
questão unicamente para illuminar me, nl!o 
desconheço que ha uma grande di ffic uld ade 
em se estabelecer a linha discriminati va da 
foi na ordinR.toria e decisoria, em materia 
processual , estas difficuldades alio recon be · 
cidas pelos m~tres da sciencia, e o proprio 
auctor citado no parecer que elaborou o il 
lustrarlo relator da commissão de Constitui-
ção e Podert s do Cimgresso Federal, assim 
ae exprime (l é): Como diz ABBer: 11 n 'est tou-
jours facile de reconnaltre ai t e lle formalité 
donnée est décisoire ou ordinatoire~o (Droit 
Intern privé, pag. 161.) 

Mae, fórrnas deoisorias são: «tout ce qui 
est pris en censideration en vue de deter-
minar la relation ju!'idique qui existe entre 
leR partias, tout ce qui peut, pour conee -
quence, influer directément sur la decision 
du proces. Ces formes décisoires ne S(Jnt 
dono pas des formal ites proprément dites ; 
elles appartiennent au fond même de la 
cause .» 

Formas ordinatorias do pr(Jcesso, Slio: «le 
réglement d'ordre, que te tribunal doit sui-
vre en traitant les proceP. 

Etles sont insepa•·abls de la >I<J.tur r. tlu tri -
bunal, de sn compclc!lcc, d e la (açon don t 
il doit remplir sa tache . Tout k mo nele 
cs l d'accrn·d sw · cc p oinl.» 

Por conseguinte, como ensinam os mestres 
de direito, a parte decisoria do processo e 
aquella que essencialmente influe na deci 
s!o da causa; e por Isso, no projecto qu e 
o sr. Azevedo Marques, il!ostrado rela ror da 
commissllo de Constituição e Poderes, apre· 
sentou perante a Camara dos Deputados ao 
Congresso Federal, procurou elle exem plifi -
cativamente enumerar os actos que consti -
tuem a forma decisoria do processo . 

Eu não estou, é certo, de inteiro accor,lo 
oJm o modo porque o illustrado rel a!or 
da comm!ssã~ fez a discriminaçll.o desses 
a 1tos . .. 

O sR. JoXo Lu1z :- 0 que demcnstra a dif-
f\ou!dade de f11z el-o. 

(\ SR. CARLOS TOLRDO . .. porquanto, é c.le 
uma casulstica perigosa . 

Mas, o que e verdade e o seguinte : 
Em mataria processual, a analogia tem 

gran <!e força, e nesse ponto estou de a c cor · 
do rom a discriminação feita, desde que 
obedeça ao criterium scientitlco. 
. Além de que, sr. Presidente, eu me incli· 

no a acceitar a doutrina exposta, diante da 

organização da repuiJiica federa tiva, tal 
como se acha na Constituição Federal, tendo 
em consideração que em suas linhas geraes, 
ella não é outra cousa mais do que a r&-
prodocção da Confederação Americana ..• 

O SR. Joxo Lmz :-Nos Estados Unidos do 
Norte não ha unidade do direito. 

0 SR. CARLOS TOLRDO :-Sim, nlio ha uni-
dade do direito civil, porque os Estadr s têm 
ampla faculdade de legislar sobre o direito 
e sobre o processo. 

Mas, a commrm law é o dire~to ·commum 
da União, representa a imagem do direito 
uno, tradicional e subsidiario, que faz a 
grandeza. do povo americano, mantendo a 
solidariedade Juridicn tle~sa grande naç!io . 
E tllo Corte e o laço j uridico da União, que, 
na phrase do Story, dndo o conflicto entr6 
as leis da União e dos Estados, prevalecem 
aquellas, e não estas. 

Eu reconlleço a ditflculdade de se deter-
min ar esta linha divisoria, reconheço mesmo 
a diffl cutdade q11e existe em deterl'1inar a 
linha divisot·ia entre o direito material e o 
direito formal, m~os sr. Presidente, se h a 
diffiouldade em relação a esta ma teria, nós 
temos um criterio, porém, para resol vermos 
a difficuldade, á. primeira vista, o c rller io é, 
como já. d lsse o provecto e illustrado nrofes-
sor da Faculdade de Gand, o criterio e este : 
em todo o acto processual que o legislador 
vi r que clara e positivamente concorre 
para a decisão da causa, é lecito ·concluir-se 
immediatamente que é materia do direito 
material e nlio de direito formal ; é esta a 
minha humilde opin1ão, que entendo estar 
de accordo com a nossa legislação. 

0 SR . Jo '. O LUIZ :- Mas isto e pura theo-
ria. 

0 SR. CARLOS TOLEDO :-Eu me referi á 
doutrina consagrada no Supremo Tribunal 
Federal e devo lembrar á. Casa que nlio ha 
muito tempo eu ti ve occasião de ver uma 
lei estadoal de S. Paulo annullada por 
aquelle Tribunal, lei identica a uma do. Es-
tado de Minas Geraes conferindo o executi · 
vo aos advogados, na falta de contracto es-
cripto, por meio do arbitram ento dos hono-
ra ri oJ (.·lprtrlesl, 

0 SR. ABTOLP!!O DUTRA :-A lei n. 12 con-
ferindo o executivo legislou sobre a econo · 
!Jlia do mandato j udicia l. 

0 SR. CARLOS TOLELO :-Estou d ~ pleno 
accordo com v. ex c. 

Descend o da região tia tbeoria o arplican · 
tio estes princípios ao pr0j ecto, ora em dis-
cussão, eu em r:~ pirlaN palavras vou demon -
strar a minha tltverge nCJa com o !Ilustrado 
representante d;> ~- · tlistricto sobre a ma-
teria . 

Tenho est Ltdado o projecto em seu conjun-
cto desde o ar t. i.· ate o u ltim o, eu sou o 
pr imeiro a reconhecer. e deste facto dou tes -
temunho á CamJra, que c seu iilustre auctor 
consignou disposiç ilad opedLtas para o pro· 
ce~so da dh' isllo, consi i!I LOU disposi~il1s em 
ordem a facilitar a diy,, ão de terras, mas, 
sr. Pres identE.>, do v o tamhem dizer que ua 
~ontextnra do prPj ecto eu v~.1 0 um grave 
dofeito • 

S3 coneigno :.J disposições expeditas, eu 
vejo que grands numero dellas, e fJ Ue con -
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stituem ~arantin.s efficazes para o direi to da s 
partes, foram sacrificadas. não foram a tten -
didas, não fom m consultarias, de um mod o 
porque o é na legislação antiga. 

Vou demonstrar. 
O projooto consigna no art. \. · o seguint e 

dispositiVO e categorico ( t(> ) : « O processo 
da divisão de terras correrà sem a presença 
do juiz no inunovel dividendo. » 

O ~R . JoÃo L"J JZ : - O a c to e ordinato1·io 
ou decisorio 1 

0 SR. CARLOS TO LEDO : - Responderei a 
v. ex c. em segu ida. 

O processo de di visão de terras será feito 
( imperati vo categorico ) sem a presença 
do juiz no immovel dividendo. 

Este art . I.· do projecto, contitue ma-
teria processu al de forma decisoria. 

O sa. A. DuTRA : - Isso é que v. exc. 
nlio encontrará. em part 9 alguma. 

0 SR. CARLOS To!,EOO : - Posso estar en-
ganado, pusso estar em erro, mas essa é r 
minha opinião. 

O sa. A. DuTRA : - Entl!o pertence ao 
Codigo Civil. O Codigo C i vil à que h a de 
determinar se o juiz vae ou não ao im-
movei. 

O SR . CARLOS ToL&oo : - Vou argumentar 
com toda calma. 

Sr. Presidente, a primeira vez que li o 
projecto do illustrado representante da 2 . · 
circum~cripção e que vi consignada essa dis-
posição, pensei que se tratava de mataria 
ordinatoria de processo e não de mataria 
congenita, ao direito material, mas, o estudo 
detido do assumpto levou me á convicção 
contraria. 

Na forma ordinatoria do processo, respon-
der-me hão, pertence ao legislador determi-
nar o modo porque as ac~ões se movimen-
tam, e na aparencia, encarando superficial-
mente o projeato, a primeira impressão que 
elle nos causa, e de que se trata de uma 
fórma ordinaria de proceso, mas, estudando-
se o assumpto, em seu conteudo, chega se 
á uma convicção absolutamente contraria, 
que o espírito é levado a adoptar por uma 
razão de ordem superior. 

Vou demonst;·ar á. Camara dos srs. Depu-
tados. o processo civil e de orJem publica, a 
fôrma desse proceseo é instit n!da em bane-
tlcio de ordem pu blica e não em beneficios 
dos particulares. 

Não é licito ás partes envert~r as Cór.nas 
do processo . 

Partindo deste princ ipio jurídico, e sen-
do no processo o juiz uma entidade neces -
saria para tod os os actos es9enclaes ( notem 
bem ), a sua suppressão im porta em tan s· 
gressl!.o de um instituto de ordem publi cB, 
transgressão que envolve um attentado di -
recto contra ll ftirma subshncial elo pro -
cesso . 

O sR. JoÃo Lurz : - \las é decisorio ou 
ordinatorio 7 

0 SR. CARLOS TO!.EDO : - E· decisorio. 
o sR. JoÃo Lurz : - M• s pela cletln ição 

citada não ficou demonstrado que é de-
cisorio. 

0 SR. CARLOS TOLEDO : - 0 processo é de 
ordem publica. 

LI SR. A. DUT RA : - Logo, O juiz deve ir 
á primeira di ligencia e não voltar de lit 
emquanto as terras não estiverem medi-
das . 

0 SI<, CARLOS TOLEOO : -Perfeita mente, 
e é essa a razão principal pela qual estou 
em profunda divergencia com o proje-
cto. 

0 SR. A. il UTRA dá um aparte . 
O SR. CA RL03 Tou:oo : -O cod igo civil 

em discussão não estabelece o processo ele 
divisllo, regula a acção mixta, f.., , ,;lf,c-er-
c iscuad<e . 

0 SR . A. DU TRA : -Ma~ , O me io pra tico, a movimenta~ão dessa acção é dado pelo 
Congresso, esta é que é a t beoria verda -
deira. 

0 SR . CA RLOS TO LIDO : - Ja declarei ao 
meu illustrado coliega que discu t irei com 
toda calma o projecto, á. luz dos principioe 
que sou inclinado a adopte.r. 

Sendo o processo de ordem pu blica, e 
não podendo ser mstituido em bqnetlcio das 
partes, em benetlcio dos particulares, ma1, 
sim para utilidade gerlll da sociedade, e sen -
do o jniz o orgã'> da sociedade, na circums-
cripçllo judir.iaria do Estado, nllo é possivel 
o estabelecimento de lei alguma que suppri-
ma, em actos essenciaes dú processo, a pre -
sença do juiz. 

Logo, sr. Pre•idente, se o j u iz não esti -
ver presente para praticar uma form alida-
de essencial do processo, acção perde um 
dos elementos para sua decisão e para a 
protecçiio efficaz do direito . 

Eis a razão porque disse que, anaiyzando 
detidamente o projecto debaixo deste ponto 
de vista, e comparando o analogamente com 
outros factos relativos a forma proceaaual 
decisoria, eu chegava a es!!!l conclusão. 

Não pâ.ra aqni a censura que faço no art. 
I • · do proj e c to, vae além. 

O p rojec.tt> ';Jnsigna que o processo de di -
vis ão de terras correrá. sem a presença do 
juiz no immovel dividendo . 

Esta redacção tem um grave defeito, por· 
que delia póde-se concluir que, se o juiz as -
ti ver presente no lmmovel dividendo não se 
fará. a di visão. 

0 SR. A. DUTRA dá Um aparte. 
0 SR . CARLOS TOLRDO : - Es ~OU mostran-

do que o Imperati vo é categorico. V. exc. 
não estabeleceu d isposição facultat iva, esta-
beleceu po3iti vamente- o processo de cll vi-
são de terras correrá sem a p resen ç1 do juiz 
no immovel-logo, o processo não se fará 
com a presença do juiz no imm ovel. 

Ore., desde que o lllustre representante do 
2. · dist ricto auctor do projecto que estabe-
lece positi vamente este dispositivo oatego-
r!o. parecs- me que exclue a presença do 
ju iz no immovel, digo, pode ser um defeito 
de redac ~· !lo. 

0 SR . ABTOLP H!) Dt:TRA:- Isto a commis -
são de Keda~._ão corrigirá.. 

0 SR. CARLOS ToLEDO :-Mas UILa le i, 
uma lei de processo e importante como esta, 
tão importante que o illustrado membro 
deBta casa, auctor do projecto e que me 
honra com seus apartes, qu asi desarmou o 
humilde orador na dlscuss!b desta importan-
te mataria, fazendo ver quanto era de maxi-
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ma necessidade para o estado diFcriminar o 
meu du teu, liquidar a~ propriedades em 
commum, que são constantemente f<>ntes de 
discordia~. mnxime na 0~casião natural em 
que eu proprio vinha protager uma indus -
tria importantíssima do Estado, qual a indus-
trill. ext ·nct iva, o illustre auctor do projecto 
realmente le vantando a quest !io e a par tean · 
do -me c .. mo r~z. in vocnnio o pro;ect') que 
acal·a va de apresentar,desarmou · me, é certo, 
em grande parte, mas nlio enti biou me o ani · 
mo parn fugir da discussão tlio importante, 
em ord em a convencer me de que minha 
opinião não é verdadeira, de que minh a dou · 
trina é fAlha, que os meu~ pr;ncipios não 
podem ser acceitos, porque nào tem appli · 
caç1lo no d treito constituciona l do Estado. 

l 0 SR. ASTOLPHO 0UTRA:-Entll.o V. exc. 

I acha que devemos remunerar o juiz á custa 
dos condomlnos (Apartes). 

0 SR. CARLOS TOI..ED0:-8&0 custas pro la -
bore que tod r s os juizes têm e que antes 

Eu serei o primeiro a render todas as ho · 
menagens ao esforço denodado com que s. 
ex c . procurcu dotar o Eitado dA Minas 
com u;n a lei expedita e summarissima de 
divigão de t erras. 

1\las, sr . Presidente. conforme declarei e 
prin ci pio cardea l na proD)ulrração das leis 
a clarez ~ absoluta diante do texto, porque 
dest a depende su a exeouçã?, ora, a censura 
que faço ao art. I.· do prc.jecto nlio é des · 
cabida, porque se o auctor do pro,iecto tivesse 
por tlm facult • r a presença do juiz no im · 
movei, observar ia outra redacção, se o nobre 
auctor do projecto tiresse por tlm facnltu 
a presença de juiz mediante reclamação das 
partes ou to seria a reducçã ? do projec~o . 

Mas, s. exo. assim redigiu (lê:) « O pro· 
cesso de divisão de terras correrá sem a 
presença do juiz immovel dividendo». 

0 SR . ASTJLPHO 0UTRA:-Est~ e a regra, a 
ex'!epção está no art. 2. · que dispõe (lê) 
«E' licito aqualttuer das pn.rtes requerer vis · 
toria e ao .Juiz decretai a e:n officio, observa· 
das a respeito as disposições do reg. n. 737, 
do 25 de novembro de 1850». 

0 SR. CA RLI'IS TOLEDO : - Depois em uma 
disposição subsequente, é certo, s. exc. es-
tabelece o caso em que o juiz a requeri· 
manto de qualquer dos consortes posMa ir 
ao immovel, em diligencia de vistoria. 

Mas eu vou ainda discutir a questão sob 
outro ponto de vi sta. 

O ar t. I . · do proj ec to que para mim é 
capital , nesta mataria, além rle outras dis· 
posições que me parecem contrarias ao di-
reito mnterial fére profun da mente o direito 
civil constituído. 

Qua ndo s . ex c. organizou o actual pro-
jacto. a situação da magistratura nl!.o era 
aquella 9m que se acha aotualmente, a Pi-
tuação econ om ica não era a situação pre-
mente rla actualidade, sr . Presidente e, as 
leis de organizaçãojud:ciaria acompanham o 
movimento eoonomico -tloance iJ·, dos Estado~ , 
t ém rle dar contas destas re l:..ções da v ida 
social. A hoie, sr. Presidente, qae o Congresso 
do Esta<lo reorganiza a magistr;, tura e por 
necess1dades do theôouro reluz os venci-
mentos do• magistradoP, o projecto em dis· 
cus~ lio não consulta as conveoienciaa da 
magi~tratura, porque i,mpede a o juiz a sua 
pref('nça DO immovel e p ·:rtanto diminue lbe 
as custas. 

deste projecto pertenciam ao Estado. 
0 SR. ASTOLPIIO DUTRA:-0 art. 27 do pro · 

jeoto diz 1 l~ ) : 
Art . 27 «Além do que lhe compete pelo 

regimento de custas em vigor , o escrivão 
perceberá pelo lançamento da divisão 300 
rêiP por hectare, não podendo o ·maior emo-
lumento exceder de 300$000 » 

O a• t . 36 diz {lf' ): «0 juiz perceberá os mas-
moR emolumentos taxado~ no art. 27, com a 
mesma restricção. 

0 SR. CARLOS TOLO:D0:-0 proj ecto de V. 
ex c . cons1gna essa rlitlp<>sição, mae é preciso 
tornar bem claro o meu pensamento, na le · 
gislação anterior as cust' s qae os juites 
per·cebiam com a sua presença Do immovel 
revHtiam para o EPtado, na actualidade, no 
reg1men da organização que estamos elabo-
rand<> , a disposição do proje c to corta a bso-
Jutamenle uma fonte de renda para o juiz e 
na minha opinião p •rece me inconveniente. 

0 SR. ASTOLPHO Dt:TRA:-C:>mO dem ·'nstrei 
a v. exc. não corto fundo na renda, apenas 
!lz o segJinte: nas divisoes pequenas o juiz 
ganha menos, n.as grandes ganha mais. 

· 0 SR. CARLOS TOLBDl:-Oesde que O juiz 
! não vae ao immovel não tem estada, não 
i tem dili gencia, não tem conduccão etc. e 
eu !!evo declarar a v. ex c., caso queiTa di . 
minuir as despesas do proc9sso de divisão 
de terras , diminua &e no regimento de cus-
tas . ru ça nova tabella ... (Apartes) . 

Se as condições economlcas do Estado não 
permittqm que os funccionarios de justiça 
percebam maior somma de custas do que 
aquellas que naturalmente lhes devem caber 
pelos serviços que pl'aticam ... 

UM SR. DEPUTADO:-En tenho a opinião 
de muitos escrivã es de comarcas movimen· 
tadas que se empenham pela passagem do 
projecto. 

0 SR. CAR LOS TO LEOO:-Não acredito. 
0 SR. A>TOLPIIO 0 UTRA:-V. exc. então du-

vida de minha palavr11 1 
0 SR. CA RL03 TOLE DO:-Não duvido de 

sua palava, ponho em du vid !l. esse empe· 
nh·o porqoe não posso compre lte nder que o 
magistrado perdenrto estada, diligencia, con-
ducção etc. po~sa gan uar mais. 

Mas, sr Presidente, o art. I.· do projec to 
pareceu me rlefe :tu<lw sob os as pectos por-
que acabo de o 1\ncarar perante a Camara 
dos srs . DeputadoP. 

Soh o primeiro a&pecto, perece -me que o 
art . 1. · do pr~j ecto constituía mataria de· 
cisoria de proce~•o pelo fundamento jurí-
dico qu e dei : pela sua redacção. p elo seu 
cate~oric.J imp•rativo exc lue o juiz do im· 
movei, e sondo aesim o a rt I.· do projecto 
e incon stituc·onal e inconveniente ante a 
actual reorga nisaçllo judiciaria do Estado, 
porque procura diminuir os par.:os venci-
mentos dos juiz., ~. quando na actualidade 

· cogita -ee de dor -lh es v prepa ro rios feitos I como compens9ção á diminuição desses ven · 
· c1mentos. 
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Mas se o defeito capital do art. I.· do j Já fui juiz, fiz ad ministrativamente divisõEs 
projecto diz respeito á form a ordiuatoria de terras, o que t • mbem tenho fei t> como 
nella vou en t rar. I advogado. Se é ques tll.o de pra ti ca posEo in· 

Como, porém, sr. Pras idanto , a hora está l vocar a que eu tenllo. 
prestes a terminar... I O A. DUTRA :-Eotr~tanto, no correr do pe-

0 SR. PR&H OBNTI·::-Y. & x~. 'a inda tem 10 rimetro o,iu1z lá não vae. 
minutos e se dent ro desae t empo não con· O SR. CARL?s TOLE: ~o :-Isso é outra cousa . 
cluir suaa considerações tlca1 a r um a pa- E' necessHl'IO determin ur o ponto de parti· 
lavra afim de rroseg uir na Eeilslío de ama · da, porque na pratica antiga dos processos 
n!ll!.. de divi;ào, essa audiencia preliminar DO im-

O BR . CARLOs TOLEuo: - QuanJo me~mo, movt'l, era uma a u diencia decisiva para oa 
sr. PresidentP, nll.o SA trata>se de um in - ~ intere;ses das partes, ara urna audieocia das 
atttuto de ordem ~ublica (ve m os nobres partes, era uma auJiencia e~sencial em que 
deputados que súU sincero em II'ioha ar11u- . tcdos os cornp~ rtos corn hin:nom entre si, 
mentaç!lo). qu ~ ndo se trntaESse de uma fór - 1 apreseotav nm ~eus títulos, liquJ ,i avPm Peus 
ma ordi n~<turia do prccGsso, porque na phra- i dire1tc.s, e o jui z - vi•· br11us et t quu .,· ad mi -
se de M~er, unicamente se designa a fun - j nifitrador· em nvm e da lei e dA ju~tiça, re 
cção do juiz, ainda teoi.Jo duvid as a res- so lvia og questões que sem a sua presença 
peito da co nvaniencia de se nfa~ta r· o juiz I nllo se pod ariam resolver. 
do irnmovel div id endP, nos actos essenciaH Trntan •lo sA <la discr ; min ac;~o do direito 
do processo. . de propriedade. tratando-~e cte uma acç!lo 

O proie cto do illustrado collega, inspira - I rni:tt3, de juizo duplo, em que n•n!(ue m é 
do em intui tos oobJ•es e el evHt1 os, inspira-l auctor nem réo, em que tod •' s tPm o mesmo 
do em co ovenf encia da rapida admi ni- intercs~e. em que a missão rlo ju lgador à dis · 
strsçll.o d e,iL.~tiça, incidiu, a meu ver,em um I crimioar 11 proprferlade, adjuJ Jc>•r quinl • õe ~. 
flTave defeito porq ue s . exc . procuran rlo , partes r er tn~. phydic as , determin~dn~. cor-
dot• r o Estado "rm uma le i expedita a lta- i r('spGncle ntes ás p11rtes ideaes du todo indi-
rou, modificou form~>J:darles que Fão iodis- I viso, como h a oJe se supprlmir a pre se nça do 
pemaveis para a exi~tencia do processo de '1 ju 'z. entrPgando se um a operação rless as aos 
divi~l!o de terra8. E' n~s i m que n• > rli- capr ic hos de um e ~ ·,rh· ll. , , que pnde ser um 
reito d ~>s ordeDil~ões conr olid ado pe lo cor. se - j homem muito mlelli11ente .. . 
lheiro Riblt8, no decreto provi sor1o o. 120, O SR. A. DuTRA :-Mos o pr~ j ozt 1 não cLn -
em todos os praxistas que conheço a respei t o si!(n a isso. 
desse assurnpto, em nen hu m delles vi ja- O SR. CARLOS Touoo :-Quem fica lá à o 
mais excluidll ll presença do juiz. escrivão . 

0 SR. A~TO J.PII O DUTRA :-Eu ai nd a n!lo \'1 0 SR. A. Dt:TRA :'-- 0 escrivlio lambem 
praxista algum que a considerasse eesen- não V~<e. V . exc. nã.o leu co m a tteoção o 
cial. pr(ljeclo 

0 SR . CARLOS Tou:oo: -Comprometto-me 0 ~R . CAR LOS TOLED <1 :- Então não vae nin -
a provar o que es :ou dizendo, quando v . guem, tlca !úmeote o agrimen so r. ( lia nuu·o• 
ex c . quizer. oparles) . 

O que é o juiz nos processos diviso O sn. . A. DUTRA : - Par•ce qu o v. exc . 
r ios1 . estàse venclo em ce•tas diiflcu\rl•<l es, rle 8or-

O juiz é o fundamento do juizo, à a tlgu · te que està invertendo as d is posiçoes do pro -
ra principal do proceuo . é o magistrado que jecto . 
decide admin istrativamente todas as ques O &H . CAI<Los Tou:oo :- E@ tou discutindo 
tões que surgem. logicamente o seu proj ecto, co m toda lisura, 

O SR. A. DuTRA: V . exc. quer saber '] Ua l com toda sinceridade . 
à a opinião de Macedo Soa res ? Di z elle que Desejo que se e~clareça 'I q ue~til'o e o no-
não é '.lSSencial que o juiz acompanhe a me- bre doputad•l não devo attribuir-rne o pensa-
dição. mento de perturbar de qu a lqu er fórm a a 

JudPx n c11 vadot, r el mitlat "' ''n.<n res. passagem do pro,iecto e SI' me demoro na 
O f R . CARLOS TOLE:Do :- Que o jui z não apreciação do seu art. 1. à porque es~e ar-

acompanha a rlivisão, i~so é cla ro , porque à tigo é a cbave de t••d" n seu oo njunoto . 
uma attribuiçl!.o que pertence ao al(rlmen· Decla ro , como jà o ftz, que se me conveo-
sc.r. E' essenci&l que o ju iz se ac!Je no im· cerem da utilidade, da cnnveniencill do pro-
movei na occasi!lo principa lmente, em que jecto, dou, de todo cora~llo , me u voto para 
se trnta rl e ,,si!(oalar o ponto de pnrtida. ! qnA elle ~e converta em lei do E~ lado. 
V. exc. ê jurista , é advoga do e c" nhe ce per ! Tenh o duvidas pt·o (unda~ qua n t.., ao ponto 
feitamente que que ó nePBil phase do oro ! capital da compAteocia e só a r!(IHDentos .fe-
cesso di visorio, quando F e leva ntam du vidaP, I eis i vos poderão fazer com que eu moditlq ue 
qoando • e agitam os mais incno de ··centes in- minh a opini ão a re• peito do ns•u mpto . 
tere~Res entre as parte~. que torn a-se nect'S · Ora, sr. Presidente. OM aparte~ desvi s rom-
saria a presença do juiz no immovel n:e um poucn do fim a que e u queriH ch~>l{ar, 

O SR. A . DoTRo\ :-Ent!lo e~tou completa- I demon stra ndo que é um altenta io á fórmc. 
mente illudido em mataria de divi PilO de 1 Ol'dinatoria do proce3SO divlsúrio, a nllo pro-
terras- porque ha mu itos anno~ quo advogo, .

1
· seoça do juiz no immovel, porque trata·se 

jâ tenho serv.do como jn ' z A nun ra Yi IA- d11 verillcaçllo dos títulos, tr,ta se da andien · 
vantar se urn !l rluvirla D :J ponto de pa rtida .~ cia prin~ipal em QUe Ee liquid a o con~omi-

0 sR. CARLOS ToLEDO :-Pos~o rlor testemu · nio e o juiz tem obrigaçllo de >eriflcar R le-
nho a v. exc. que eu , corno jn 1z e corno gitimid•de dessea t.ituloa, se elles estão trRn-
advogado já resolvi questões neHe ientid o . ~criptos no regis t ro de hypothecas, se rs t ll.o 
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com oa direitoa pagos, emftm, uma série de 
questões que, só com a sua presenç& , pode-
rno ser decididas. 

o aR . A. DuTRA : -O juiz julga nos au -
toA, nl!:'> precisa ~c m parecer para saber se os 
títulos est:l.o reg1strados. 

0 !R. CARL'lB TOLEDO:- Tenha paciencla 
o nobre deputado. Vou discutir esse ponto. 

O aa. PRIUJDENTE : -Observo ao nobre 
dt.putado que a hora está terminada. 

0 SR. CARLOS TOL'KDO : - Neste caso, re-
queiro a v. exo. consulte á Casa se me con-
cede prorogaçl!:o de um quarto de hora, para 
p6r termo ao meu discurso . 

0 @R. PRESIDENTE : - Informo a V . exc. 
que nl!:o ha numero na Casa _para votar esse 
requerimento ; amanhã, p\lrom, eu o levarei 
ao conhecimento da Camara, atlm de que o 

·nobre deputado possa continuar com a pala· 
vra. 

Ea\ando terminada a hora destinada aos 
trabalhos o ar. Presidente dasigoa para ama-
nbl a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

P&IMEIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Lettura e approvaçllo da acta. 
Expediente. , 
Segunda leitura doJ pueceres de commls-

sl!ea e doa projectos, depois de impressos 
e diatrlbuldos. 

Apresentaçl!:o de pareceres dascommlasl!es. 
Apresentaçlo de projectos, requerimenios, 

indlcaçl!el!, interpellações ou moç_ões_. 
Oiscussllo de requerimentos, Indicações, 

interpellaçl!es e moções. 
Approvaçllo de redacçõea ftnaes. 
3.· dlscussllo do projecto n. 99, sobre tlxa-

çã<> de força publica do Estado para o futuro 
exeroioio. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Continuaçlo da 3. • disouaaão do projecto 
n. 00, eobre o processo de divisão de terras 

J.· discuaslo do de n. 102, aobre reorgani-
7,açlo doa serviços publioos do Estado. 

1.· do de n. _100, sobre matricula du mi-
-nas e terrenoa mineraea. 

1.· do de n. 103, aobre oreaçl!:o de DOYOI 
municípios no Estado. 

3.· do de n. 123, do Senado, sobre a revo-
gaolo da lei n. 90 que elevou os vencimen-
to• doa funccionarios publico&. 

35.' SESSÃO ORDINARIA, AOS 2 DE AGOSTO 
DE 1901 

· PJ.BSIDBNCIA DO SR. RIBBIRO nB OLIVEIRA 
~ UMMARI0:-1.• parte da ordem do dla.--Acta .-

Expedlente .-ObsesvaçOes dos ars. Lnlz Caa-
slano, Jpão Luiz, Raposo de A lmelda, Gaspar 
LopeP, Ferre'ra e Mello e Astolpbo Plnto·-2. • 
Jellnra .-Apresentaçlo dos pareceres para S.• 
dltcosalo do prfljecto n . 89.-Io.lem doa ns. 149, 
ISO e 1 ;l.-Idem dos projectoa n~. 105, 106, 107, 
1011 e 109.-3. • dlacnaoão do projecto n. 93.-!1. • 
parte .-3.· dlscnssão do projecto n. 123, do Se-

nado.-Dec'aração do sr. Vasco Azevedo.-Cor.-
ti noaçlo da 3. • dlscnsaão do pr(!Jeclo n . !:'6. · 
Di- corao dos srs . Carlos Toledo, João Lu1z e 
A. t lpho Dutra -Requerimentos de urgencla -
Apre•entação, dlacufs1o e votoção da redacção 
lloal do proje~ to n . 123. do Seoad•L-1 • d!s-
.:uFsão do proj!Cl'> n 102.-0r.1em do dia. 
Ao melo dia, fdita a chamada, acham se 

presentes, os srs.: R: beiro de OH v eira, Ce -
lestlno Soares, Jullo Luiz, Carvalho Britto, 
Olympio Borges, V~sco Azev:edo, X~vier Ro-
llm, Joaquim Caltxto, Lutz Casstano, F. 
Peixoto, Astolpb o Pinto, Gaspar Lopes, Leo-
poldo Corrêa, Jose Gonçalves, Raposo de 
Almeida; Simello Stylita,Valerio de Rezende, 
Ferreira e Mello, João Pio, Epaminondas 
Ottoni, Assis Lima, Julio Tavares, Arthur 
Pimenta, Delfim Morei ra, Desiderlo de Mello, 
Juvenai Penna, Tavart s de Mello, Alves de 
Lemos, Carlos Toledo, Astolpho Dutra, Ed 
mundo Blum, João Velloso e lgnacto Murta, 
r.lt,ando com causa part icipada os srs. : 
Franklin Botelbo,Silva Fortes, Olympio Mou -
rllo, Lindolpho Campos, Abeilard, Freitas 
Castro, Nunes Pinheiro e Agostinho Pereira 
e sem e lia os mal• senhores. 

Abre-le a sessllo. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada . 

EXrB llllNTE 

0 IR. I.· SECRETARIO dá conta do seguin-
te: 

Rep1·euntaçues 
Da Camara Municipal de Piumhy fazenrlo 

ver a inconveniencia da suppressão da res -
pectiva comarca, que pela nova organização 
ficou annexada á do Carmo do Rio Claro. -
A' commissllo Mixta Especial. 

Da Companhia E. F. Muzambinbo pro-
testando contra o pedido dirigido a osta Ca-
mara pe!o dr . José Eugenio do Amaral e 
Souza e outros, de concessl!:o de uma E . F. 
que partindo de Dores do Guaxupé vi ás 
margens do Rio Grande, por ferir direitos 
do patrimonio garantidos pelo accordo de 
25 de abril de 1894.-A' commissllo de Obru 
Publicai. 

Requerinunto 
Do cidadllo Jolo José Freitas Pimentel, 

eacriv!o de paz do diatncto da cidade do 
Rio N'lvo, solicitan!lo um anno de licença 
para tratar de negocios.-A' commistllo de 
Petiçl'les. 

· Teleq,.amma 
Da Camara Municipal de Palmyra, com-

munlcando ter o povo reunido no Paço da 
Camara nroteatado contra a euppressl!:o da 
comarca ·e lembrando a conveniencia da 
ce11lo de 2 .f· do imposto de transmi11ão 
por parte daa camaraa como medida aalva-
dora.-A' oommi1alo Mlxta Especial. 

0 SR. LUIZ CABIJANO pede para se fazer 
uma rectltlcaQio no resumo doa debates 
publicados hoje no orgn.o oftloial pois, o que 
o orador diue hontem foi que a oomaroa de 
Sabarà. era de 3.• entrancia e que pelo pro-
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jecto apresentado sendo a ella annexado ? 
município de Caethé parecia-lhe que devera 
ella subir de importancia ou pelo menos 
ficar com a classificaçl\o primitiv& , entre-
tanto pedia elle que fosse a mesma consi-
derada de 2 . • entrancia como entendia de 
justiça, eD?bora visse. que outras de menos 
importanc1a tenham t1do classificação supe-
ri or. - Será attendido o pedido do nobre 
deputado. 

o sR. JoÃo LUiz envia á Mesa uma repre-
sentação de proprietarios da fazenda de 
Santa Qui teria, no districto de Santa lzabel, 
do município de S. Gonçalo do ~apucahy, 
solicitando transrerencta para o d1str1cto de 
Aguas Virtuosas.-A' commissão Mixta Espe · 
cial. 

0 ME •Mil SEl'\l!OR manda a !\lesa O pede que 
seja publicada DI> j1>rnal da Casa a seguinte : 

Representaçâ'l d1> oon •alho d!strlct•l de 
Santa Mula de S. Fallx s Jbre a creação 
de novo munlolplo. 
fl:T.ms. srs. -O districto de Santa ;\laria 

de S. Felix, parte inte11rantll elo vasto mu · 
niclpio do Pecanha, animado de zelo patrto-
tico pela cau3a do progresso e dispondo dos 
elementos de vida e prosperirlade, que con-
stituem o seu reconhecido grau de adeanta · 
manto, vem, respeitosamente Sl>licitlr todo 
vosso apoio no sentido de sanccionardes por 
lei em vos•a alta soberania e criteri o, as 
su~s justas aspirações de se constituir, li 
' ' re e autonomo no que respeita ao seu pe· 
cullar interesse, desmembrando-se do •·· un i-
cipio do :t'~ça.nba, para formar novo muni-
cipio, com sede neste florescente arraial, 
elevr.do á categoria de cidade. 

o novo município ficará composto dos se· 
guintes districtos : 

Santa. Maria de S. Felix (séde), S. José do 
J:;.cury e Santo Antonio da Columna,todos na 
margem esquerd~ do ri? Suassuhy Grande. 
natural linha divisoria, mcorporando·se am-
da o distrioto de Sant'Anna da Agua Boa, 
desmembrado do vizinho muninipio de Mi · 
nas Novas, conforme a representaçllo dos 
ssus habitantes. 

A zona vasta, populosa e rica do Peçanba, 
essa enorme extensão territorial, assim di 
vidlda em dous municipioP, perfditamente 
organizados, com seus ().i ~t.rictos florescentes 
e outros em via de organ izaç!l.o, entrará em 
nova phase de progresso, como co:~sequencia 
immediata e natural da sua divisão admin is · 
tra.tiva, que facilitará a arrecadaçà 1> da ran-
da municipal e a distribuição dos benetlciOP. 

A creaçn:o do novo município, longe de 
trazer augmento de despesas para o Este do , 
ser-lhe· h a antes vantajoaa, em razão de pro-
gressivo desenvolvimento, que se operará 
neste centro de tlio llsongeiraa esperanças. 

Não prejudica o município do Peçanha, 
que continuará sua ~ar~ a de progr~sso 
com seis importantes distriCtos :o da cida-
de, de S. J1>lt1> Evangeli~~a, de S. Pedro do 
Suasauhv Santa Thereza do Bonito, de San· 
t.> Antonll> da Figueira e Sant ' Anna do On· 
ça todos na margem direita do Suassuby 
Or~nde · e os dois munici·pios unidos for-
mam a ~xtensissima cl)maroa do Peçanba. 

Pel1> ultimo recenseamento ' o o district ,, 
de Santa Maria de S . Felix apresentou a c i. 
rra de on~tt mil novtlcentos e oitenta ( 11.980) 
habitantes, conforme os ;dados estatísticos 
remettidos á commisBllo censitaria. 

Com os districtos do S . Jofé do Jacur·y e 
de Santo ·Antonio da. Columna, podemos con -
tar mais de vinte mil habitantes. 

Existem neste districto tres florescentes 
povoados, out1·'ora dotados de cadeiras ru-
raes de instrucção, podendo form ar novos 
districtos : S . Sebastião elo Maranhão a 30 
kilometros, S. Ar.tonio da Folha Larga a 12 
kilometros e S. Sebastião dc,s Ci1ristaes a 9 
kilometros . 

O seu eleit orad o , Fegundo a qualificação 
de 1901, é de mil cento e vinte oito ele itores 
podendo e~ avar-Ee a maior numero. 

Santa Maria de S. Felix. distante ria ci · 
dada do Peçanha 54 kilometros e da de São 
Jolio BaJ..ista 78 hilometros, occupa um cen -
tro rico e futuroso, de fac il communicnção 
a leste, com a prospera cidade ·de The o : 
philo Ottoni, uma vez reparada a estrada 
de rodagem, começada pelo governo trans · 
acto, no trech o que ficou interromJ:idn 
a 18 kilometros apenas desta lo calidarle : o 
obra de interesse para a E. do Ferro B.ih ia 
e Minas-como e1coadouru f• c il dos produ 
ctos da nossa lavoura e meio de importação 
do sal, genero de graD'le consumo, e da s 
mercadorias do Rio. 

A população da area. ou demarcação ur. 
bana é de 3 a 4 mil habitautes ; o recen . 
seamento escolar no p~ :· i metro é de 274 a lu . 
mnos para as duas escolas primarias exis· 
tentes. 

Esta localidade conta elegantes ediOcações; 
praças arejadas casa de i nstrucção ; cons . 
truida pelo conselho districtal; quatorze ca-
sas commerciaes (14), ~lém de outras mano· 
res; duas pharmacias; iruprensa local ; DO\"O, 
bem construido e vasto cemlteri.> ; extenso 
logradouro publico e e:rcellente e abundan-
te agua potavel ; reune, emfim, as condi · 
ções requeridas, hygienico topographicaP, 
para uma nova cidade, educada nos painel· 
pios patrioticos, que deseevolvem o pro · 
gresso do nosso Estado. 

Santa Maria de S. Feli x ost'lnta um llli)Vi· 
manto commeroial e agrícol a, superior ao de 
muitas cidades, o que lhe tem mereoi do os 
conceitos de prosperidade, de que gosa, ua 
apreciação de adeanladas cidades, como, 
Ouro Preto, Diamantina, Curvello, Montes 
Claros, Januaria, Ara ssuahy, Theophilo Otto · 
ni, Minas Novas e c; utra~ , pel as relações 
conunerciaes, que liga m este dist rict o a 
esses centros para onde são, "onsta nte-
mente, exportado t os ab undantes rru ctos da 
sua opulenta e farta la vonra. 

As terras des ta zona são ubHrimss e prl>-
duzem, com admiravel .. bundancla : café, 
mil11 1>, fp ij llo , arrnz, cano a de aesucar etc. : 
va3-se desen volvendo a cutura do cacau e 
do a!godl\o ; é bem desenvol vir!a a apicultu-
ra ; prepare se e exporta-se, em alta escal a, 
toucinhu, aguardente e fumo. 

H& lindas florestB.P, cnde se encontram as 
melhordS e ma1s preciosas madeiras de lei 
para construcç9o e marcenaria. 
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O povo é trabalhador e ordeiro, sempre 
uni'io sm prol das bou oauaaa do progre•-
10 m.oral e ma\erial, que constitue sua de· 
sejada felicidade • I 

Qaadro demonetrtltivo da popolaçio dos 
diBtrfotos é. marg•m esquerdll ao Sues. 
suhy, para crganização cl. •~ :'lov ~ munioi· 
pio de. SantA Marta de S. Foi!x. 

.tl'eita esta verdadeira e succiota exposi· 
ção, nucida·da alma de um povo, que ama 
a luz e o progresso, o dlstr1cto de Santa 
Maria de S. Felix, julga-ae com direit.o de 
vir respeitosamoote, aollcitar do Congresso 
Mineiro a sua elevaçlo 6. séie do nGvo mu-
nlcipio, cuja organizaçlo pede, deamem · 
bnndo·se do Peçanba e tomando-se por 
linha dlvisorla natural o rio Suassuhy 
Grande. 

!==========~==~~ 

Representando o sentimento do povo, nós ·
1 pedimos todo vosso apoio, Interesso e boa 

vontade em prol de tiLo auspicioso melhor•· 
mento, que aeri mais um passo na senda 
gloriosa do progreeao, e eaperamoa que eata 
noan repreaenteçiLo encontre acho fav. ra-
vel no saio do purlotioo Coogresao M•neiro. 

Santa Mula de S . . Pelix, 20 de ,julho de 
1001.-Benedicto Godinho da Silva, prePI· 
dente do coneelho distriotal ; JoiLo Eva'lgot-
lleta Lope~. cooeelhelro ; Rodrigo Patr1cio 
de Vteerde, couelbeiro; vigario José Maria 
doa Roia, vereador ; Manoel Alves C'lthari-
na, 1. · juiz de paz , Juvenato F. de Paula 
Freire, 2. · juiz de paz; Luiz Tempom, Lu· 
cu Ferreira de Padua, subdelegado de Po-
licia ; · Joa6 Cerqueira, profesPor publico ; 
José Cupertino, escrivll.o viotalicio do dustri· 
cto de Santa Maria de São Felix, comarca 
do Peçanha, Eatado ele Minas Oeraes, na 
forma da lei, etc. 

A todos quantos eata minha certidll.o vi· 
rem o•t delta noticia tiverem : 

Certifico e porto por tê que, revendo em 
meu ca:-:.Orio encontrei o livro de qualifica· 
';i!.o de eleitor~ estadoaee, feita no corrente 
anuo de (1901) mil cento e vinte oito elei-
torea qualiftoados. 

E por me aer pedida paaso eata. Era o 
que se continha em o dito livro. e por es-
tar conforme aasigno em publico e raso. 

Santa Maria de S. Felix, 20 de julho de 
1901. Em seguida eaté. o signal áo escri-
vão publhlo. Em testemunho de verdade, 
José Cupertino e depois a aaalgnatura.-
José curertlno. 

Manoe Alvea Cathariaa, primeiro juiz de 
paz e presidente da commissiLo ceositaria 
do diatricto do Santa M&ria de S. Feli.x, co-
marcá do Peçaoha, etc. 

Attesto em fé do meu cargo, e por ser 
verdade notaria e irrecuaavel, que foram 
recem;eados neste dtatricto, pela respectiva 
commissll.o recenaeador~t, onze mil nove c9n-
tos e oitenta (li . 980) habitantes. E por me 
ser pedido pus o este. 

Santa Maria de .s. Felix, ::!0 de julho de 
1901 .-0 presidente da commlA&llo, Manoel 
Alves Catharioa. 

Districtos Popula~!lo Total ., 
z 

I Saot.'i ~laria de S. Fel ·x. 11 .980 

2 s. Joeé do Jacnry ...... 7.000 .... 
3 Santo Antonio da Colo- ~ 

mna ... ......... .. . ... 5.000, ~ 

4 Sant.'Anoa de Agua Boa. 4.9:;3 

Santa Maria de S. Fellx, 20 de julho de 
1901. 

Illms. e exms. Sl'l. membt'OS do Congresso 
Mineiro.-No momento aotual, em q'le se 
opera en todo i!:stado r.ov~ orgamzaçlo 
administrativa , nós, no Intuito excinaivo de 
proporcionarmos 01 meios que mais de perto 
auxlliein o progresso deate rieo e vasto dll· 
trlcto de SanVAnna de Agua Boa, vimo• re· 
speitosamente pedir qu·e seja este districto 
desaonexado do município de Minas Novas 
e Incorporado ao novo município de Santa 
Maria de S. Felix, que se organizar. 

Esta noasa pretençllo só é Inspirada pelo 
desejo, que nutrimos, de nos approximarmoa 
de um centro,~o pela curta diatsncia e 
eatreitaa relaç!las commerctaes, J!Oisa fa?ore-
oer e empulsionar .o progresso deste distrl-
~ to, que conta quatro mil novecentos e trin· 
ta e tres 4.933) habitantea, verificado pelo 
ultimo recenseamento de 31 de dezembro 
de 1900, e um colleglo eleitoral de quatro-
centos e trinta t1 quatro (434) eleitores. 

Separado da séde do município de Minas 
Novas cento e oito kilometros, o dlstrlcto de 
Agua :9oa, sente difficuldades dP communi-
cação promptas com aquelle oentro, niLo só 
no que respeita á aua economia administra-
tiva, como para recursos e provi1encias em 
processos, apesar de toda reconhecida e boa 
vonta<!a e zelo patrlottco, que diatiogu~mos 
na municipalidade e auotoridadea de .Minas 
Novas, solicitando em pugnar pelo progreE· 
so e bem da collectividade do munlolpio. 

A distancia que nos sep!lra de Santa Ma-
ria de S. Felix é apenas de vinte e quatro 
kilometros da séde do districto, havendo 
pontos habitados a quatro kilometros ape-
nas, o que muito facilita as nouas relaç!lea 
officiaea e os reouraoa de momento. 

A deeannexaQão que pedimos, nll.o prejn· 
dlc~t de modo senaivel, o oxtenso e impor 
tanta muntclpio de Mlnaa Novu, que conti-
nuar' ainda pujante com vasto territorlo e 
sete lmportantea diatrictos. 

Além do expóato, ainda oo11oorre a identi-
dade da zona·com Santa Maria de S. Felix, 
pola que o no1so dll"trioto acha-ae na zona 
feraciaslma da Matta e as eatreitaa relaçOes 
oommerol.us, .que entretemos wm laquella 



localidade vizinha, favorecem mutuoa inte- 1 Qi.o eleitoral é de t.reseDios e oitenta elei-
re.... I tores; o Ncenaeamento e1colar eó dentro .elo 

Pelo que ti~ expoato e a6 visando o 001- arraial é de eento e quatro menin011. 
eo progreaso, maia fasll peta conc.entraçi.o O povo, unido e tra.b11lbador, tem aabido 
de Corças activu, pedimo• a deaannexaçlo manter·lle ao lado das boas cauaaa c deaeja 
deete die~r!ctJ .do muaielpio da .liünas NoYae que se converta em realidade a ldéa da or-
e que 1eja incorporado ao novo municipio ganizaçi.o do novo município. 
de Santll Maria de 8. ll'e1i:l: a aaperamoe que Pedimos raspoltoaamente em nome do 
aeta noeaa justa aapiraçllo .aaja 1aaoclonada povo que esta nosaa represent3çi.o seja aco-
pelo pawiotico Congreal(l Mineiro. lhida a eaocclonaoada pel<> illustre Con· 
Saa~' A:nna de A.«na Boa, 15 de i ulho .à e ~as o Mi.llalro. -Saude e fraternidade. 

1901.-Antonio Ferrei!'& Soaroa, preaidente LUma. e nma. ara. membroa do Congreaao 
do Conaelho; Idalino Xlvier doa .Sa.ntoa, oon- Mineiro. O pr.,idente, Herculano da Silva 
ae1Miroi~Jull08lino da Blln Haia, •eouelhelro; Torre•, Joaquim &mee de Oliveira, Antonio 
GLeero ae Paula Freltaa, agen&e do eorraio; Paulino da Fonaeca, Gustavo Gomes de Oli-
Manoal Luiz Bu-bou, .,ror .. or publico; Ce- vek'a. 
aarlno Lope~ . de Souza, aubdelega.do do foti- Acta da reunillo popular no arraial de 
oia; José Alve~ de Oliven.'II,JIIegoclante; Oae- Santo Antonio da Columna. 
tuo Ferl'lllra Ganclr.a, artitlee ; Vídigal de A01 16 diu do mez de julho de 1901, na 
Paula .Frei tu, artlll.,e; Joio Sacerdote Lopes, casa da lnstruoção realizou-se uma reunilio 
aRiAoe; iDomiagoa de f'aula .Pfeitaa, al'ltilloe,; popular. Pelos cidadloa preaentes roi ac · 
Clemente Perelr11 de Buroa, sapateiro; ·Jol., clamatlo preaidente da reuoii.o o cidadlo 
.M&rt;ina Vlaana, &(JIDclu; Franctaeo Martins Hlll\.ulano da Silva Tor.-e,, tomando aaseoto, 
Vianna, JJaqnlm .Ben~ du Chagu, 1lacal~ .convidou para 11oretario a mim José Gomea 
.Manoel .Roque Puaeze, lavrador; A!lerglo AI· de Oliveira Ttbles. 
ve1 de Sooza, ~ntoalo .toaqnim Reivera, ar- PeJo ar. pre~~ld.,nte roi declarado qu.e a 
tlllce; Antouto·de Preitu Sampaio. preNnte reun11o tinha por tlm onvirm01 

CerúJloo que reveado .u IU.t.u doe boieüns a uma eommi1do compoata doe ara. ravd_ 
indiYiduaee doa cidadloa recentemente .re- p&dre Joaé Marta doa Reis, major Luiz Tem-
ceni!Mdos a 3.1 ele dezembro -do aano proxi- poaio e oaplt.IID Juvenato de Paula Freira, 
mo llado, .de~te diatrloto de Sutt'Aillla de repreee~taodo o dletrlcto de Santa .Maria de 
A«ua Boa, muaictpto de .Mi.Du .NovM, &D· Sio l'elix. 
contrei, sendo apuradae quatro mil· no'f'&· Convidada a oommiado a exp<>r, o revd. 
oeotu e trinta e v• U.taa, o .. q.u. preeto padre .José Maria, tomando o pa.!ana, depois 
JIUi' me aer pecltdo, podeado tazer o uao que de saudar este Cuot.uroao distrleto, declarou 
lhe approuver, e por verdade firmo o pr.. que a commiado tillba por IIm consultar a 
sente. .·, opinJlo doa habitantes deat,e dlatricto sobre 

Sant'Anna de ~a Boa, 15 de julho de o projecto, que, o dlatri.cto de Santa Maria 
lVOl.-0 prasidantedacommllll!.o cenaitaria, de SILo Felii havia formulado, de pedir ao 
Domiqos Antonio Nogueira Oon. llluetre CongrdiiiO Mineiro a cr11açlo de um 

Sant'Anaa de Apia Boa, 15 de julho de novo municiplo, desmembrado do município 
1901-Caetano Ferreira Oandra, uor.i.Yllo ad- do Pe.oanha e composto doa dlstrictos : Ban-
hoc da •ubdel813ola e paz, na Cónn& da lei, ta Maria de S. Fellx, como sede, S. Joaé do 
ate. .Jacury & Santo .Al: t.ínio da Coh1mna, todoa 

Certllloo sob a fe da meu oarso que r• na margem eaqut•rda do Suuenhy Grande. 
vendo no cartoriCI deste jui&o o Hvro de Em 18glllda o meemo revm. padre José Ma-
alistamento.eleiior.al encontrei allatadoe qaa- ria reza leitura de uma repreaentaçll:o 11011 
trocentos e trillia e quat.ro (434) eidadlos habitantes de Santa M.rla de S. Fellx, ao 
eieit.ores. UIJD. Congreuo Mineiro pedindo a creaçllo 

Por me ser pedldo,pcteao o preaenta em que do novo município sob u bases expostas. 
me Uli.guo .• --caetauo Ferreira .Gaadra. Concluída a Jeitura, o revm. relator da 

Santo Antonio da Oolnana, 16 dejUÜIO 4e oo~ialio requereu que fosse posto em 
1001 • dlecuas!Lo o projecto de pedido ao illust.re 

!llms. e · etms. ara. 0 ·Con~elbo Diatrietiil Ooogreeao para a ,areaç!Lo do novo munioipio. 
de santo Antonio da Oolumna, munteiplo do Poato em diacuesllo e nllo havendo quem 
PeÇánba, re"'reeentando a opfn,llo do povo, toma~~& a palavra, !oi unanlmemente &ppro· l' ,_, 1 vado. Concluida a votação, o revm. padre 
manlfeatadá 'ew ' reunllo eolemile e pub iea José Maria tomando a palavra, agradeceu 
na presente ,data, deolal'Adá ctu!l· este · Cuctu· 801 habttante dea.;.e diatrioto til> expont&· 
roao dietrieto adhere ~ idéa de organização ne& maoifeetaçAo e ooneluiu animando-os 
de um novo m'tinl.olpto, composto doe dtstrl- a. pl'Olleguirem com a meama unillo e aa!or-
·otol 'i martm ·uqnerda·do "81ia.uuby Oran- 00 em próJ do progresso deste futuroso dia· 
de, d~smeinbraao do PéÇ&nha e com •élie em tricto. 
Santa Maria de SILo Pelix · · Nada mais havendo a tratar-se, o sr. pre 

O diatricto de Santo Antonio da Columna, •ide.ote, repreaeiltando oa sentimento• do 
grande em territorio, opulento pela tertili- povo, agradeceu á commisaão, fazendo votos 
dada de suas ~rru e abunda.ote cultura, pela organizacll:o .do novo munioipio, qne 
dista de Santa Maria 48 kilometros, ao passo aeri maia um paaso acertado e seguro na 
que diata. do Peçanha 72 kllometros. 18Dda glorluaa do progreuo e mandou qne 

A -populaçllo deste diatricto é ca.lculada toBBe lavrada a preaente acta, a qual, liepois 
em cmco mil habitantea; a actual qualifica- de lida e approvad1, vae por todos usigna-

A. c.- 24. de. Bu, Joeé Gomea de Oüveira 1'iblu, 11-
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cretario, a escrevi e all8igno. Santo Anto· 
nlo da Columna, 16 de julho de 1901.- Her-
culano da Silva Torrei, presidente; Joaé Go-
mes de Oliveira TibiLes, secretario; Antonio 
Pinheiro do Fonseca, Guttavo Gomes de Olt-
veira Pedro de AI cantara· Moura Junior, An· 
tonto' da Rocha Tor·res, Manoal Antonio Mar-
tins. Antonio L. Roaa, A_ntonlo Lopea do 
Nascimento, Arai no Lopes de Frelus, An-
tonio Augusto de MagalbiLse, .:.Olo Gual-
berto Saraiva, Camillo da Costa CoelbG, Joio 
Maraues da Fonseca, Antonio Barbosa Mou-
rilo, ·lgnao!o Jo~é Lucaa,Antonlo FlUe! o Se'!'-
pa Elizeu da Rocha Torree, Gomes Ribeiro 
de' Carvalbo,Olyntho .Ribeiro da Fon•eca,Joilo 
Fidelis de Araujo, Rogerio Luiz Lopes da Oli-
veira, Rsymundo SimGes Rota, A brablo Tei-
xeira de Figuei-redo. Antonio Pereira doa San-
tos, Jo!é Figueira de Figueiredo, Raymundo 
Estavam ouimarll.e9, .Joaquim Pereira da 
Fonseca, Adio Pacilloo de Assis. Sebaatiã.o 
Fernandes Tt·lndade, Joaquim Mao:ques da 
Fonsec1, Manoel .Alttno Roberto doa Santol, 
Francisco Pantaleilo de 'Freitu, A!dolonlo 
Ferreira d'l Aguim, Joilo Cardoso da Cruz, 
Querubino Pereira Serpa, ErneatoGomea de 
Oliveira, lgnacio Alves Ribeiro, Floriano ?e-
reira da Oliveira, Jol!o Ribeiro de Carvalho, 
Herculano Lopes de Freitas1 Fllogomio Lopea 
-de Freltatl, Casei ano Gomes da Silva, Antonio 
Alves truta rio, Victor Dnmont, J01é ~aymun · 
do Queiroz Sebaatill.o Ferreira Nunes, Pedro 
Henrique Dumont, Joio . Gonoalves de Oli-
veira, Josephino de Oliveira Costa, Antonio 
Ferreira NuneP, Joll.o Jgnacio Severino. 

Silo Jose do Jacury, 19 de julho de 1901. 
lima . e excms ara.- O districto de S. 

Joeé do JMury, municipio do Peçanha, con-
aldarando a• vantagena e benotlcioa que nos 
advirlio da nova organizaçllo administrativa 
pela creaçlo de um novo municlpio, compoa, 
to dos diatrictos de Santa Maria de S. Fellx 
( 6éde ) S. Joaé do -Jacury e Santo Antonio 
da Columna, todos na margem esquerda do 
Suatauhy Orand6, vem manlfe1tar a sua 
aaheel[o a 811& ldéa auepicioa&, que aerá 
·uma noTa phaae do progreaso para esta 
zona tll:o rica e vasta. 

O diatricto de S. Joré do Jacury limita·ae 
com o de Santa· Maria da S. Feliz mediando, 
apenu,36 k:Jómetros; ao puso que, separado 
do Peoanba, ficando de permeio S. Pedro 
de Suasauhy, dista 42 kllomatros. 

Ette diatricto conta cerca de sete mll •ba-
bltantes; a qua~i llcaçll.o eleitoral e de 180 
eleitorea. A. vantagem da creaçll.o do noTo 
:nunlcipio que pedimos est-á. na concentra. 
çe.o du forças ,ã>&ra o bem -publico e na 
maior· felicidade para distribulolio dos IJene-
tlç'ioP, um_a vez ·cncnrtadae· as distandu ·e 
sendo menos extenso o territoriC>, estabele-
cida a natural Uoba dlviaoria do J·io Sua81n-
hy Grande. que divide ao melo o vasto rr.u-
nlciiplo do-Peçanha. 

O povo deste diatricto,unido e tra balbador, 
tem sabido manter·se ~empre ao lado doa 
boas causas do progresso. E•peramos que 
esta nossa reprtaentaçl!o seja aoolbida e 
sancclooada pelo illuatre Congresso Mine.t-
ro. Saude e !ateJ·nidade. 

Hluatriaslmos e excme. srs. Presidente e 
mais membros do Congresso Mineiro. Fui-

gancio da Costa Ramor, presidente do conse-
lho districtal; Sebaatilo de Oliveira Campos, 
oonaelbelro dJatrlctal; Creacenc\o Dlonizio de 
Almeida, co•elheiro dietrictal; llidoro Anto-
nio do Naacimento, Joté Evangeliata de AI· 
maida. Jolll Nogueira Chaves, Tbimoteo Pe-
ralre Dlaa, Antonio de Sonsa Fernandes, 
Antonio Nogueira Chaves, José Pereira Lei-
te; Cypriano lgnacio, Alva• Antonio Joaé 
dos Santos, Benjamim Franklim dos Santoa, 
Uevi da Costa Ramo•, vlgarlo ; José Ama-
dor dos Santos, Antonio Pedro de Almeida, 
João Pedro de Almeida, J01é da Silva Ferrei-
ra, Pedro Celestino Diaa, Euaebio da Silva 
Ferreira; .Jollo Pereira Leite, H. Romllo 
Coelho MlgJJel Arcbanjo Pereira, José An· 
tonto do Carmo, Modestino Gomes da Silva, 
Aniceto Rodriguea Moura, Manoel Coelho 
de Moura Guimarlies, Qaintlno de Medeiros 
Lima; Carlos Amador doa Santos, Fellx Ba-
ptiata de Almeida, Antonio Jo1é do Nuci-
mento . . 

Publique-se na fórma requerida e rewetta· 
.se á commiaslio .Mixta Especial. 

.0 IR. RAPOSO DB ALIIMOA communloa e a 
.Camara tio& Inteirada que o ar. Jayme Go-
mes faltou hoje a seulo por doente. 

O sr. Gaepar Lope11 :-Pedi a palavra, 
er .. Presidente, para fazer uma reclamaçlo 
sobre o resumo doa debatea da seaalio de 
hontem; na parte em que se refere ás de•-
pretencioau conaideraç!lee que ftz, em rei&· 
elo f. comarca de Alfenas. 

Eu nllo dista o Qne se me attrlbue no re-
sumo; disse, sr. Prsaidante. que o projecto 
n. 90 era um encargo de 11lta respc.nsabili-
dade, que tinha sido confiado á illustrada 
oommiasBo l'dixta, em cujo parecer me lou-
vava, deixando 1r. ella a tarefa de vir justi-
ficar a adopçllo da medidu qne julgava ln-
diapensaveia naa actuau circumstancias fi-
nancelru do Estado. 
. Di:.: ainda o.. resumo que eu falava como 
agente executivo municipal de Alrenas, e 
que atflrmei a superioridade deese munici-
pio eobre o de ·Santo Antonio do Machado, 
quando, entretanto, nlo ti:~: a menor referen-
cla ao cargo de agente executivo que ex-
erço em meu municipio e nem disse que elle e ~uitilsimo superior ao de Santo Antonio 
do Machado, pola que eu condemnava nes-
se momento o. ' facto de se estabelecerem 
comparaçOes, cotejando entre si as comar-
cat do Estado, brandindo-se auim a arena 

· dBR reta},,çõaa. : ' 
" E .eu,, ar. Presidente, Incorreria no mas· 
mo facto que censurava, ae tivesse dito o 
que consta !lo . resumo doa debl\tes. 

O que,e~ dillae roi que a; :::!inhas considera-
ções tlnqàm s_ldo ile~ermh1&du pela leitura 
de uma repr~aentaoilo, publicada no Minas 
Ger~s, em que alguoe habitantes do . Ma-
chado f~zia1n l!lalnuaçõea injustas á comar-
ca de Alfenas, ·nainUl!f,ões r.ontra ae quaea 
eu vinha pro te~tar .,m ~orne da verdade e 
da justiça, sem comparações aliás de mau 
gosto e contrartu a minba lndolo e educa-
çll.o.(Muito bem! Muih bem !) 

0 Bll . FERREIRA B :\fELLO envia á Mesa 
trea representações d& auctoridades e habt· 
tantas doa dlstrlctos de Cajuní, S. Gonçalo 
e Bicas protestando contra o desrr ~mbra-
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mento dél!ses districtos do município do 
Pará a que perteocem.-A' commissão \!ix· 
ta Especial. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO envia á Mesa uma 
representação de Sebastiã~ Duarte Castro,de-
p '8itario publico da comarca de Além Para-
hyba, pedindo ampliação da lei ·n . 272, de 4 
de a itembro de 1899 na parti! em que sere-
fere as porcentagens eetabelecidas no art.. i. · 
-A' commlsslio de Justiça Civil e Criminal. 
· O tr. Vaseu Azevedo:- Sr. Pre~idente, 

venho tambem fazer uma pequena rectlftca-
çl!o ao resumo dos debates da seasllo de 
hontem, quando ae refere á minha humilde 
(não apoiados) individualidade. 

Diz o resumo : ( l i! ) 
« O ar. V1sco Azevedo, considerando a 

lmportancia da comarca de Pitanl{uy, que 
era de 2 . · entrancia na I.· tabella e pas-
sou á I.· na tabella approvada em 2 . · dis -
cuuão, otl'ereceu tambem uma emenda ele-
vando á 2. · entrancia a comarca de Pitan-
guy. » 

Sr. Presidente, eu apenas fiz uma li geira 
reclamação em referencia a um erro de 
cópi'A ou de lmpressll.o verificado na tabel!s. 
mas não pretendi de modo algum elevar a 
2. · entrancia a comarca de Pitauguy, por · 
que de 2. · entrancia ella foi considerada pela 
commissl!o Mixta encarregada da reorganiza-
çlio judiciaria do Estado. 

E' estll, ar. Presidente, a rectificaçlio que 
eu pretendia fazer sobre o resumo dos de-
bates. 

0 SR . JULIO TAVARE~ requer e obtem in-
Vel'llliO da ordem do dia afim de que passe 
para o primeiro Ioga r da segunda parte o pro-
Jecto n. 123, do Senado, que se acha na 
ultima. 

SBGUNDA LEITURA 
Teir 2. • leitura e fica sobre a mesa para 

a ordem dos trabalhos o projecto n. 104. 

APRESENTAÇÃO DE PARBCERIU DAS CO~IMUSÕES 

0 SR, FRRP.IRA B MELLO. pela com missão 
dd Commerc io, Estatística, lndm t rias e Ar· 
tes, manda á mesa o seguinte 
Pa · ecer p a1·a 3. · dL,cussã' sobre o projtcto 

n. 89 
A cammise1ío de Commercio, Estatística, 

tndustrias e Artes ~ de parecer que o pro-
jeeto n. 89 seja submettido á 3 . · discussão 
e approvado. 

Sala daa sessõe1, 2 de agosto de 1901. -
F•1·reira e Mello. -padre Joaq11 i m Cal íx lo. 
-Jueenal Penna.- A imprimir-se. 

O IR. VAsco Au\'Boo pela commiss1ío de 
Camaras' Munlcipaes, manda á. mesa os se · 
guintes : 

PaYe:er n . 14D 
( Terceira legislatura ) 

A commissão de Camaras Monicipaes. a 
que foi presente uma reolamaç!l.o assiguada 
por õg contribuintes, reclamando contra im-
postos lançados pela Camara Municipal do 
Caratloga, reclamaçlio apresentada t. a~sem 
bléa municipal daquella cidade em L·· de 
revfreiro do anno corrente ; 

Considerando q o e, versando a reclamaç!lo 
sobre « excessivos impostos decretados pela 
Camara que se tornam oppressores e veu-
torios aos municipes », não e;tá acom-
pa nhada da ltoi tributari a que motivou a 
reclamação, o que e indispeusavfl l para 
verificar se a procedencia do nllegado é a 
commissão de 

Parect1' e 1·equer 
Que. eeja solicitada da agencia executiva 

municipal do Caratiuga a remessa urgente 

I de um exemplar da iel que contém a tabella 
tributaria daquelle mu01cipio. 

1 Sala das commissõds, 2 de agosto de 190 1. 
- Va~co A.õe vedo, - Alt:es de Le mos . 

Proj- CIO n , f() . i 

( Terceira legislatura ) 
A commissão de Camaras lltunicipaes, a 

que foi present.e uma reclamacll.o assip:nada 
por 66 contribuintes da Camara Muuiaipal 
de Montes Claros contra as leis n . 92, de 2 
de setemb1·o de 1899 e 101, de 12 de janeiro 
de 19 :.1 1 pelas quaes a referida Ca mara creou 
o mercado ll1uoictpal e deu permissão de 
construir mercados particulares, examinou 
attentamente todos os documentos que ins-
truem a reclamaçã CJ . 

Os reclamantas pedem a revogaçl!.o ou ao-
nullação das citadas leis sob o fundamento 
de «considerai as contrarias a CoostiLuiçlio e 
á lei organica dos municípios e oppressoras 
dos direitos das cidadãos.» 

Allegam que a lei n. 99, de 2 de setembro 
de 189Q que creou o mercado municipal de 
Montes Claros é nulla e cont1·aria á. Consti-
tuiçl!.o Estadoal e a lei organica dos muni -
oipios: 

1. · porque impondo multa aos vendedores 
de generos fóra do mercado coarcta a liber-
dade do commercio ; 

2. · porque veda aos parti cularea a ma -
nutenção de mercados pre·existentes e a 
constrncção de novos ; 

3. · porque no Estatut~ daquelle muni-
cipio nllo foi regulado o serviço de constru-
cçll.o ou licença para construir mercados pu-
blicos ; 

4 _ · porqus é vexatoria dos direitos dos ci -
dadãos ; 

5. • porque é contraria aos com modos dos 
municipes ; 

6 . · finalmente, porque fere direitos ad . 
quiridos. 

A commis~ão,-conaiderando que a recla-
mação está. nos casos dos arts. 75 n. VIl e 
77 parsgrapho un ico da Constituição E9ta-
d .; ~l e, portanto, na compete nela do Con -
gre.,so de sobre ella se pronunciar ; 

co,1siderando que nll.o procedem os funda · 
mentos em que se basearam os reclamantes 
para pedir a annutlação das citadas leia 
ns. 92 e 10 1 porquanto são serviçcs mnnici-
paes-a coustrucçlio de mercaios e a ali-
mentação publica (Lei n. 2, de 14 de setem-
brs de 189 1, art. 38, §§ 10 e 11 ) ; 

Considerando que o não estar regulado 
pelo E~tatuto municipal o serviço de con · 
strucção de mercados e uma falta que llca 



RDada· pela exltWileia na lei o. 2 já citada Art. 2. • Revogam-te aa dU}ro1içõu em 
•• tal deterai~io, o q.ue torna legal a contràrio. 
ooanrueçlo feita do mweado ; Sala das commiasõea, 2 de agoato de 1001 . 

Con11iderando que dllda a attrlbulçlo áa 
Crmar&l de eonatrufr me!'tl.adoa, era uatural 
o direito da impor multas aos que Tende · 
rem generor f61"8 dos mercados, porque sem 
taes multas, llcaria facultativo lr ou dei-
xar de ir ao meroado e tlcaria sem etreito 
tal medida que tJm por IIm eatabelecer a 
111411lltzli'Çio dOs reneroe em ma qaalidue e 
maia a sua venda Nlll monopollo• nem aCra · 
Velltamentos, acautelando o in&el"dae e o 
direito dos conaumidoretl e porianlo dolJ mu-
nlefpes; 

Considerando que a ereaçlo de mercados 
nlo coaNh a liberdade de commecio por-
quanto, determinando o Jogar parar as trane-
açGes de geaeros de oena natureza , nada 
d1apõe, sinlo em casos eapeclaes de calami-
dade publica sobre o preço dal trantaçGea, 
11cando livre ao Tendedor e Mmprador ó di· 
reito de ajustar o preço do genero ; 

Considerando maia I}Ue Ioga~ habituaes 
pan U'anttcçõ81 de genaro1 de -:prime' r.t ne · 
oenidade não conatituem o que propriamen-
te •• chama merendo e tendo de proprieda· 
de pat\ioular taea Jogares escepam à. vlgi-
laocia daa Cemaraa, Pllvo o ca10 de serem 
por ella1 auctorlzadu. o que nlo H dava na 
eidade de Monte. Claroa, onde, antes 
da conetrueçlo do meroado, eraw toleradoa, 
-. qae eaH facto powa occaalonar dlreitoe 
adquiridos que nlo exi1tem. 

Considerando que ao Congreuo falta com · 
petencia para apreciar os actoa das Camaraa 
Munlcipaes quanto a gestlo dos negoetos 
peculiares do munlciplo desde que nlo eate-
jam noa casos expreu08 na Conatitulçllo Bl-
tadoal. 

Considerando, porém. que ae alto impro-
cedente• varias razGea allegadaa contra as leia 
da Camara de Montar Claros na. 9"2 e 101, 
uma ha procedente e juata e vem a ser, te-
rem taea leia aido l·otaélu contra di•poalçllo 
expreua da lei n. 2 organica dos municlpios 
poli creando impostos (lei n. 92, arta. 3 e 4 
e lei n. 101 art. 2. ·) não foram taes leia vo-
tada& segundo as regras do art. 42, 3.• da lei 
n. 2 de 1891 (certidlo do Secretario •la Ca 
mara JUnta á reclamação) porquanto foram a 
lein. 92 apresentada a 31 de agosto de 1.899 
e, nesse dia, approvada em l.• e 2.• diacu•~ 
tl!.o e a lei o. 101 apresentada emde janeiro 
de 1001, votada em 1.• discussão no dia 10 
e no dia 11 approvada em segunda e ter-
ceira; . 

Conaiderando que essa Irregularidade, fe-
rindo o preceito claro da lei n . 2 de 1.& de 
aetembro de 1891, é nulla de pleno direito ·a, 
como tal, deve aer declarada,-é a commis-
aão de parecer que ae adopte o iegutnte 
projecto de lei. 

O Congreaao l.'gialativo do Estado. de Mi-
naa Geraea reaolve : 

Art. 1. • Ficam anoulladaa as leie n. 92 
de 2 de se;;embro de 1899 e 101 de 12 de ja· 
nelro do anno corrente da Camara Municipal 
de Monte• Claroa . 

·- .Vau:o Al•wdo-AI!l!U cü Lemo&.-A lmpri-
mtr-ae. 

O ta. Asua Lnu, pela commlssllo de Pe-
tlç«~ea manda á Meza 08 aegulntes: 

Parecer n . 150 

(Ter~elra .Legi1latura) 
A comarlaalo de Petlç0911, a que foi pre-

~ote o requerimento do deputado ll'rank.lin 
Botelho, pedindo uma licenoa por. tempo in· 
determinado, vi~to acharem-te doen~es pes-
soa& de sua ramJila, e tornando-te necettearia 
e ln.f1epeneavel a aua presença no eelo da 
f~tmilla, é de parecer que aeja concedida a 
referida Ucença por tempo Indeterminado. 

Sala das oommtu088, 2 de agosto de 1001. 
-A11i• L íma.-sím!àO Stylita. 

Pa recer n. 15 1 
(Terceira Leglalatura) 

A eommiaall.o de Petiçll.o, a que foi pre· 
sente o requerimento do oidadllo Candido 
Prado, pedindo em nome do Club Li~terario 
e Recreativo cPiumhyenae•, o ma\ertal da 
cadeia velha da cidade de Piumhy para 
construcçlo de um editlcio escolar : 

Conaiderando que o referido material está 
exposto á venda, eegundo intormaçiio da 
Secretaria da Agricultura, por ordem do go-
verno que cumpre disposiQII.O legal ; 

Considerando ser máu o procedente da 
eone&lllo de favores a aaaociaçõea particu-
laree, aem motivo de ordem publica, é de 
parec&;.o que aeja archivada a referida pe -
tição. 

Sala daa commiuões, 2 de agosto de 1901. 
- Asril Lima.-Simetfo Stylita.-A impri-
mir-se. 

O MBliMO SBNROR, pela mesma commissão 
manda á Mesa 08 Hguintes: ' 

Projecto n . 106 
(Terceira Legislatura) 

A commisaão de PetiçGes, a que foi pre-
aente o requerimento ae Floriano Pinheiro 
de 3ooza Moraes, escrivll.o do 2. · officio de 
orph&oa da comarca de Leopoldina, pedindo 
uma nova licença detrea annoa, em proroga-
çlo a uma outrA de doua annos, concedida 
pel() Congreno : 

Considerando ser enesaiva a licença por 
2 aonoa, em prorogaçll.o ; 

Considerando eerem juatoa 01 motivoa al· 
!eradoa e provados pelo atteatado medico 
Junto ao requerimento, é de parecer que seja 
concedida a referida licença por prazo de 
u~ anno e apresenta o seguinte projecto de 
le1 . 

O Coogreaao Legislativo do Eslado de Mi· 
nu Geraat decret.a : 

Art. 1. · Fira o governo auctorizado a con-
ceder um anno de licença ao eacrivlo do 
2. · olllcio de orpbll.oa da comarca de Leopol-
dine, Floriano Pinheiro de Souza Morae1 em 
prorogaçll.o á licença de doua annos 'que 
aotualmente goaa o l8ferido funcclonarlo. 



Ar\. 2. • Revogam-a& as disposições em '!plenamente provados pelo atteatado medi co, 
contrdrlo. JUnto ao requerimento é de 

Sala das commiasOea, 2 de agosto de 1901. 
-A1si.t Uma.-Si~nj~lfo Sty/lita . Parerer 

Projccto n. f t)/ 

(Terceira Legislatura; 

Qne seja approvado o seguinte projecto 
de lei : 

O Congrttsao do Estado de Minas Geraes 
decreta: A oommissllo de Petiç!les, a Que roi presente Art. I.. Fica 0 governo auotorizado a 

o reqoerimento de Pio Antonio da Silva 
Dias, escrivilo de paz do dlstrlcto do Carmo conceder um_ anuo de licença, com meta -
da Escaramuç~, da comarca do Ml!lchado de doa venc•mentoa a? len~e ~e rrancez do 
pedindo uma licença de tres annoa para tra~ lnte~nato do G_ymn_aslo Mme1ro, Augusto 
tar da saude ; I Avehno de ArauJo_ L1ma. . 

Considerando estar provada a enrermidade Paragrapho umoo. Esta le1 entrará em 
do requerente pelo attestado junte>; é de vigor logo _depcls de publicada_. . 
parecer que aeJa approvado 0 eeguinte pro - Art . . 2. R•vogom-ae as d1aposu;oea em 
jecto de lei . · contrario . 

o Congree~o Leclalativo do Estado de Ml- Sala das commilf!!e~, em 2 de_ agoato de 
nu Geraes decreta: 1901._-Aws L•1wz.-S•metfo Styltta.-A. im-

Ari . I.. Fica o governo ou c tomado a prim•rem-se . 
conceder um anno de licença ao eacrivilo de 3. • DIPcossXo no PROJECTJ !f. 99 
paz do Carmo da Escaramuça. dlatrleto tfo 
munlcipio de Santo Antonio fio Macha.to, Pio 
Antonio d'l Silva Dias, para tratar de saude. 

P8ragrapbo unico. Eata lei entrará em vi-
gor lotro depoia de publicada . 

Art. 2. · Revogam seu dispoai~Oes em con-
trario. 

Sala das commiss!Jes, 2 de agosto de J9CI. 
-As,ir Lima.-~irneifo Stylita . 

PrOj!!clo n. f08 

(Terceira Legislatura) 
A commla'M de Petiç!!eP, a que foi pre-

aente o requerimento de d. Tbeolinda Maria 
de Jesus, professora normallsta de Santo An-
tonio de Ca1a Branca, munlci pio de Ouro Pre-
to, pedindo um anno de licença; 

Cnnsi<Jeran<io serem justos os motivos ai-
legados que estilo prova\tos por ·attestados 
medlcos, é de · 

Pa1·ecer 

Que seja approvado o seguinte projecto de 
lei: 

O Coogr.Jsso L~gislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

Art . J. · Fica o governo auotorizado a con-
ceder um anno de licença, com metade dos 
vencimentos, á. professora normalista d. 
Theolinda Maria de Jesus, de Santo Antonio 
de Casa Branca, para tratar de saude. 

Paragrapho unico. Esta lei entrará em 
vi~tor logo depois de publicada. 

Art. 2 . · Revogam-se as disposiç!lea em 
contrario. 

Sala du commiu!!ea, em 2 de agosto de 
1901.-Assis Uma.-Simà'> Sty lita. 

Projecto a . 109 

(Terceira Legislatura! 
A commlasão de PetiçOes, a que foi pre-

sente o requerimento de- AUII'Usto Avelino de 
Araujo Lima, profesaor de trancez do Inter-
nato do Gymnaaio Mineiro, pedindo um 
aono de licença para tratar de eaude ; 

Con1lderando serem j ns\oa os motivoa ai-
legados na referida petiçlo e que •e acham 

Em seguida é lido e posto em 3 .• discus-
são que eucerra-•e sem debate é approvado 
e vae á commissilo de R9dacç!lo o projeeto 
o. 99, sobre força publica. 

SEGUNDA PARTE O\ OROE~ DO DIA 
TERCEl RA DISCUSSÃO OU P ROJ .:c r o N. 123, 

DO S&.,._ADO 
Na fórma requerida pelo ar. Julio Tavares, 

é lido, posto em 3.• diacuaailo e som debate 
approvado o projecto n . 123, do Senado, con-
junctamente com as emendas otrerecidaa pela 
Camera. - Envie-se á commisslio de Reda-
cçlio. 

0 SR. \"ASCO AZEVED;) (pela ordem), ob-
tendo a palavra, declara que tendo votado 
pelo projecto n . 123, do Senado, votou com-
todo, em 2.• discussão, contrA o artigo 3. · 
e sua tabella pelas razM1 já expostas pelo 
ar. João Pio ne 1.• t!i.;cussllo com os quatts 
está de accordo como se manifestou nessa 
occasião. 

E. como nilo esteJa exarada a sua decla· 
ração, vem requerer que fique c~nstando 
da acta o seu moio de pensar sobre esse 
project-:; .-Será atten.Jido o pedido do nobre 
deputado . · 

Suspende-se a sessão por dez minutos sen -
do reaberta fi ndo este pr!JZO . 
CONTINUAÇÃO DA 3.• Dl8CU!8XO DO PROJIICTO 

N. 96 
E' annnnciada a continuação da 3.• discus-

são do pro;ecto n. 96 sobre o proceuo de 
diviaã'J de terra•. 

0 SR . PRRUDBNTB submattA á votação O 
requerimenfo do ar. Carl01 Toledo feilo na 

I sessão de hontem, pedindo prorogaçlo de 
prazo por meia hora para ult.imar o seu c:lia-
cuno sobre o projecto, requerimento que 
ofi 'J tinha sido votado {IOr ralta de numero. 

ApprovaJo o requerimento e dada a pala-
lira ao sr. Carlos Toledo. 

O sr. <:arl- Toledo:- Sr . Presi.tente, 
quando na ses~ão de bon~m iive a honra 
de dirigir a palavra á Camara dos ar~ . De-
putados, Impugnando o projeoto o. 1!5, em 



debate neata Ca1a; declarei a11 razõu que me 
faziam dlaaentir do aeu illuatre auotor sobra 
a compoaiçllo do art. 1. ·, sendo motivo funda 
mental do meu modo de sentir, estribado em 
princlplos de ordem publica. 

Invoquei a opinillo de um illustre mestre 
do Direito, unicamente par~ r~z!Jr, aentlr á 
Camara que na discriminaçllo da llnbá entre 
o Direito e o Processo, desde que . a compe-
tencia de a Estados éra reatrlcta no ' proprlo 
texto · c'oD'atitucioilal, _prevalecia a regra de 
que, segundo Story dandq-ie co111fllcto· entre 
as lei11 da Unill.o e as leia "do Estado, fatal ' 
mente deviam predominar' aquellaa e nlio 
estas. Aparteado neua ocoaaillo por um H-· 
lustre membro desta Camare., que fez -me 
sentir que a confederaçll.o amencana ado· 
ptava um aystema diverso daquelle que à 
adoptado pela federação braalleira, viEto 
comó; alli gosam os Estados de âmpla fa· 
cuidada para lef! islar sobre o direito e sobre 
o p ·ocesso, eu vinha proaep;uindo no exame 
detalhado dos artigos do projecto, unicamen · 
ta para re&tabelecer um ponto da queatlio, 
relativamente a eua materla. 

Nll.o ha duvida que o Direito americano 
n!to podll, nessa parte, servir de elemento 
de interpretação para o nosw Direito, mas 
invoquei a opinilio de Story, para demon-
strar que havendo conll ictoa entre as leis 
da União e as leia do Eatado, fatalmente do-
vem prevaleacer aquellas e n1to estas. 

E' ·c.erto que na UniAo Americana está per-
feitamente discriminada essa linha, mas, a 
tendencia daquelle povo é para a uniformi · 
zaçlio do diteito; e a organização do Supre· 
mo Tribunal Federal na Americ" do Norte, 
guarda avançado do Direito não tem outro 
IIm. 

O &R. Joio LUiz dà um aparte. 
O sa. C.A.RLOa ToL&oo : - A Camara nlio 

Ignora que a Common law - na America do 
Norte, o direito costumeiro, é observado ge-
ralmente em todos oa Eatadoa da UniAo, e 
serve de norma geral para, auppl6mentar-
mente, regular todas as questoea. 

Nos Estados Unidos a Common lato - re· 
presenta o tradicionalismo lnglez, e esse 
principio é o laço de União daquella pode -
rosa naçAo, que, se apparentemente parece 
estar desunida pelo direito, está, entretanto, 
ligada por eaaea laçoa tradiclonaea que for· 
mam a sua grande unidade moral. 

Mu, . sr. Presidente, deixando de parte 
easa questão doutrinaria, que pouco importa 
ao debate, vou, positivamente, continuar no 
exame detalhado das disposições do projecto 
li.o illustrado representante da 2.• clrcum-
acripçllo, em ordem a demonstrar que ellas 
terem profundamente o direito civil vigente. 
Eu sustentei na sessão anterior, e repito 
ne~~te momento que, em relaçllo ao art. I.· 
do projeoto, verUlca-•e perfeitamente uma 
dispoaiçAo proceaaual de forma deciaorla. 

Fui contestado, mae, vou continuar a de-
monatraç!o deata proposic;Ao. 

Demonstrei1 ar. Presidente, que o juiz é o 
fundamento ao juizo, é a aua figura princi-
pal : o juizo diviaorlo nAo é outra oousa 
maln que uma vistoria permanente no im-
movei, e em qualquer dos aotoa dea1a viato-
ria, deade que se supprlma a pessoa do juiz, 

deade que eate seja subatituido por uma ou-
tra pessoa, destroe-se pela bale, anniquilla-
se completam_ente o organismo do juizo. 

0 SR . ASTOLI' HO DUTRA : - V. exc. ach 'l. 
que a medição de terras pelo processo 
actual seja uma vistoria permanente 1 

0 8R . CAB LOB TOLBDO : - 0!'11, sr. Presi-
dente, esse ponto fulidamental, eu affirmei 
na . discueello anterior, que não era outra 
cousa mala do que um .reflexo de um prin-
clpiu de ordem publica, consagrado no di-
relW proceasual, que é um ramo do direito 
publico, Instituído para utilidade geral do 
Estado e nlio para utilidade particular. 

Eu demonstrei, ar. Presidente, que ne · 
nhuma lei pode ser organizada para satlsfa· 
zer a vqntade Individual, ao contrario, toda 
lei é feita pelo poder 'pu_blico para, sob aa 
formas externas, garantir a etncaoia e o .exer· 
cicio do direito, no tem11o e no ~paço. 

Portanto, sou aino.ero quando sustento que 
uma lei do Est11do que aupprime a figura do 
juiz em um acto que. considero essencial 
para o desenvolvimento da acçllo, ou que 
substitue o juiz por uma outra pessoa e'ltra-
nba ao processo, vae ferir, profunda e dire-
ctamente, um prineipio de uireito publico . 

0 SR. ASTOLPUO DUTRA: -Mas é que o 
juiz nDo llca substltuido; olle preside ao 
processo, mas, em vez de presidil-o na casa 
do requerente, eUe vae fszel-o nos audi -
torios. 

0 SR . CARLOS TOLEDO : - 0 system a : do 
illustre auctor do projecto repousa justamen · 
te Fobre estas bases: eis a ratão porque, sr. 
Presidente, não me e necessario na discussllo 
do projecto ultrapassar aa raias do art . 1. · ; 
o fystema do projecto repousa exactamen-
te tobre o seu art. I . ·, porque o illustrado 
representante do 2. · diatricto colloca o juiz 
na &éde da comarca, afdsta o inteiramente 
do logar _onde vllo·.!e proceder âs operac;Oes 
decisivas do processo diviso rio . ... 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA:- V!o proceder a 
operações geologicas que o juiz nllo tem com-
petencia para fuel o. 

0 SR. CARLOS TOL'EDO ... e DeSBe Jogar r a 
pessoa do juiz é substituída pela peseoa do 
"Bgrlmenaor. 
I 0 SR. ASTOLPHO DUTRA:- Não ha tal SUb-
stituiçllo, o agrimensor exerce funccçõee de 
sua competencia . 

0 IR. CARLOI TOLE!IO: - Aqui está O art. 
5. · do projecto que à expre1so (Ui) . .. O juiz 
designará dia, hora e Jogar na séde da co-
marca para lavrar-se o auto de veri!lcaçlio 
do ponto de partida, etc. 

Portanto no systemà do projecto do no· 
bre deputado o JUi~ deixa de ir positiva-
mente ao logar onde se deve proceder á 
divisllo. 

Aa razoes em que se fondou o nobre depu-
tado foram todas de ordem ~conomica, razoes 
que nlio podem prevalecer, porque ba re-
corro legsl para que esses processos não 
possam absorver as pequena• propriedades, 
nAo ,·enham pesar sobre menores e iocapa-
zea, .porque neste caso deve se tratar da 
reducçllo da tua do regimento de cuetas e 
esta é a unica attribuiçllo que compete ao 
Congrés1o Leg ~!ativo Mineiro, e isw por 
uma razllo de m•dem publiea, sr. Presidente, 



porque se efl'ectivamente nos prooessos com-
mune ha juizes maus , juizes venaes, juizes 
prevaricadores, juízes que poseam abusar 
do direito das partes, ha na lei recurso 
para Isto. 
Temos os processos de responsabilidade, te-
mos a lndemnização a que sllo obrigados os 
juizes. e por esse motivo nll.o se ha de ata-
car de frente um principio de ordem publica. 

0 IR. ASTOLPHO DUTR.,:- Neste ponto V. 
exc. está e~grlmindo no u. 

0 SR. CARLOS Tor,BDO:- NII.O estou esgri-
mindo no ar, porque pelas custas Indevidas 
e percebida~ pelo juiz ha recurso na lei, 
porque pelos actos lesivos praticados por 
elles em todas as acções clveia ha recurso 
para o Tribunal da Relaçll.o, que n!io hesita-
ria um só momento em ferir com todo o 
rigor da lei o juiz que exhorbitasse. 

0 BR. AsTOLPHO DUTRA :- Nem Isto foi 
posto em duvida pelo auctor do projecto. 

0 BR. CARLOS TOLEDO:- En estou tirando 
conoluel!ee dos prlnclpioe eetabelecides pelo 
nobre deputado, estou demonstrando que 
para os aboeoe ha correctlvos, que as leis 
são sutncieotes para cohibir os abusos dos 
magistrados e que não ha necessidade de 
uma lei privativa para regular estes cesoe· 

0 IR. ASTOLPHO OUTRA dá um aparte . 
0 SR. CARLOS TOLEDO:- !\ ão é assim que 

está redigido o art. I.· do projecto, está 
redigido em termos (como demonstrei na 
eeesllo anterior) categorlco~. o art . 1. · 
está regido em termos que traduzidos litte-
ralmente Importam no seguinte: o processo 
de divisao de terras far -se-ha sem ll prese n-
ça do juiz no immovel dividendo, logo nao 
se raz com a preeença do juiz. 

0 fR. ASTOLPHO DUTRA:- Porque é I nu til. 
0 SR. CARLOS TOLEDO:- Demais ha uma 

. grave censura a fazer·se ao art. 1. · do pro-
jacto ... 

0 IR. ABTOLPHO DtrTtu.:- V, exo. deve 
nos mostrar qual a necessidade da preaen· 
ça do j ulz e o que vae elle lá fazer. 

0 SR. CARLOS TOLIDO:-Nlo tenho neoes· 
eidade de demonstrar que a pre~ença do 
JUiz e necesearla no immovel, porque re-
puto esta prohibiçl!.o, que é consagrada no 
projecto do illuetre representante do 2. · 
dietricto, attentatorla dos principies geraes 
de direito processual. 

0 SR. A8TOLPIIO DUTRA:· Portanto, V, 
exo . deve demonstrar a necessidade do 
jul& lá 'I 

0 SR. CARLOS TOL&OO:-Ja declarei a V, 
exc. qQe nlio tenho neceaaidade de fazer se-
melhante demonstraçlo, pórque cs princí -
pios que sustento alo cohtrar1oa, o que te -
nho procurado. demonstr·ar unicamente é 
que o art. I.· do l'rojecto é um attentado á 
organisação processual, pois supprime a 
penoa do juiz. 

Demais, sr. Presidente, no seu art. L· o 
urojecto fala de JUIZ e n!lo se refere ao 
j uizo, logo, como declarei em a sessão an-
terior, o escriv!lo pode achar se presente no 
immovel dividendo bem como todas as de 
mais pessoas do juizo ...• 

0 tR. ASTOLPfiO DUTRA:-E O que V!O fa· 
ur lá aem o juiz 1 

O SR. CAIILOB Tor.Eoo:-Mas podem se achar. 
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0 IR. ASTOLPIIO DUTRA :- V. exc. está dan-
do uma Interpretação gratuita. 

0 SR. CARLOS Tor.Eoo:-Não é gratuita. 
Ore, o juizo compõe-3e d'> juiz, escriv!lo, 

offlcial de _; ustlça e daa partes, estl!ndo pre 
sentes as p11rtes , e prohibindo a presença 
do juiz, nada impede que o escrivll.o esteja 
presente. (A partes). 

Sr. Presidente, eu vou discutir com toda 
a calma a mataria, que é de toda a rele-
vancia e peço perdllo ao meu lllustre colle-
ga para darmos a esta dis cuss!lo outra di -
recçllo. Eu ouvi com toda a attençlo a v . 
ex c. e peço algum a benevolencia afim de 
nao Interromper a ordem de id éas do hu-
milde orador que não tem longo traqu•.io 
parlamentar ... 

YozEs:-Nil.o apoiado, está discutindo bri-
lhantemente . 

0 IIR, ASTOLPIIJ OUTRA:- F;u nllo tenho a 
Intenção de maguar e nem de interromper o 
nobre deputado. 

O 'R- JuLto TAVAP.Be:-V. exo. está reve-
lando uma competencia et cepcional. 

O aR . CARr.os Touroo:-Agradecido a v. 
exc. (d ir ig indo !I! no !r. Julio Tavares) é 
demais a benevolencia para com o humilde 
orador . 

Mez, sr. Presidente, no direi to francez o 
notariado tem organização especial em que 
ac\os e funcções do notario alo exerci-
doa de modo a euppt•ir a falta do juiz, 
grande numero de actos alo praticados pelo 
notarlo. O notario tem runcções especiaes 
e a nosHa organlzaç!o é ou tra, o juiz é fi . 
gura essencial, é figura principal do juizo 
em todos os actos e nllo se pode sup -
prlmlr esta figura sem · que nl!o sd des-
trua pela base todo o edlllcto judiciario. 

Por conseguinte, ar . Presidente, eu flr· 
mado nestes princípios é que nego o meu 
apoio a todo o projecto, viato como elle ó 
um •yatema que tem eu~ baae, seu fun -
damento no princi j~io fundamental eatabe-
leoido pelo illustre !'apresentante do 2. · di-
strioto. 

Nem se diga , sr. Preaidente, que gran-
de numero de actos jl!dicil,lrios existem no 
nosso processo que podem ser praticados 
se'll "- presença do juiz, nem se diga que 
h a grande numero de actoa j udiciarioa que 
pela sua mínima importancia podem ser 
praticados fóra do logar onde o acto deva 
produzir aeua eft'eitoa. Eutretanto, não se 
podem confundir absolutame nte os proces-
sos com rn u n i d<.,iditlldO, et (in 11 •n reguntlo-
r um, com a acção {dmitire crci$:Undre. 

Pelo direito consuetudinario com assento 
na> ordenações, o processo pode ser fe ito 
em cartorio; é de praxe, é de direi1o cou-
suetudinario mesmo que uw almples arro-
lamento de pequena monta seja feito ew 
oartorio. 

l\las, ar. Presidente, isto não impede que 
no juizo famili w c.rciscundcc , em que se 
trata exclusivamente da partilha idéal do 
lmmover, da partilha arlthmetica, e r:;ão da 
partilha geodesica, se compreheoda como 
um inventario de pequena monta, afim de 
que o juiz n!o venna a 11bsor ver u m<>nte 
com cuatas excessivas, seja feito em cartorio. 
Entretanto foi s~mpre praxe observada em 
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te.tlo o -jniso que 01 invauiario& de graade quando .nlo h.euv.ssa meaor.a eu IGtenü-
importanoia sejam pra~cadoe DO pr.eprlo lo· Ptos. 
gar on4.e 18 aohun aaaadol OI .bens. Em anaotaç&o á. lei D . U, .e Hluttrado 

<() intuito q11e tev-e o aobre deputado foi .m.atre de direito declara aer nooeaaai'la a 
mu4to elevado, 1. ex.c. teve em viat.a t.ornar intervenç!o ..to poder legislativo, e.llm ele se 
maia ex-pedito o prooe110, m.aa, muitu dia- COI'rilll' e11a grave lacuna, impedtndo .que 
po1lçGII do aen projeoto tuam ipro!anda· nos _proc.euoa j11diolaea •!i~ Jer;lldoe os IIHI : 
mente o direito oonstitnldo. .aoree ou ~nt.ecdiotoa pelas.ouatu e -de•p..u 

V.en .entrar em ama segunda ordem de _OGm 01 prooeaaoe di~. 
oouaideratua, tem relaçlo ao proj.ecto apre - . Sr. Pnlid.ente, a 4ei n. 7!, quando se 
.aent&clo ;Pelo llloatr&Aio tNpr-.n-tante da .2. • apartou doa priauipiot ido li•reato .civil, eeta-
olroamae.riJIOIA. be.leoendo que ,. ..dlv.i410 ]IOOeria B!lr feita 

Vou lâr qumu 4laj)Oslçõell desse proje- por aooordD ~acUo ou ,upresso . du parwa, 
-oto: (Lê) Wr'non-•e. · tPOJ' iuo m•mo, -inco.nlltUuoiQnal, 

Art . 29 • .E' licito aot condollli·DOI -oombl- po.rq.U&Dto, ,11elo direito eouatltuido, aa 4t-vi. 
,narem aobre a lórma .da divle!o por eeclll- ~ amtgaveil só podem ser teita1 efi A:e 
ptura publica ou por eacrlpto ~tieular, <de- .maiol'81, -eiÚI'<G peROU capaJ.e~ e nlo ee.-tl'e 
vendD, neate ulthmo ouo, Hr a divido no- muG.fes ou ·interdictoe. 
mologada por sentença. NILo é J ó n-ene IPOD'«~ -que a -lei .n. 72 .-lo 

Ar1 • . 30. -Eata dla_poeiç!.o ha Jogar aiBda !ou princípios garaee .4o direi~. 
mesmo ba;v.ando Jnte11e1aad01 menores ou O q~ lez, po1ém, o reg.ulamentof &Nt.a-
in1erdictos. beleceo. .e prlnoipio .de dinlito otvil hapelfin· 

.Art. 31. Naltea caaos oe in~..reaaadoe de· -da ~ueo .aocordo tuit.o ou -expre11o 4-• ,._. 
vem apreuntar am.juiso. em ~I!CI'i.,pte• po.r .ao"s .que pulfeuem praticar .ctoa divUorius 
iodoe .-lligDacloa, WDa jm)put.a. para J!qui- M r etlectuasae quaa4o boll<Vea .. m.eaoraa ou 
daçlo do .colldomin.to, a qual conkrá: iDO&f&loiJL 

a} A deJWainaG&o. .altnaolo • conft'Oilt.a- . Oll&, ar. Presidentes • ~rigatorieda4e -d•-
çlio do immovel. aa dilp61iç&o olo proVÁ~~~ do acto do poUr 

i~ .saa extendo aupediGial por calculo ou execauv.o q11e a d•QHt.ou, pt'O'I"~m à• om 
m~o. , . _prinoi~io genat de direUo oiivil, prineiplo 

-c) <Nom• e aoaie!Uoa dOI eon4o11Ún01. ~lle nlo ~de deixar de aer oburvdo peles 
d~ QuU.W -.ealle a aa4a oondo.mmo ou im- tribllllMI .;do Esiallo, porque o direi&o .ft Wll· 

mo:vel diecMDdo .semo11.1tradamente com os -co e de-v:e Jler obsarv.ado e a.pplicado •m tt.o-
respeoti,voe t.ltuloa. doe 01 -trib.RD&et. 

e) A ,tollla ele pagamento IM -da .oondomi· O H.guliUIIen~ alo . podia dei:s:a.r de uta-
no crun .os .reqweüoe.Qe artigo. beleoer 8Ma dil,poliQliO, porquanto, pela Coo· 

.Art. 32. C11'eNeld& a proposta, o j11iz no- autulç&o -do &;t-aclo,.u Jeie deate alo ~rip.
meará. um -cura-dor eapeoiU doa menorea ou torias para 01 ""bun ... JudiciariQS, &illda 
interdiotoa, a1lm de diler eobre a divido, m&~mo qtM eUaa •iam oontrariu á Constl-
oavlndo .talnbe.m o promotor da j.Ditiça. tuição Federal, ..ain.da .mMmo que >~ejam 

Art. J3. Se :alo ..u~er provatlo · que a di - deroptor!iaade prmclpios ,de dir.eito mawial. 
vialo aoa ieliiiOI propoato1 1eja prejadiclal E' disposlçlio expressa na Constituiçao do 
aoa erpbãoll .oa 1D1erdlctol, o 'jau; • bomo- -Eitado,.em virtude da qual oa tribunaeB ju-
lop.rá. · · dloia.rioa nlto .podem·•delx&r de '"PPiiear, nos 

Art . 3(. Eltando, porem, provado -que a caaoa sujeitos i sol. jarlsdioçiLo, as leia ·ema -
divialo é lesiva aoa menores ou intel'dtctoa, nadas do poderoompetente, apenas a Oonstl-
o juizo nlo a homolog&ri, sal:vo taqualquer •tniç!o pro.bibe aos tribunaea judloiarlos 
doi ln~eaeadoa. o reonr.o de appatlaçllo. appUcar .as deoillll4ta elo Poder Exeoutt'Vo 

Art. '35. A propoata de divta!o amlgavel •quando .forem contrarias ás iei11 e ao no81o 
terá aaa\gtl'ada pelot menorea pu'Derés, por .pacto fandamental. 
aeua tutorél, ani1Jl como )leloe ttttor11 do1 P~r oon1egulnte, • l'e_gulamento, .na ~hraae 
tm,p'll'beMI e ·curadoretl doa in\erdictoa ; do tllustre mestre de_ dtl'eito, ·niLo reatrtngle, 

Sr. ·Preeicleilte, li toclo1 eàletl artigos do ma• completou·. o pensámllnto da let 11. 72; 
projecto para chamar a attenÇ!o da camara ' é um •acio ·obrt~torlo e • virtude -da aaa 
sobre· um ponto que me parece fnndamen- obrigatoriedade e oriunda do direito eiv.il. 
tal. &ti veri1loadoJ p9~nto, ar. Pree'iiieJ!te, 

No regtmen da leglalaçlo Vigente a dtvi- · que nenhuma partt:nra amjgaval pode far.fir-
e!o pode ••r Celta por eeerl]ltara publica, :a. en~re · rhinoretr iJnfire pearoas incapazes, 
independendO da 11omologaçíõ -do juiz, .PO· atoda mesmo que -aejalit a!ll'lsttdas pGr -tuto-
dendo nr feita por ~crtptura partlculu, ' rea, aegundo u ayltema ~o p~jecto , gue 
noe catoa1ftÍI qM a. let o permitte. · permitte aoa menoree putierea ~rati,~a~m 

A lei n. 72, do Eetado, annotada por uma eaaet1 :actOe, represen~ado~ por seu~ tUtor,~a. 
das alorias da magistratul!& mineira, 0 exm. Eu JUI,go que essa dts,postçl!.o fere d~ !tlilile 
ar. rteeembargador. Yerrelra Tlnóco, eatabe- , oa _prtnaiploa fnndamentaes de direito ma-
leoeu modHlcsções ao processo de divlslo de tenal. . 
telTIIS, permitttndo que a divisll.o se fl.zes&e O qué é uma partilha amigavel ' nlto é 
por oonsen1o, ou r1ccordo taéito ou expreaeo outra couaa sen!o o contracto entre partes 
.das partes. para divi1llo de sua propriedade. 

Eaaa dieposlçlio da lei n. 72 foi reatringi- o .que à o oontracto-ae.o.t>o um acto re · 
da pelo decreto r&~ulamen.tar, .qu limitOu guiado por leia civis, quo es~ belacem .a ca -
o aooordo taolto ou expresso daa partea pacidade das ptd"ies contrActnt,es, o .modo 
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e o exercJclo do direito de cada uma du 
]Partes 1 

Ora. por lei geral, 08 menores so1frem re -
atrleçtto de capacidade para contrac~r. e, 
por 1\0nseguint.e , se a lei geral geral probibe 
que oe menores po11am obrigar-se por es-
criptara publica ou pat ticaJar, quando se 
trua de um contracto de partilha amlgavel, 
ama lei do Eetado nlo pode absolutamente 
dispor que este oontracto ae effactue &"'ndo 
o menor representado. 

Neete caso de direito civil, os menores 
eo1frem uma restricçllo em aua capac tdade, 
re11trioçl.ó declarada por lei 

Ora, 11r . President.e, que nos proceseos de 
divi,ll.o de terras nll.o podem 011 menores in-
tervir, ainda mesmo que aaslstidos pelos 
aeu11 tutores ou curadores, e um prinoipto 
fundamental de dtreito con~~tltuido que o 
Congreuo do Estado niD pode derogar, ainda 
mesmo que haja toda a utilidade para o 
menor, ainda me~mo qae haja toda a nnta· 
gem para elle, porq o e, ar . Presidente, falta 
ao Congresso Legislativo Mineiro competen 
ela para dar ao1 menores a capacidaae que 
uma lei geral lbea tirou; (alta ao Congreuo 
Mineiro a competeucia para conrerir a pea-
soas declaradas pela legielaçll.o civil rela·ti-
vamente incapaZ811 uma oapacida.Je que ellas 
nllo podem ter . 

Ora, sendo a capacidade 81tatuto pes1oal 
do Individuo, determinado por uma let geral, 
e o menor sendo por sua propria poeiçl.ó, 
em face do direito civil, umar. pessoa inbabil 
para os actos de vida civil, a nll.o ser por 
melo de repreaentaçtto judicial, aegue-ae que 
nos actoa particularea, naquelJes que alo da 
exclosi v a competencia das pessoae 1ui jvri1, 
01 menores nllo podem ser repreaentadoH 
por 1eu1 tutore1 ou curadore1. 

Nas lflvls!!e8 amigavell, Br. Presidente, 
operam-se di fl'erentee actos jurídicos, aseim 
como nas divisõaa judiciartae, nas amlga-
veil verificam-se verdadeiras transacçOea no 
modo da partilha do immovel . 

B' sabido que naa divil!!es amlgaveis os 
compartes combinam ordinariamente o modo 
mais commodo de partir-se o lmmovel, e 
muit&l vezes as partilhas sll.o feitaa com 
partes deseguaea, com reposições, e tornas 
em dinheiro, alio feitas em condições diver-
sas daquellas que se fazem nos processos· 
judiciarlos, operam ·89 por conseguinte ver-
dadeiras traoaacç!lel. 

Ora , sr. Presidente, os menores, por .um 
prioctpio de direito civil, nlio podem trans -
igir, e tanto, sr . Pre~ldente, este principio 
é geral e se acha consubstanciado no nosso 
dJreito que D(l antigo regimen, no. regtmen 
das ordenaçõe.lt, nas cauaa de jurisdicçll.o 
admtDistrattva era diepensada a conclliaçll.o 
pprque ·os Incapazes nllo podiam tran81gtr. 

Ora, sr. Presidente, se portanto eata fa-
culdade conferida aos menores ao1fre uma 
restrlcçiio jurídica, em razll:óda incapacidade 
natural do individuo, uma lei do Estado nll.o 
pode Inverter os dados da questllo contra-
riando este principio geral. 

Transigir em juizo e uaar de um direito, 
trusiglr em juizo é exercitar um direito. 

A. C.-211 

Ora, a representação por meio do tutor ou 
curador envolve manda\0 legal conferido por 
lei, e o tutor ou curador nll.o pode repreaen-
tar o menor em actos qu.a a lei positiva e 
fandamenta l probibe . 

Por conseguinte, e r. Presidente, em prin -
cipio, encarada a queatiio sob o ponto de 
vista da capacidade do menor, lhe é vedada 
a aua a11iatencia, a sua presença ou a par 
ticipaçll.o de eua vontade nos actos da parti-
lha a•nigavel. 

E, ar. Presidente, nem &e diga que eu ea-
teja affirmando doutrina contraria ao direito 
civil, porque na «Consolidaçiiow do grande 
mestre Teixeira de Freitas ié 8e poaitlvamente 
o que elle entende por transacçlo, e elle 
bem exprime o que é eeta palavra . Diz elle: 
•Traneacçii.o e um contracto de compoeiçilo 
entre partes para ext inguir obrigaçõa~ li t t-
gio8as•. 

O IR.. Joio Lutz: - A applicaçli.o no caso é 
que é dilflcil. 

0 IR . CAIILOI 'fOLEOO : - Argumentou-ao 
nesta Casa que os menores neste caso po-
dem intervir nas partllbaa amtgaveie porque 
nll.o ha transacçll.o, foi e1ta a argumentação 
que tive a bonrll de ouvir. 

Vou além, em uma partilha amigavel nao 
ae dà aómente a traneacção, dá ·ae mais do 
que a tanu.coto, dll.o-se operações divt~rsu, 
pode 1e operar a venda da proprieda.Je, po-
de se operar a desapropriaçll.o em benetl.oio 
da divlsii.o do immovel, pode-se operar todos 
estas traosacç!les que 811.o prohtbidas aos 
menores, que só lhe silo permittidaa por lei 
para casos determinados. 

E' eabido que os tutorH nii.o podem vender 
bens immoveia senll.o com auctorisaçli.o do 
juiz de orpbloe e precedendo basta pu-
bli.,a. 

Sr . PrePidente, imagine agora a Camara 
dos srs. Ddputados que semelhante dtsposi-
çiio •e torna extensiva a tod<'~ o~ menore1, 
quantas operaçõe1 desta natut·eza n.iio se 
vli.o dar em todo o Estado importando eD.I 
uma verdadeira venda forçada das part91 
de cada um desses incapazesW Nilo será i.sto 
uma verdadeira lesll:o aos menores? 

Dir ·me-b il.o que ha recurso, que os meno · 
res depois de emancipados ao entrarem na 
posse de seu patrimooio, poder!Io usar da 
restltulçll.o. Mas, es8e remedi o extraordlna-
rlo nllo Impedirá os prejulzos já causados . 

No caso de partilha amigavel, sustento, 
n!Io 8e verifica aómente a transacçll.o, veritl-
cam-se outras operaçOes de direito que po-
dem trazer damno e lesll.o aos menores . 

Nlo ba oodlgo civil algum, em nenbama 
das nações colta11 do mundo ( desafio a quem 
quer que seja para me contradizer), que 81· 
tabeleça semelhante dlepoalçll.o . 

O SR. JoÃo Lutz: - Noe oodigos civis pode 
niio haver, mas, nos codigos processaaes r 

0 IR . CARLOS TOLEDO : - Nem DOI CO!figos 
proceuuaes . 

0 SR. ABTO LPRO DUTRA : - V. exc, qaer 
que eu cite um codlgo multo conhecido de 
todos nós 1 E' o Codigo Commercial, na li-
quidação das sooiedadee commerciaes. Este 
está bem perto de nós. 

O IR . CARLOS ToL•oo : - V. exc . invocou 
mal o Codlgo Commerclal, v. exc. invocou 
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mal uma legislação especial a bem de uma 
tnduatrta, pois, ntogoem lgaora que em be -
neficio do commercto, para fa cilitar a distrl -
buiQllo da riqueza social, estabelecem-se dia 
po1içõea peculiares. 

0 SR. ASTOLPIIO DUTRA:- Eu citei um, 
conforme v. ex o. desejava. 

0 IR. CARLOS Toi,EDO : -Falo em relaçlio 
ã mataria civil ; em relaçfto á mataria com-
mercial restricta, e~tou d'l aceô••do com v. 
ex c., os menores de 18 ao nos podem eom-
werolar, pódem praticar actoa de commer-
cio, o que tanJbem auccede oom 11 mulheres 
casadas, au.ctorisadas pelo juiz. 

A razllo e diversa, a razlio é differente. a 
legislaçllo commerclal é uma excepçlo da la· 
glalaçlo civil, que constitue a regra. 

A. legislaçll.o commercial é uma excep~ão 
institulda em beneficio do deaenvolv:mento 
das riquezas seciaes, em bene fi cio da indua-
tria mercantil, e p!.ra o que, o legislador 
commercial estabeleceo uma verdadeira de-
rogaçl[o aos principies geraes do dlr~Jtto ci-
vil. · · 

Eia porque é permittldo aos menores, em 
oertEs e dEterminadas condições, o exercicio 
e a pratica de actos que o legislador prevê. 

Portanto, er. Presidente, nos contraotos 
entre menores, regidc s pela lei civil, a trans-
acçl[o, Importando a racnldade de renunciar 
os proprlos bens, de transigir com seu pro-
prio patrimonio, a diapo1iç1lo que a permltte, 
é uma dlsposlçl[o prohlblda pela lei, a a 
qual eu nlto posso prestar o meu apoio, por 
mais auctorizada que eeja a opinião do illua · 
trado auctor do projecto, por mala auatori-
zada que reja a opinilo daquelles que me 
combatem nene terreno. 

0 IR. PRBHDJniiTJI:- Sinto muito ter de 
observar ao nobre deputado que a hora eaU. 
terminada. 

0 IR. CARLOII TOI.RDO :-Nesse caso, sr. 
Preeldente, requeiro a v. uc. consulte á-
Caaa ae concede prorogaçlo de meia hora 
a1lm de que eu possa concluir o meu dia-
curao, 

( Co>tsultaàa a ca3a, esta resolve pela affir-
matiua). 

O ER. PusroENTE: -Continúa com a pa-
lavra o ar. Carlos Toledo. 

0 BR. CARLOS TOLEOO : -Sr. Presidente, 
agradeço prorundamente á. Camara dos Prs. 
Deputados a demaalada benevolenoia com 
que tem me ouvido na dlaou11io de uma 
queatlo t!o important<~, que eu tanho pro · 
curado levantar unicamente no Intuito de se 
firmarem 01 pri'lciploa reguladpres da noasa 
acçlio civil, agradeço á Camal'a dos ar.•. De-
,utàdoa, que assim demonstra· o gran lf in· 
teresse que revela sempre na discusslo doa 
grandes problemas, dignos da elevaçl[o do 
nome mineiro. 

Continuando, ar. Presidente, na orJem de 
considerações que fa-r.ia em -relaçlio aos me· 
uores, ddvo afilrmar que neate ponto o pro-
jacto attent& directamente contra o direito 
civil conatitoido. 

Se combato com ardor as id ó u contidas 
no projecto, esse ardor é filho unicamente 
da convtoçii.o que se arraigou em meu eapl-
rito de que alie ó contrario ás dll!poaic;õas do 

nouo direito conatituldo ; apezar de QOnter 
disposições mais expedltaa, mala rapldas 
para o prooeno divlsorlo, tira ao direito a 
aua etftcacla, nlo garante convenientemente 
oa intere•sn du partes. 

O 2. · capitulo do pr~jeoto, ar. Preaidente, 
estabelece diapoalç!Jea relativas ao proces-
so _dos lnventarioa, applloando à execuçlo 
deste processo u diapoalç!Jea do decreto re-
gulador dat enooç!Jea civil e commerciaes. 

Tambem eue capitulo . contém mataria 
contraria ao direito civil oon11tituido e oon-
signa, em relação 's execuções nos inven-
tario•, um principio contra o qual, deade 
jâ, eu me levanto. B' &88im que diz o pro-
Jecto, em seu art. 46 (lê) : 

Art. 46 . Os bentt separados para paga-
mento do passivo serl!.o levatlos á hatta pu-
blica, a requerimento do credor ou de qual· 
quer interessado, pelo preço da avallaçlo, 
e nM havendo licitante que 01 arremate, 
poderão ser adj.udloados ao credor, se elle o 
requerer. · 

:Sr. Presidente, ell prinoiplos estabeleci-
dos nos ditrerentea artigos que acabo de ler 
nll.o me parecom de accordo com os precei-
tos do direito civil e all.o até certo ponto 
Inconvenientes . 

Nada ju1ttfica, ar. Presidente, que a um 
processo administrativo de inventario, se 
appllqnem os rigores do processo de exeou-
Qio civil, nada justifica que num processo 
de Inventario ee separem bens para paga-
mento de custas, se taparem bens para pa-
gamento ... 

0 IR.. AsTOLPHO DUTRA. :- Se O projecto 
oahlr ficará em vigor a legialaçl[o actual ~ue 
e:rige isto . 

0 SR. CARLOS TOLBDO : - Eu seria contra-
rio, nesse caso, á legislaçlto actual. maa a 
legielaçlto actual nl[o manda aeparar bens 
para pagamento de oustaa. 

0 IR. ASTOLPIIO 0DTRA: -Manda, IIm 
senhor. 

0 SR. CARLOI TOLEDO :-De custas nl[o. 
A. leglalaçlo aotual nlio manda separar bana 
para pagamento de custas, mas p1ra paga-
mento de sellos de heranças. 

O Estado tem l.oypotheoa legal para paga-
mento doa sello•, noJ inventaries . 

O BR. JoXo Lmz : - E as ouatas que per-
tencem ao Estado 1 

0 IR. CARLOS TOUI:D): - As custas ac-
tuaes que _pertencem ao Estado nllo consti-
tuem aello .•• 

O SR. J . Lurz : -Mas e!o pagas em sello. 
0 BR. CARI,OS T~LEDO :·-V. exc. sabe 

perfeitamente bem que em mataria fiacal 
nllo se pôde dar lnterpretaçOea lata:e, mas 
restrlotM em relaçlto á materla. 

Agora a minha censura vae além ; quero 
dizer : separar bens para pa.Jaaiento de 
cuataa, deataoar-f e do monte uma parte da 
proprhdade para - ~~~ gar a offlolaea do jui-
zo, quando estés fu:~cclonarlol têm o pri-
vilegio do executtvo pard a cobrança de 
seus honorarioa, nlto me parece justo. 
(Aparte&) 

0 SR. AnOLPHl OUTRA:- Eatl[') Y . exo. 
p1efere que os herdeiro• sejam executados 1 

O SR. CAR.LOB TcLEOO:- Perfei tamente, é 
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preferível que os herdeiros, se nlto pagarem, 
sotrram a execução dos bens, independente 
desta obrigatoriedade . 

O •R .. J. LUiz : - Não é obrigatorio, é 
caso nl!.o faça. 

0 ,R, CARLOS TOLI'!DO : - E' obrigatorl O 
no pr11jecto que envolve uma desapropria · 
çl\o em auxilio do juizo. 

0 IJR. ABTOLPRO OUTRA dá um aparte . 
0 IR. CARLOS TOLIIDO : - Pois eu declaro 

a v. exo. que é exaotamente por ser cortra· 
rio a eua pratica que estou falando que 
acho lnconvenientissima essa dlsposiçl!.o que 
de facto està consagrada no projecto; ella 
envolve uma desaproprlaçllo em beneficio do 
juizo e com prejutzo das partes . 

O lllustrado auctor do projecto tamhem 
prescreve a lic!taçl!.o dos inventarlos, di· 
reito antiquado e em desuso, nllo recebido 
na praxe do fôro em geral ... 

O BR. AsTOLPHO D'GTRA :-Nllo é verdade, 
o projecto nl!.o consigna a licitaçl!.o, tenhta a 
bondade de o ler, e vau:os ver que a licita · 
çl!.o em partilha é uma oousa e entre dons 
pretendentes é outra. 

0 SR CARLOS TOL&DO :~Comprehendo O que 
v. exc. quer dizer e onde v. e:rc . qutJr che-
gar, mas em todo o caso o seu projectG 
admltte a lioitaçlio para este efl'eito, e eu 
chego a eata conclu•ão . •. 

0 SR . ASTOLPRO DUTRA :-0 projeoto dà 
solução a um caso pratico que até hoje nl\o 
o teve. 

0 BR. CARLOS TOLIIDO :-Pois tem, eu devo 
declarar a v. exc. :que eata disposição espe· 
cial do projecto, que admitte a licitação é 
uma disposição de direito ci vil e antiquada, 
consignada nas ordenaç!!es e posta· em de-
suso com relação a partilhas. 

0 BR, ABTOLPHO DUTRA :- Não é verdade 
que haja ordenaçllo que fale em licitaçl!.o, 
em partilhas. 

Acerca desta mataria eis o que diz o pro-
;ecto do Codigo Civil, de Clovis Bevilacqua, 
em estudo no Congresso Legislativo Fe-
deral. 

Art. 2.145 (lé) ... 
Aqui está o principio da licitação estabe-

lecido numa disposi çlio terminante do pro-
jacto do Codigo Civil e por conaegu in te ..• 

0 fR. ASTOLPHO DUTRA :-V . exc . está 
confundindo a licitaçl!o em partilha com a 
licitação em caso de dons pretendentes. 

0 IR . CARLOS TO I. IIDO :-Pois bem, eu Dli:O 
estou confn ndindo co usa alguma, v . ex c. 
preste um pouco de attençllo a minha ar· 
gumentação para veriftcar que é o mesmo 
principio que v. exc . estabelece no projecto 
97 ; é uma disposição de direito mater1al e 
nl!.o de direito processual,pols que no codigo 
civil em elaboraçlto está conaignada esta 
disposição que acabei de ler. 

Portanto, ar. Presidente, eu vou concluir 
a minha argumentação em relação ás ditfc~· 
rentes disposlç!!ss do projecto do illustrado 
representante do 2. · dietrtcto convencido de 
que me desempenhei da mist ão a que me 
havia itnpoato ... 

Vozu :-Brilhantemente. 
0 BR. CARLOB TOLBOO , .. de traze1· á Ca-

mara dos srs. deputados eatae rellex!!es 
áoerca de um assumpto tllo importante. 

A mataria e difflcil e arlda, a Camara doa 
srs. Deputados tem em aeu seio mentalida-
des superiores, talentos illnminados pela 
sciencia, e eu que sou o mais humilde desta 
pleiade . . . (Nào apot 'JdOs geraes ) ... que tanto 
IJODrl! ao Estado, terei immenao prazar de 
ouvir a opimão do illustrado auotor do pro · 
jacto em sua s11stentação ; e, declaro, sr . 
Presidente, a minha convicção é pro runda 
em relação não só á parte constitucional, 
como tambem á da nenhuma conveniencia 
de ser o projecto adoptado. 

Quanto ao capitulo 2. · devo ai nua dizer 
que auas disposiç!!es ou consignam disposi-

' ç!!es usuaes, consagrado p11la p1 atica diurna 
ou consigo·• disposiç!!es que não são adonta-
das pela pratica e não se acham nos oo;tn · 
mes de nossa leglslaçlio proc•ssual. Portanto 
ou ~ ã1 inconvenientes ou contém mataria 
de direito civil, 011 dispositivos declaratorios 
de direito, que n<•o tem necessidade de se-
rem encartados em uma lei do Estado. 

Sou in teiramer>'.e adverso aos processos 

I tantas vezes segui .-! os de, em leis estadoaes, 
salvo necessidade de metbodo, se reproduú-

1 rem textos de lei geral, para ·serem observa· 
' dos e appllcad os pelos tribunaes do Es · 
tado. 

Se o direito é unioo em todo territorio da 
Repuulica , deve ser tão bem observado pe-
los tribunaea federaes como pelos tribunaes 
dos Estados, e desde a hora em QUE> estes, 
reetringindo sua missão unicamente a o di · 
reito rorrnularlo, cuidarem de dar ao di reito 
material a sua fórma precisa, de accurdo 
com as conveniencias de cada um, de accor · 
do com a sua civilizaçllo e com at1 suas ne-
cessidades peculiares, terão conaolidado essa 
obra pujante da unitlcaçll.o do direito em 
toda a ltepublina e que eu considero como 
uma condição de garantia tla unidade desta 
patria, qus aú poderá viver feliz , no dia em 
que ao lado do direito unico, unica seja a 
fórma processual taml:em, desd~ os confina 
do Amazonas até os limites do Prata. Tenho 
concluído. (M u ito bem ; muito bem ; m11ito 
bem). 

I O 1r . .Joiio Lnlz :-( ~' llo devolveu o. seu 
discurso). 

O sr. A!iltolpb,. Dotra:-Sr. Presidente, 
depois da brilhante oração que acaba mos de 
ouvir, proferida pelo talento3o deputado re -
sidente nesta Capital, um dos mais distin-
ctos representantes do 4 . · districto, nada 
mais tenho a dizer soure a constituciona-
lidade do projecto seriamente leva ntada 
pelo dietincto collega residente em Ouro 
Preto. 

Nilo posso, entretanto, deixar de frisar 
que o nobre collega pretendendo extremar a 

I. competencia legislat1 v a estadoal da federal 
parte da distinccão entre actos decisorios e I acto~ ordi natorios do processo , cai.Jindo 

I aquelles sob a competencia ftJderal e estes 

I 
sob a e5tadoal. S. exc., porém, deixou apa-
gada a linha divisaria entre uns e outros 
actos do processo, ficando, portant'l, por 
se sabar qual a linha que extrema a compe-
tencia federal da estadoal em mataria da di-
reito formnlario. 

Devo notar que, mesmo em doutrina, a 
dietincçl!o não se acha feita de modo a po. 
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dét' ter aproveitada na pratloa, delorte que 
atllrmar qae 01 EetadOI têm oom.,.tReia 
para Jegftlar eobre a oarie ordlnatorla do 
prooetao, ftoando á Untlo o dlrelt> ct. te· 
gtalar sobre a parte deolaol'la, ~ noa oollooar 
em p<>tlçllo de nllo nbermos o limite de no11a 
competenclla. 

·Facultando a Contlltnl91., Pederal aoa El· 
tadot leglalarem sobre prootno L'llo podia 
ter em vi1ta uma dletloeçllo que meamo em 
doutrina ~ cootrov~trla . 

Quer os actoa ordinatorloa quer 01 deol•o-
rioe silo do proce111o e portento sobre ellea 
compete aos Blltados leotlslar. Beta lnter-
pretaçllo tem sido entre oót, em todo• os 
Estadoe, consagrada na pratica. 

Tendo o proceno por ftm dar vida pratica 
ao direito em thete, ao direito material, 
deve aer um com'Plemeoto Jogico deste . Nilo 
podemoll, portanto, cortar do organismo do 
processo a dllaçllo probatoria, porque o dl· 
relto nasce do facto e cortar a prova do 
facto é cercear o direito . 

Dabi nll > devemoa concluir pela !r;compe-
tencia do Estado para legialar sobre ow ter-
moi probatorlos por-1ue, neste caso, lncom· 
petenta aerla tambem a Unillo, pois ella se-
ria contradictoria &e legialando sobre o di · 
relto proceaanel o ftzeeae de modo a negar 
os elementoe subatanolaea de vida ao direito 
material. 

Anim, aubtrablda a dllaçllo probatorla f 
uma acçllo de reivlndlcaçllo, ftcariam os 11· 
tlgantes Impedidos de provar o •eu domlnlo 
e eatarla deetrnlda pela base a plena gerao-
tia outorgada ao direito de propriedade . S& 
para lao nllo tem competencla o Congresso 
Eetadoal nllo o tem tambem o Federal. 

O proeeeao é um organlamo que ae compile 
de partes eseenolaes, e o que lbe é euen-
clal por estar em tua propria natureta nlo 
pode ser aubtrahldo por poder algum. 

A verdade é, portanto, esta :-aa fórmaa 
deoisorlaa do processo af!ectando o direito 
natural nllo podem ser mpprlmldaa nem 
pelo Eetado nem pela Unlllo. 

O SR. CARLOS Tou:oo:-De accordo neste 
ponto, porque o proce88o é de direito pu-
blico. 

0 IR. ASTOLPHO DUTRA:-0 Congresao Ea-
tadoal tem competenola para leglaler sobre o 
processo, sem destlgural·o, sem aupprimir-
lhe o essencial, seus elementos constitutl· 
voa, aqulllo que fdZ parte de sua deftnlçllo. 

Aaaim, nlio podemos supprlmlr a citação, a 
conteataçliO, a dilação probetorla porque, 
neste caso terian..os sopprlmldo o proprio 
processo; da mesma fórma, se transferir ee 
é. Uolllo a oompetencia a >bre o auumpto 
ella tem de estabelecer aa normas do pro-
ceno de maneira a ob:~ervar aqoelles re 
quisitoa aubatanoiaea. 

Se fosse verdadeira a theoria do nobre de-
putado os codigoa chia deveriam andar 
oheloa t!e tlhposlçllea conoeroentea a ordem 
do proceaso, determinando dilações, regu-
lando s citaçllo, a contestaçllo e multas mi-
nudenoiu do proceuo, de eorte que no tlm 
de pouco tempo o processo seria um cháoa 
e a no11a competeuoia qoasi pulverizada 1e 
nllo absorvida. 

0 IB. 0AILLOI TOIADO :-AO codigo oivil 
une·N am codigo do proeeao, no qual .te · 
poderia dêtermlnar o direito formal deciso· 
rio. . . 

0 BR. AITO/,PHO DUTRA :-Esta tbeoria do 
llluatrado col ·ega é completamente ~ova ·: 
formar-H um codiro de direito aubahn\ivo . 
e outro de direito formal deolaorlo. 

A verdadeira doutrina é que o dlr.eito ma-
terial pertenoe ao oodlro civil e o formal 
quu declaorlo quer ordlnat.orlo é um todo 
ln~eparavel por natureza e cabe aob a com-
peteocia do Eltado. 

O IR . CAilLOI Touoo dá um aparte. 
0 BB. Al'fOLPBO DuTU:-Mu dado que em 

nosso eapirito resta81e qualquer duvida 80· 
brs noaea oompetenoia, deveríamos adoptar 
a interpretaçllo tradicional e unenime doa 
Eatad08, acoeitando a competenola. Nilo 
aer;a Ji!ongeiro para nós atirar á margem 
a oarra de nosPa oompeteocla e cruzar oe 
breçoa diante do problema processual, espe-
rando que a Uoilo viease legialar, por exem-
plo sobre dilaçlo probatorla e outroa termoa 
llo processo. 

0 SR . CABLOI TOLIIDO dá um aparte. 
0 fR, AITOLPHO DUTRA :-Eu já diBSe que 

para chetrllrmos a este resultado deveríamos 
ter bem dednida em doutrina a distincção 
entre actos ordinatorioa e actos deciaorioa. 
Na ausencia de tal dlatincçlio uma compe-
tencia tornar-se-hla methapbyaica e incapaz, 
portanto, de unidade de lnterpretaçlio. 

Aoa Congresso• eatadoaea compete leglalar 
sobre proceaao-propoaiçlo absoluta, que 
nlio admltte diatinoçllo razoavel. 

0 IR, C. TOLEDO :-A Conatituição Federal 
nAo dá eaaa compatencia aoe Estados exprea· 
sarnenta. 

0 BR, A8TOLPHO DUTRA :-Que dá. compe-
tenola é couaa incontroverea ; o modo por-
que dá nM está em dlacussllo. Em tOdo . 
caso direi que a Conat. tendo dado á Unllio · 
competencia reatr!ota para legislar sobre di-
reito civil e o proce11ual da Unilio compete, 
a contrario sensu, aos Estados legisla~ so-
bre o processo. Noa annaea da Constituinte 
este pensamento ficou claro e naquella occa-
silio ninguem cogitou da metbaphyslca dl-
stincçllo entre actoa ordl'latorios e aotos de-
ciaorios. · 

O aa. Assis LIMA dá um -aparte. 
0 BR. A8TOLPHO DUTRA :-E' verdade ; O 

actual Preaidente da Republica, cuja com-
petencia neste asaumpto é reconhecida por 
todos, foi um dos propugnadores da compe-
tencia eatadoal para legislar sobre o prooes · 
so e sua opioiil.o é citada pelo dr. João Mon-
teiro em aua excellente obra sobre processo. 

Supponbamos que no11a competencia ae 
restrinja aos actos ordlnatorios do processo; 
9ual o acto decisorio sobre que ver&a o pro · 
)eoto 'i A esta per~unta a. ex o. respondeu-
me que a aupprsulio do juiz e a entrega do 
feito ao escrivão e ao agrimensor. 

O IR. · C. Tt LEDO :-Eu dilae que era a 
suppreatilo da ttgura principal do joi:n de 
actos que repu to essenciaes do processo 
divisorio . 

0 IB.. AITOLPHO DUTRA.:-Eatlo tive op · 
portuoldade de dizer que 1. exc . nlo tinha 
lido o projeoto com bastante atwnçllo e por , 



isso impugnava dil!poslção que elle não coo- pre1eoça do juiz aos ao ~os de divisã o e me-
têm. dicão. 

Se o juir. a9siet.e ao auto de tomada do Diz elle em o n . 206 de sua referida obra: 
ponto de partida, se ouve a respeit~ as par- (te) «N!l.o é esaencial que o juiz acompa-
tel. ae resolve pelos autos ou em visto r ia as nhe a medh;ão.• Faz, porem, estarestricção 
controversias que se levanta1em, se faz o (lêl: «Só quando chega occasillo de se era-
rateio das terras pelos con tominos, pronun- var o marco, ou sobrc~vem ali! uma duvida , 
clando-se sobre 01 títulos, se delibera a par- é que se vae bu~cal o á casa de sua a poEen -
tilba ouvindo as partes, se pode decretar tadoria. » 
nova viatoria na phaae propriamente divl - Fdz, portanto, duaa restrioções : crava-
sorie, se prende em:lm a todos os termos do çllo de marcoij e emergencia de duvidas. A 
processo, como dizer ae que He excluiu do presença do juiz na cravação e pregão de 
procesao o juiz, sua figura principal I marcos já foi abolida pelo decreto n. 720 e 

A dl:trerenca que ba entre o projecto e a caso surjl!.o duvidas entre os interessados 
pratica aclual, é que por aq uelle o juiz des - est ~<S serão resolvidas pelo i uiz, pelos autos 
pacba em seu gabinete calmaa:.ente e com ou em vistoria , 
Peua elementos de estudo e por eilta o juiz O mesmo Macedo S?ares em a nota-2-ao 
det~paeha como hospede da parte. fora de ! citado o . 206 cita a opinião dos antigos pra-
seus elementos de estudo . 

1 

xistas Costa, Vanguerve, L~itão e Mendes 
Na accão de reivindicação de terras o ju 'z de c .. stro, todos unanimes em nilo repu t ii.I" 

não aniste os respectivo• termos no immo - 11 presença d11 juiz no immovel dividendo . 
vel litigioso; nem por isso se pode dizer que I Todos, inclusivé Macedo Soares , acceitam a 
elle fica exclui .Jo. •eguinte regra Urmada por Mendes de Cas · 

Auim lambem naa causas possessorias . tro : Judex uaâa t vet mittat mensoreJ. O juiz 
o nobr<l collega conrunde duas causas dis- vae ao Ioga r da di visão ou encarrega de tudo 

tinetu, a euppreasllo do juiz com a suppres- o pesso1l de campo. Em ft m, é o proprio 
sl!.o da d iligencia. M. Soarea que tlrma a sefluinte regra na 

Se todas as acç!!es que versam sobra 0 citada nota : (l•' l «0 pitoto ha dr i1· ··emp•·e ; 
solo correm sem a presença do jui z no im - o j tu:r i•··i s•,1o preci.!o.» B' exactamente o 
movei litigioso, para que exi~~:ir - se sun pre - que diz o projecto ; o agrimen 8or ir.i sempre 
sença no immovel div idendo f (Pau -a ) Pre com os arbitrado~es ; o juiz de: reta rá vis-
ceito com pletan:ente inutil porque o jui z t <' ria, sendo preciso . 
não pode intervir nos trabalhos technicos Depois, senhores, basta a pratica, basta a 
coutlados ao agrimensor que e funccionario experiencia , para que um homem , mesmo 
juram entado , respon~avel portanto pelos leigo, comprehenda que o juiz . não tem pa-
abusos que co mmetter . 

1 
pel algum a representar no unm ovel dlvl -

d. t ' b . ã d . h d ' dando. 
~ 1s rt utç o os qu•n ões por . nosso 1- ,. Por isso eu não comprehendo que a sup 

rett.o se faz de accordo com a mdtcação dos pres!ão de uma formalidade ioutil vá aft'e -
a rbttrat!ore3 ~ue tambem silo JUramentad os ctar a substancia do direito . 1\o caso qual 
e :esponsavet s pelo dolo ou má Cà com que 0 direito substantivo 1 
ag1re~ · . . . . E' o condominio, é a propriedad-:~ com-

O .JUIZ nã o tem o dtre_tt? de mstnu a l - o~, mum, é di reito de pedir divisi!o rondado 
cabendo-lhe apenas dectdtr entre laudos dt - em titulas regidos pelo direito civil. 
vergentes · . . . . . O meio pratico de pedir-se P. utv isilo é o 

Se a competonCia do JUI Z é as ~tm restrt- processo , é 0 direito formal. 
cta, que faz elle no immovel dlvtdendo 1 E' incontestavel, portanto, que temos com-

UH sa. DBPUTA.Do : - Vae ser um hospede pete ncla sobre o a~sumpto e que devemos 
incommodo . cogitar delle . 

O sR. ASTOLPHO DUTRA : - Representa , ape · Em apoio do que venho da dizer citarei 
nas, como acaba de dtze: o nobre dep.utado , ainda a opinião do eminente magistrado 
o papGI de um h_osp~de mcommodo. ttraud_o deRerubargador Ferreira Tinóco, que em suas 
a magesta~e da JUsttça , com um a superflut - notaR sobre as acções especiaes n(Js aconPe -
dade prattcada por elle. . lha a re form a da lei actu al. Que a lei 

Dtsse tambern o nobre ~~putado restdent.e aotual catece de rerorm a e que é de nossa 
tl~ Ouro Preto que t~arhc10nalmente as d1 - competencia reformai-a ê opinião de um 
vts~es_ de terras têm stdo ~eitllS na presença I magist rad o de nota, que com gra nde provei -
do JUIZ, c~>rrforme determmam as ordena- to para o Córo e para as lettras .JUrir:ticas tem 
ç!!es do Remo· ePcripto impor tantes commentarios a leis 

Nll:o é verdade, porque c.•mo eu disse em nossas . 
outra discussl!.o do auumpto, citando a au- j A parte econom ica do projecto foi tembem 
otoridade de Macedo SJares, as ordenações a tacada pelo i Ilustrado collega . Disse s. 
silo completamente omissas sobre o assum- j exo . que reduzidos como Fo 11oham pelo 
pto ; apenas alguns praxistas antigos trata- projecto de reforma judiciaria os ordenados 
ram do assumpto preencl1eodo pela pra tica ., dos jui-z.es nã ? era justo que se lhes retirasse 

l·udiciaria, vacillante e Incerta, as lae11oas da essa compensaçl!.o de custas e m diligen-
ei positiva . Mesmo dentre aquelles pra- c ia s . 

xi , t as r.enhum ousou sustentar que a pr e I Observa~o. porém, em aparte que o pro-
senç \ do juiz no lmmovel dividendo e aoto jac to subst ituía as custas da diligencia por 
essencial do processo di visorio. r.-acedo custas de partilha, d11ndo uma remunerac5o 
Soares, em sua monographia •obre divisões , , propo1·cion:.l á quantida1e de terras j3()0 
deolau positivamente que não é P81enoial a · ré is por hech :-e ) s exo. mu lou de rumo, 



dizendo que deveríamos reformar o regimento 
de custas estabelecendo nelle essa propor-
cionalidade. 

O SR. CAll.LOs ToLEoo:-Perdlio ; declarei 
a v. exc. que achava lnsigficante esta remu-
neraçlio e que o corroctivo era rerormar-ee 
o regimento de custes. 

0 SR. A&TOLPIIO DUTRA:- Puro engano, 
pois pela lei vigente os juizes percebem 
apenas as conducções recol!!endo-se ao cofre 
do Estado a impoi·tai.cia das dili gencias e 
estadaM e pelo projecto elles percebem tre 
zen tos réis por hectare. Sendo de t.5l:JOOO o 
valor maximo da conducção em dez dia~ . 
por exemplo, terá o juiz 1.50$1}00, ao passo 
qne pelo projecto perceberão mais, poiH es · 
te lbes dá trezentos réis por hectare, que 
os juizes embolsarão até o maximo de .. ... . 
:100 8 000. E' além disso remuneração ma i i 
honesta porque resulta do trabalho natural 
do magistrado e nã? do aluguol caro de 
animaes. No systema do projecto o E~tarlo e o unico prejudicado porque perde as dili . 
gencias e estadas que ficam supprimidos e 
<:onvertidos em custas propor\l ionaes que os 

. juizes embolsarão. 
Além diuc, taxadas as custas á razlio de 

tresentos rciis por hectare a divisllo grande 
pagará muito e a pequena pagará pouco. 
Pelo systema actual quer a divisllo seja 
grande quer pequena a diligencia, condu 
cçll.o e estadas custam sempre o mesmo. 

Recabindo ellaA sobre uma pequena quan -
tidade de terras excederão Jogo ao cu · to 
destas. 

O SR. CARLos Tou:oo:-Ha certa propor-
cionalidade porqHe se a divisão é pequena 
se faz mais rapidamente. 

0 SR. AsTOLPHO DUTRA:-Não é assim ; 
porque a onerosa diligencia de tomada do 
ponto de partida é sempre a mesma, quer 
se trate de 5 quer de mil alqueires. 

D.> me1mo modo, no processo de inventario 
fica pelo projecto supprimida a presença do 
juiz no domicilio do Inventariante . Neste 
ponto o projecto nada mais faz do que 
reduzir á. lei a boa praxe seguida por distin 
tissismos magistrados mineiros, entre os 
quaes me occorre citar o dr. Hermengildo 
Rodrigues de Barros, uma das glorias da 
magistratura mineira (apo'ados), distinctissi -
mo pelo seu talento, saber, inquebrantabili-
dade de caracter e profundeza juridica de 
suas sentenças (apoia dos). Este magistrado 
nli.o sahe da sede da comarca para presidir a 
descripçlio e avaliação dos bens. 

0 SR, JosE' GONÇALVES :-Quando fui juiz 
de direito não fiz um só inventario fóra da 
séde da comarca. 

0 SR. ASTOLI'HO DUTRA :-Vem ainda em 
apoio do que sustento o aparte do nobre 
deputado residente em Pitanguy, que deixou 
nos annaes da magistratura traços lumino-
sos de seu taleuto, illustração e independen-
<lia. (Ap~ Ía1os). 

Citarei ainda a praxe identica do juiz de 
direito da comarca do Pomba. ... 

O IR . F. PEIXOTO :-Que é auctoridade na 
mataria. 

0 SR. AH.LP'IO DUTaA . . . que está ins-
cr .pto entre os mais exímios cultores do di· 
relto em nouo E!tado. ( Ap >ittdos). 

0 SR. CARLOS TOLEDO dà Un1 aparte. 
O SR. A. DuTRA. :-V. exc. impugnou o 

projecto neata parte tambem, falando até 
em ordenações, que eu pedi que me citasse, 
porque nlio sei qual a ordenação que exige 
a prPsença do juiz ás avaliações. 

~r. Presidente, que papel representa o 
juiz no domiciito do lnventariallte 1 

A descripçl!.o de bens é da privativa com-
peten~ia do inventariante que a faz sob JU · 
ramento e responsabilidades do cargo. Con-
tra a sonegaçllo de bens só existe um recur-
so : a acção de sonegados . Sobre a sonega-
ção nem ao menos o juiz pode antecipar seu 
pareaer por ser prohibido ao juiz a~eantar 
opinião sobre assumpto que ha de JUlgar. 
Tendo elle de julgar a acçlio de wnegados 
nlio pode instruir o ioveotarian_te sobre a 
desoripçll.o de bens para uão pra]ulgar tal 
assumpto. . _ 

A ava liação é t.la competencia de avaliado-
res juramentados, e sobre o valor dos bens 
é vedado ao Juiz insinuar os avaliadorea. 
Que papel representa elle no domicilio do 
mventariante 1 

Chamo agora a attenção do nobre collega 
para a parte economica do projeoto e para a. 
demonstraçl!.o que vou fazer. 

O prt•jecto estabelece em favor do juiz e 
do escrivão uma remuneração proporcional 
ao valor do monte, até o maximo de 2003000 
a cada um. 

E' uma remuneração para compensar as 
custas da diligencia, estadas e conducções. 
E' a disposiçli.o do art. 54 do pr~jecto refe-
rente á remuneraçlio do juiz e a do art. 55 
que se rerere á do escrivão. 

Pela praxe seguida actualmente, quer 
se trate d~ um inventario de 10:0001000 
qtier se trate de um de 100:000$000, ao 
juiz e ao escrivão se contam sempre 4 con-
ducç1les, 3 estadas e uma diligencia que 
dão ao escrivão 105~COO e ao juiz 120$000, 
donde se retiram 60$000 para os corres do 
Estado, ficando ao juiz apenas 6~S000. 

0 SR . . CARLOS TOLEDO dá um aparte . 
O sn. A. DUTRA :-Então v. exc. acha maia 

regular que um inventario pequeno fique tlto 
sobrecarregado como um outro de grande 
valor 1 

O juiz pelo systema do projecto pode ter 
até 200-SOOO, e pela pratica actual nll.o J>Ode 
ter mais de 60,30JO, de sorte que o proJacto 
melhora a posição do magistrado. 

Fico deveras surprehendido quando con-
sidero que em outra occasill.o o Senado re-
jeitou o project? sem emendas: A disposi-
ção, por exemplo, do art. 38 é de grande 
utilidade pratica, porque a respeito nlio ba 
unidade de vistas entre os juizes : uns ad-
mittem o juramento do inventariante por 
proaurador e outros não ; o projecto adm_it 
te ; està neste ponto de acoordo com a JU· 
risprudencia da Relação. 

Para evi tar divergenoias de deaislio o pro -
jacto reduz a lei a melhor pratica. 

0 BR. CARLOS TOLBDO dá Um aparte. 
0 ~R. ABTOLPHO DUTRA:-V. exc. eatá hoje 

todo decisorio I 
0 IR. CARLOS TOLEDO:-A disposição é inu-

t I, porque isto já é de direito. 
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0 SR . ABTOLPHO DUTRA:-A OpiniãO de V . 1 

exc. é muito respeitavel, mas não tem força 
de lei, por isso nllo vejo motivo por que se 
recuse a consa grai -a em lei, co r tando du vi -
das. 

Até 4 horas da tarde : 
2.• discussã o do projecto n. 1~ 2 , do Sena-

do, regulando a c0ncessão de licen ça á ru n-
coion arios publi c'-ls. Nilo quero maia fatigar a at tenção da Ca· 

mara. E•pero que o projecto seja appro -
vado. (Mui to bem ! M11 ito bem) . 

Ninguem mais pedindo a palav~a encer-
ra-se a di sc us!ã'> e procedend o-se a votação 
é appro vado o projec to.-A' commids:ío de 
Redacção. 

RequerimeMos de urgeracia 

O ~R . Jos E' GONÇALVES 11>eln o ···lem), depois 
de obter urgencia , envia :. Mesa, pela com-
missl!.o de Redacção, o seguinte 

Parecer e redacçilo fina! soúre n projtcto n . 
123, do Senad o 

A commiasã o de Redacção, a qne foi ore-
sente o projecto n. 123, vind o do Senado, e 
de parecer que se adop~e a mesm a redacçã o 
com que foram approvudos om 3. · di seus-
silo, não si'J o proj ecto como as emendas a 
elle apresentadas . 

Sala das com missões, 2 de agosto de 1901. 
- José GonraiGes.-?adre X a vier Rolim. 

O SR. JoX.o LUIZ (pela ordem) requer e 
obtem dispensa das formalidades regimen-
taea afim de que BE\ja discutida e votada 
immediatamente a redacçiio apresentada. 

Lida e posta em discussão a red !lcção fl -
nal é es ta sem debate approvada. 

Remetta·ae ao E e na i o . 

I .• IJISCUS!ÃO DO PROJEC TO N. 102 

Em seguida entra em 1.• discussão o pr o-
jecto n. 102, sobre reorganização doa aervl-
çJ s publicas do Eitado, cuja leitura é dia-
pensada , a raquerimento do sr. J ol!.o Vel -
loso. 

Encerrad!l sem debate a discuull:o é ap-
provado o projecto que vae á commiasl!.o 
Mixta Especial, visto consenti r a Camara que 
fosse e lia á 2 . • discussão. 

Estando daria a hora destin ada aos traba-
lhos o sr. Presidente des igna para amanh l!. 
a seguinte 

ORDEM IJO DIA 

PRI MKIRA PA RTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e apprvvação da a c t a . 
Expediente. 
Segunda leitura dos p treceres de com mis -

sões e dos projectos, depoi s de impressos e 
distribui dos. 
Apres~ntaçllo de pareceres das commis-

Eões. 
Apresentaçl!.o de projectos, requerimentos, 

indicações, interpeltações ou moções. 
Discussl!.o de requerimentos, indicaçõ( s , 

interpellações e moções . 
Approvação de redacções fi uaes. 

1.• do de n . 100, sobra matri cula das mi-
nas e terrenos mineraes. 

I .· do de n. 103, Er•b re c reação de novos 
municípios no I~ stado. - Levanta-se a ses-
são . 

3G.• SESS.\0 ORDINARIA, AO._ 3 DE AG OSTO 
DE 190 1 

PR KS IDEN CIA DO SR. BI II E!RO DF. OLIVE IRA 
SU M~l A 11 W: -I.· parte ~ . 1 or~ e 11 . Jo :l ia . -A ela _ 

F.xpedienle . tlbse rvaç<•e> dns ;enh r re:; Hapo " 
de Almeida, José l;onça lre; c Ga pa r Lopes. - -
2 _· l e ilnra .-Aprese ntaç~o no 11a rece r para ~.· 
dlsscns·:1o do pro)ec to n. :••7. du Seua~o .- : de m 
dos de "· . ~ ~~. 153 e 151 - Ap rcsenla('à o do s 
red, cç•Vs flna es dos Ilroject% m. ~ll e !l!l.-Ide m 
do pro jeclo n . 1. 0 .- Dt!CtHS:io tle •rQrt<'rimen-
lus. - 2 · parte :- 2. • dlscuEsi•o thl pruj•c to u . 
122, do Senado. F.menda do sr . Ya ~cn Ar.evedo. 
t.· do de n . 100, da Camara. Dlsn Hsos dos 
senhores A! lo lpbo Dutra. Car los Toledo, Jo:lo 
Pio e .-\ ssis l.lm a. - 1. · discu» :\o tlo projec to n . 
103 .-0rdem do dia . 
Ao meio dia, feit a a chamada . acham -se 

p resentes os senhores: Ribeiro de Oliveira, 
Gaspar Lopes, Va@co Azeved (! , Julio Tavares, 
Ferreira e Mello, Jayme Gomes, Slmeão 

i Stylita, Alves de LemoP , Joaquim Calixto, 
Raposo de Almeida, João P io Arthur Pi-
manta, lgnaci o Murta, Xavier Ro lim, Ol ym-
plo BorgeP, Jo1é Go nçalves, Delfi m Moreira, 
Valeria de Rezend e, Epaminondas Ottoni , 
Carlos Toledo, Deriderio de Mell o. Lui z 
Renu ó, Juvenal Penna, Tavares de Mello, 
Asto lpho Dutra, Leopoldo Corrêa, E Imundo 
Blum, Rodrigues Chaves , Assis Lima e 
Astolpho Pinto, falt~ ndo uom cau sa partici-
pada os senboreP: Franklin Botelhc , Silva 
Fortes, Ol ympio Me u r:to, Lindolpho Cam pos. 
Abeilard, Freitas Castro, Nunes Pinheiro e 
Agostinho Pereira e sem sll a os mais se-
nhores. 

Abre-s e :. seuão. 
Nll.o se acbar.do presentes os srs. I.· e \?_· 

Secretaries e seus supplentes são convida -
dos para eeses Jogares os sn. Gaspar Lopes 
e Vasco Azevedo. 

Lida a acta da seesão antecedente e não 
havendo quem so bre ella fdça observações é 
a mesma dada pt r approvad a. 

BXPIIDIRNTE 

O sn. I. · f BcBErA a ;o dâ c on ta do se-
guinte: 

O {fiei"' 
Dois do directorio do Part ido Rep ub licano 

Mineiro e da Camara Municipal de San ta 
Ri tta de Casaia, ped indc a conservaçllo de 
sua comarca.-A' comm,f sll.o Mi xta Espe-
cial. 

0 S R . R~POSO DE ALMEIDA envia á Mesa 
um t elegramma em que o po\·o de Tres Co · 



rações, protestando contra a annexação da 
respectiva comarca á Campanha e declara 
preferir que seja alia annexadll á Varginh a . 
-A' meama commias!W. 

O aR. JosÉ GoNQALVB8 manda á Meaa um 
requerimento em que o dr. juiz de direito 
da comarca do Prata pede 6 mezea de licença 
para tratar de saude.-A' ccmmiaa!W de Pe· 
tlQÕes. 

O sa. GASPAP LoPBt communioa e a Cema-
ra fica inteirada que o sr . João Luiz faltou 
hoje á fesfli.o por doente . 

2.• LIITURA 

Têm 2.• leitura e ficam Eobre a mesa para 
ordem dos trabalho•, os pareceres ns . 149, 
150 e 151 e os projectos ns. 105 a I ú9. 

APRIIINTAÇÃO I E PABIICIRII:S DAS COMMISSÕEq 

O &R. Jo•É GoNçALVBI, pela ccmmlasão de 
Rcdaoç!W, apresenta o seguinte: 
Parecu e reclacção final robre o projecto 

n. 85 

A commlasli.o de Redacvli.o <ie Leis, a que 
toi preaente o projecto n. 86, do .corrente 
anno, é de parecer que St~ja approvado o se-
cuinte; 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. · Fica creada maia uma !eira de 
gado no municipio de Sete Lagoas, de ac-
cordo com a lei n. 303, d!l 5 de )olho do cor-
rente anuo. 

Art. 2. · Esta lei vigorará desde a data 
de eua publioaçll.o. 

Art. 3 . · Revogam-1e aa diaposiç.Oes em 
oontrario. 

Sala daa commissõea, 3 de &gosto de 1901. 
- Jo1é GonÇ(lloer . - Ro·Jrigues ChAfJts.-
padre XafJier Rolim -A imprimir -se. 

0 IR. JULIO TAVARES, por parte da com-
millli.o de Orçamento, menda á Meaa o ae-
gnlnte : 

Parecer n . 15 2 

(Terceira Legislatura) 
A' commissllo de Orçamento foi p1'8sen te 

um requerimento em que o cidadão Hercu · 
!ano Martins da Rocb&, fiaoa l ambulante das 
rendu internas do Estado, pede ao poder le-
gislativo que decrete auctorizaçllo para o 
pagamento a que se julga oom direito da aju-
da de cuato e despesa de sua tranaferencia 
de Our o P reto para esta Capital , pagamento 
que allega ter Jbe sido denegado injusta· 
mente pelo poder executivo, em dous des-
pachos succenivos com OG quaes instruiu 
sua petiçlo . 

Tendo eat udado os fundamentos desse pe-
dido, concluiu a oommiaailo pela sua impro-
cedeocla, porquanto-se é verdade que pelas 
dllpoaic;tle1 do art. 2. • n. 7 da lei n. 3, ad -
dlolonal á Conatitulçlo do Estado, e art . 
53, n. I, combinado com o art. so ~o decre-
w 803 de 11 de agosto de J8gfj, ficou o go-
verno a'llctorizado a conceder ajuda de caB-
to, oorrelpOildeute aoP reapectivos venci-
oimentol de dot. mezea, e tranaporte era-

tuito na estrada de ferro aos funccionarios 
eatadoet que, por força de auu runcções 
roaaem obrigados a tranaferir BD~> reatdenora 
da extincta para a nova Capital, nllo e me-
nos certo qne, pela natureza de . seu _cargo 
(fi scal am;ulante ), nll.o aó o pet101onarto nll.o 
te&n reaidencia obrlgatoria na Capital como 
bem decidiu o poder executivo, como DL> 
era obrigado a tranaferll ·a, e nem podia fa· 
1el ·O para Bello Hori:wnte, porque se acha-
va, ~omo agor&, em commiasli.o no mterior 
do Estado. 

Por taea fund amentos, a commiss:lo é de 
parecer que o requerimento em questão deve 
ser indeferido pelo voto da Cllmara e archt-
vsdo. 

Sala das c0mmiuões , 3 de agosto de 1901. 
-Jul.o 1'aTXJrts - Delfim Moreira.- Vale -
rio de Rezende. - A imprimir· se. 

O SR. Assis LIMA, pela commisalio de Peti-
ções, manda á Mesa oa seguintes : 

Parerer n . 153 

(Terceira Leglalatura) 
A commissiio de Petic;Oes, a que foi pre-

eente o requerimento de Joao José Prestes 
Pimentel, eacriYlo de _paz do drstr1oto da 
cidade do Rio Novo, pedtndo um anuo de 
licença ao CoDgresso Mineiro : . . 

Considerando que o peticionuto nllo JDS-
tltlea o pedido, pois n!W aprese_nta a razão 
do mesmo, é de parecer que seJa archtvada 
a referida petiçllo. 

Sala du commiasõea,3 de agosto de 1901. 
- A.tsis Lima. - Simeil? Styl•ta 

Parecer n. 154 

(Terceira Legialatura) 
A commisalo de Petlçõea,a que foi preaen-

te o requerimento da Camara. Municipal da 
cidade do Pará, pedindo a decretação de 
uma lei que auctorlzasse o governo a con · 
ceder lhe garantia de juros até o maximo 
de 100 contos de réis , quantia esta que a 
mesma Camara precisa pedir em empr~sti 
mo para abastecimento dagua á munic1pa· 
!idade: 
Considerando terem as municipalidades meio 

de viver Independente de auxrlio do Estado; 
Considerando serem de mau resultado .lB 

favores concedidos nesse sentido ; 
Considerando ser a epocba de economias, 

é de 
Parear que seja a robivada a representa~ 

çll.o da Camara Municipal do Pará, que e 
assignada pelo presidente da mesma o ar. 
José da Costa Guimarães Sobrinho. 

Sala das Commissõs, 3 de agosto de 1901. 
-As•is Lima.-Simtã ' S ty lita. A impri -
mirem-se. 

0 IR. RODRIGUES CHAVE§,por parte da oom -
misPiio de Redacçl!.o en vra á Mesa o seguin -
te : 
p,.recer e redacção fi nal sobre o proj ecto n . 

99 , dtl 1901 

(Força Pnblioa) 
A commiss!l.o de· Redaeçl!.o, a que foi pre -

sente o proJecto LI _ 99 do anDO ilOI'l'&llte, é 



de parecer que seja adoptad11 e approvada são das attribuições do agente executivo 
como final a mesma redacç1\o com que foi que estava auctorisado, pela resolução ao-
approvado em tércéira dilcuselio . terior, a fazer a oomeaQll.o. Para provar que 

Sala das comminlles, 3 de a~rosto de 1901. a reaoluçl!.o não fora, durante o tempo 11m 
-Jos; Go11çalçes-Rodrigues Cha"es-Padre questllo, revogada, allega o reclamaot.e que 
Xat>ier Rolim. no orçamenl.o de 1899, roi coos1goad& a ver· 

O B!l. VAsco AZEVBDO, (pela ordem) requer ba de 3:600$000 para paga mento desse func· 
se coosolto. a Ce,sa se concede despensa de cionario e que tal orçamento, sem a altera-
mpressslio e interstício afim de que seja çll.o, fo1, pela resolução o. 356, de 18 de de-

di&cutida e votada iJUmediatamente a redl\· zembro de 18~1 adoptado pala vigorar no 
cçllo &presel'ltada . exerciclo de 1\IUU e maia que só em 2 de ja-

Nllo havendo numero legal no recinto o neiro do anuo é que fo1, pela reaoluçll.o 
ar. Pealdente eoocidera pr~judicado o re - n. 357, suppnmido o log~~or de engeobe1ro 
querimeoto e maod.a que se imprima o pa- da Camara e pelo ageo\8 e.leoULivo Ul&peosa-
rec •r. do o alludido fuoccJooario. 

O MEsMo SRNHOR , {leia commlsalLo de Ca- Estas alleg11 ~ões estll.o devidamente prova -
maras Muoic1pae• , apresenta o seguinte: daa com documentos constantes d" certidões 
Parec•r p 1 ra ·2 • . rt i&t " ullo sobre 0 r.rojecto e do odloio do agt~ote executivo actual da-

"' quelle municrplo. 
"· 107' ao &nado Quanto aos pagamentos ao arrematante do 

A eommissão de Camaraa Muoiclpaes, a serviço de illumrnaçã.o publica, porque es-
que foi presente o projecto u. 107, do Sena- sas despesas provém de !erviços oào Inclui -
do, já approvado em .1. • discusuo ê de pa- dos nas clauauLas do oontracto celebrado pe-
recer que seja submettldo á 2.• e appro - la Camara co111 o arremal.ante e pelas qUhdB, 
vado . em face do cootracto, tlcára a Camara obt·i-

Sala da1 commissnea, 3 de agollto d-e 19 d _ gada. A allegaç!lo está prova1a por certl -
- Va&.co Azevet.to.~A lt>es 4e Lerno1 .- Ca rlos dões . 
T •J ltldo. "' I Quanto ao pagamento de despesas com im-

F~-o~to n tJU pressões de editaes e boletins-porque o cou -• I tractante do servivo no anno de 1898 fechou 
(Terceira legislatura) a typograpbia, e, por esse ·motivo, nil.o pu· 

A' commisalio de Camaru Munioipaea foi blicou o ultimo balance-te t rimestral J81lse 
prneote uma reelamaçl!.o do ex-agente ex- anuo, pelo qne foi multado, , sendo neaeasa-
ecutlvo municipal to Pomba, devidamente r1o f~zer a publlcaçào por 403()u0, preço que 
documentada, pela qual pede a annullaçlo foi aJ_ustado, e a outra despes• de 20&000 
dos artigos 1 . . e 2 . . da Reaoluçlio da Cama- provem da tmpressl!.o de boletins convidando 
ra daquelle município n. '364, de 22 de janei- o povo a vacc1nar-se, Impressão esta que 
rodo corrente aono,queoMsponsabihaou pela não est ava eomprebend.lda no oontr&cto que 
quantia de 6:750$000, proveniente de gloaaa nlio vigorava na oeoaall!.o. -
fettaa nas contas que apreaentou e determi- Essas allegaçlles, como as dema1s, estão do-
nou a ut d d - ta · comentadas. fre mu:tcr:al~ essa Impor ncta para 0 co- Exposta assim a quest~o e depois de deti-
'-ll AII gloaaa tã.o as aegaiotes : pagamentos do exame, a commlssllo . 
feitos ao en genhei ro municiplll de 21 de Considerando qui) ::. ex agente executivo 
maroo de 1899 a 31 de dezembro de 1900 a muni01pal do Po01ba , r.,zondo o pagamento 
300.WOO meusaes-6:400$000 ; ao engenheiro do Camara procedeu de boa 

Idem ao arrematante da illuminaçlio publi- fé, attento a não poder, no seu entender, a 
ca de despesas nã.o comprebendidas no oon- corporaçlio municipal, Pem revogaçlio da lei 
tracto-3W53UO ; anterior, dispensar o engenbeiro para cu ja 

Idem de pubiicações-60$000-o que tudo nomeação dera aucturizaçllo ao agente ex-
aomma 6:71:10$300 e nào 6:750, 000, como coo- ecutlvo , cumprindo e88e Cuncciooarto etl'e-
lta da lei cuja aonuUaçlo é pedida. ctivameote os seus deveres no tempo do seu 

Taes glosas forll.m feitas pelos seguintes exercício; 
motiToa : a 1.• porque o engenheiro fora Considerando que não havendo má fé, 
diapenaado pela Camal'll ; a 2. • porque havia como se reconhece pelos termos da reclama· 
oontracto para o serviço de illuminaQllo pu- ção, por parte do reclamante n!o deve ser 
blica e essa de11pesa excedeu a quantia do responsabdisado por falta que não teve in-
mesmo contract..o ; a 3 .• finalmente porque a ' teoçll.o de commetter; 
Camara tinba contracto com uma typogra - Considerando que não estando , como pela 
pbia para ae publicaçOes e eua importaocia lettra do contracto se verifica que não estão 
foi paga além do preço do contracto. comprenendtdas na obrigação do arrema-

0 ex-agente exeeotlvo, em aua defesa, ai - tanta da 11luminaçil.o publica da cida1e do 
legou que &I glosas eram descabidaa: quan - Pomba, as despesas pagas a mais pelo con-
to ao pagamento do engenheiro, porque, pe - certo de lampeões etc. estragados por van-
Ia resolução n. 274, de 23 de ma.to de 18J8, to, tempest&d81l e outros incidentes, foi re-
foi oreado tal logar e dada so agente ex · guiar o pagamento feito ; 
ecutivo a faculdade de nomear o funcciona - Considerando que, em face dos motivos 
rio e, em 6 de março de 1899, foi, pela Ca· expostos, tambem e obvia a regularidade do 
mara, dispensado o engenheiro, sem ser re · pagame.nt..o du despesas com publicações não 
vo«ada a lei que creava ,o legar, eom i..nva- comprehendidaa no oontracto com a typogra-

A. c. - íl6. phia, é a commissiio de 



PARF.CER 

Q11e se adopte o seguinte projecto de re-
soluolo : o Congresso Legislativo do Estado de Mi-
naa Geraea resolve : 

Art. 1. • Ficam annllad011 os artigos I.· e 
2. • da Resolução, da Camara Mnnicipa~ do 
Pomba, n. 364, de 22 de janeiro do corrente 
anuo. 

Art. 2. · Revogam-sn as diaposições em 
contrario. 

Sala das eorumiaFões, 2 de agosto de 1901. 
-Vasco A ze.,edo.-Alvel de Umo1.-Carlo s 
Toledo. 

A Imprimirem -se. 
Nilo ba projectos, requerimentos, Indica· 

ções e moç1!e3 a serem apresentado•. 
o sa. PREill>KNTE, na rórma· do regimento, 

submette á. diacusslio o parecer n. 149, que 
teve hoje segunda leitura visto concluir o 
mesmo em requerimento . 

Encerrada sem debate a dlscuasllo á appro-
vado o referido parecer. 

Sll:GUNDA PARTE OA ORDEM DO DIA 
Segunda d io.:ussão do projecto n . 12Z, do 

Scnad!J 

E' annunciada. a segunda discuaslio, por ar-
tigos, do projecto n. 122, do Senado, regu-
le.ndo a concessllo de licença a funocionazios 
publicoa. 

im dlacuaallo o art. I.· li este sem debate 
approvado. 

Em discusalo o art. 2. · 
o ar. Vaaco Aaewedo:- Pedi a palavra, 

sr. Presidente, para apreaentar a seguinte 
emenda ao projecto n. 122, do Senado. ILê). 

Se o projecto n. 122 tem em vista facilitar 
esse serviço Independentemente da lnter-
vençllo do Congresso, a minha emenda jus-
tifica se por esae mesmo motivo. 

O sa. Joio Pio:- Essa dlsposlçlo já. está. 
consignada na lei n. 41 e na lei n. 281. 

O sa. Vuco AtEV&oo:- Mas essas leis, 
na parte a que se refere o projeoto, ficam 
revogadas. 

UM ~R. DEP UTADO : - Mas a emenda de 
v. exc. vae atrazar o andamento deste pro-
jeoto que nlio Inutiliza as diaposiç!!es de lei 
Jl uiatente~ . 

0 SR. VASCO AZBV.RDO:- 0 projecto revo-
ga todaa aa dlsposiç!!ea anteriores e eu nll.o 
vejo razlo para que oa lnspectorea escalare~. 
den~ro do municiplo, nllo pousam concede1· 
licença aos profeuores. 

O sa. Joio PIO dá um apart., , 
0 SR. VASCO AZKVII:DO : - Pelo pr(ljecto pa-

rece que os profenoreP, para a concessão 
de licença, ficam comprehendidoJ entre oa 
funccionarios dependentes da Secretaria do 
Interior. 

A minha emenda esclaroca o asmmpto e 
!riaa bem que os inspect ores escolares pode-
rl!.o conceder licença aos professores, llispo -
siçl'> salutar e iodispenaavel já consignada 
na legulaçl!.o do E~tado. (Mu ito bem). 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e poata em 
diacu1110 conjunotamente com o art. 2. · a 
seguinte 

Eme>lda 

Accrescente-re onde convier: 
, Os inspectoree escolares . municlpnes aos 
professorl!s primarios até 30 diaa. 

Sala das aeas!!es, 3 de agosto de 1901.-
VaiCo '' zevedo. 

NiDguem mais pedindo a palavra en.cerra-
Fe a diacussl!.o, aendo approvado o artigo e 
regeitada a emenda. 

Em discnssll.o, separadamente, os artigos 
3.·, 4 ·• s.·. 6.·, 1.·, a.·, 9.·, to.·, 11.·, 
12. · e 13. · alio os mesmos approvados sem 
debate. 

Consentindo ll c~sa que o projecto pasle a· 
3. · dilcussll.o é ell~ remettido a commisslio 
de Petições. 

I . • DIECU3PIO 110 PROJECTO N, 10) 
Dispensada a leitura a requerimento .do 

1 r. Isnacio Mur.ta, entra em 3. · discuasll.o o 
projecto n. 100, sobre matricula de minas 
e terrenos mineraea. 

I O sr. Aatolpho Dotra:-(Nilo devolveu 
o seu discurso). 

Suspende ae a aeasllo por lO minutos sendo 
reaberta findo eate prazo. 

Cont.inúa em diacu~sllo o projecto n.,-100 . 
O ar. Carloa Tolello:-Sr. Presidente, 

sinto o indecl!navel de'l'er de vir perante a 
Camara defen1er o projecto n . 100, de que 
sou humilde auctor. 

Conforme declarei por occasilo rte sua 
apresentaçllo, não teuho a velleidade de 
apresentar um ·trabalho completo sobre tio 
importante auumpto. 

Convencido, ar. Presidente, da utilidade 
da matricula ou do registro facultativo diB 
propriedades mineraee, e havendo estudado 
com acurado esforço, desde longo tempo, a 
materla, verifiquei que aqutllo que existe 
actualmente no Patado nl\o é aufflclente 
para a <.onstataçlio real desse immeneo pa-
trimonio, digno da maior attençlio dos po-
deres publlcoe. 

Nesl8 pen~amento,' tive opportunldade de 
ouvir diatinctos induatriae11 e de todos elles 
obtive animsçllo para proaeguir na idéa que 
tenho acalentado, .de instituir um registro 
especial dos terrenos miniJI'aes do nosso Es -
tado. 

Como viu a Caea, o projecto foi impugnado 
por inutll, pelo llluatrado representante da 
2. · circum•cripçllo, que disse que já se :pro-
cede, actuatmente, ao registro das proprieda-
des mineraes, pelo proce&~~o Torrena, e que 
a matricula especial, feita na Secretaria do 
lnteri·or; · nenhuma vntagem traz para os 
intereues da industria extractlva, visto 
como os proprletarioa pódem fazer, deade ja 
facultativamente, o reglstro de suas terras 
por aquelle procesro. 

Ora, ar. Preatdenta, vou demllnstrar á 
Camara de um modo calmo e sereno a idéa 
do projecto. 

Ttve em mira a organizA ção de um cadas-
tl'o especial da riqueza mmeral do Eatadr , 
atlm de que t>ste a "Patenteaue com a garan-
' ia da sua seriedade, com a garantia da au-
ctoridade do poder publico, eom a garantia da 
reaponaabllllade de um Estado constituldo, 
cujoa interesse• elevados acham-se em jogo 
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neua indnstria; qniz attrahir eBBe org~o da susten to com ardo:- as minhas ideas, ae de-
sociedade para o assumpto, de modo que fen do as minhas opiniões e simplesmente, 
elle fosse o lntermedlario natural no apro - porque, sr . Presidente, e~ta.s idéas, estas 
veitall).ento dessa riqueza. opiniOes custaram-me longos annos de tra-

Ma exposlçilo de mCitivos qoe fiz preeeder balhos, longoa annos de estudos. 
á apreaentação do projeoto, declarei que a Não sou uma creança hontem sabida dos 
~ 11cta principal, na actnallda1e, p tra o des- 1 bancos academicos, aou um homem que te-
envolvimento da nossa riquiza extra~tiva, I nho longo tempo de serviço pre.itado ao meu 
consistia exactamente na falta absoluta de Rs t.ado e posso atflrmar a v. exc., ar . Pre-
capitaes por parte dos proprietarioa parti- si dente, que nunc a desonrei um aó momento, 
culares, que r.lio podiam, nem ao menos fa- nunca deixei de estudar todos os problemas 
:ter o simples exame das suas propr:edades . 1 que a trech.m o Estado de Mt!!as. 
Eu declarei ainda, ar . Presidente, que o 1 Portanto, ar. Presidente, quando imaginei 
projeoto tinha por fim corrigir a aoçll.o ne - traMr é. oonsiderdção da Cam tra dos sre. 
fasta dos lntermedlarlos no aproveitamento I Deputados o projecto em debate eu quiz 
dessas grandes rlqoens, sendo, porém, pre- unicamente attrahir a attençll.o do corpo le-
ciso que se dl;;a que multe t dos interme- gialatlvo para o aasumpto. 
diarios que se occupam do serviço de mine- Se elle tem defeitos de redacçã~, de orga-
raçlio entre nós. prestam grande e imporhn · nizaçll.o, se conté m medidas inconstitucio-
te serviço á industria extraotiva . M ta, eetes 1 naes, me :lidas ln opportunas, poderá ser mo-
constituem a excepçã.o. Grandi numero ditlcado, poderá. ser alterado pela sabedoria 
dessas propriedades nll.o tém adquirido um1 da Camara, em momento opportuno ; se elle 
procura compenutiva do! immensos aacrlfi· desd _, o •eu art. J. · é Inconstitucional, s6 
cios que por ellas fazem seus ·proprietarios, fere de frente .1. Constltuiçll.o, se fere o direi· 
justamente por causa dessa eapeoulaçllo to material, que é da competencla do Con-
odioaa que Inutiliza todos os sacrilicioP , no greuo Legislatlvo ll'ederal, digo á. Ctmara 
acto da venda. I dos srs. Deputados : repilla-o i>• liminl!. 

Ha factos publlcos e oomprobatlrioe do E' possível que o auotor do projecto pelo 
que acabei de affirmar perante a Camara dos grande amor que tem ao desenvolvimento 
srs. Deputados e que eu poderia tra t,: ar em da riqueza extraotiva de Minas Geraes, tenha 
relevo até com documentos officiaes. tldo uma obeecac;ll.o em eeu espírito, tenha 

Portanto, ar. Presidente, acreditando que errado meamo; nll.o sou lnfallivtl. conforme 
satisfazia a uma necessidade de ordem pu · já declarei nesta Casa, mas se pratico erros 
blica, organizando um projecto que obede- os pr·atlco em boa fé . 
cesse a este principio, eu declarei à Cama - Mas, ar. Presidente, se o projecto de@de 
ra dos srs. Deputados que apenas levanta- seu art. 1.·, que é a chave de toda sua or-
va uma idéa e se esta idéa podasse fructl- ganizaçllo nll.o contém medida inconstituoio-
fioar no seio da Camara eu daria para- nal, porque ae levanta tamanha celeuma, 
bens á minha fortuna e ao Estado de Ml- porque se levanta tamanha impugnação, ta-
nas porque ia-se Iniciar um movlruento ae- manba guerra a uma idea que é nova, e 
rio no sentido de movimentar esta grande porque nll.o existe nos nl)ssos costu mes nll.o 
riqueza de nouo territorlo; se nll.o podesse pode ser qualificada de inutil e inoppor-
fructitlcar no seio da Camara nll.o sentiria a tnna . 
menor magoa, o menor resoentimento caso Nlf.o é inutil porque está consagrada pela 
fosse elle rP.J eitado in limine, tanto mala opinla:o daqnelles que sll.o p ::.r ~es Interessa-
quanto, ar. Presidente, eu sei perfeitamente dae no desenvolvimento industrial dP&ta 
que o portador desta idéa é o menos com- riqueza, nll.o é inopportuna porque os reta-
patente para trazel-a perante á Camara . .. tor10s do governo salientam Já o granie re-

VozEs :-V ; ex c. é competentlssimo. I sultado que tem dai o para O! cofres pu -
O SR. CARr.os ToLEDO - .•. é talvez aquel- ! blicos a proteoçllo que tem si du dispensada 

le dentre os membros desta Casa o de menor I á industria e:ttraotiva. 
valor e de menor prestigio (mio ap• i.:~dM ge 1 Quan:o é. utilidP.dP, eu aproveitJ o en-
raes ) para fuer vingar aqui qualquer ideQ , i' sejo de achar-me na tribuna para, neste 
e tant'l quOJ ella apparece à logo taxada de momento, na hora em que o projeoto e ata-
irracional e Inepta I ; cado tl!.o duramente de inutil perante a Ca.-

Sr. Presidente, eu tenho apen1s a satiafa- ! mara doe ara . DeputadoP , declarar que 
çllo de minha consolencia de patriota que I eu sou procurado por uma commisell.o de 
ama a eeta terra, que a ama sem nenhuma I industriaes desta Capital que, a respeito do 
outra preoccnpaçllo do que fazel-a grande projecto, me dirigem o officio que peço li-
em face dos outros Eetados da Unlll.o, eu nllo cença para ler (L ') : 
tenho outra preoocnp~tçll.o neata. Cua senll.o No floal, iniioa disposições ampirat,ivas do 
de elevar os debates dest1 Camara a uma prQjecto . 
altura digna da responsabilidade do corpo Muito pouca cousa mais eu direi . ar. Pre-
leglslatlvo, eu nll.o tenho outra praocc opa- aidente, quanto á utilidade do prOJecto em 
çlio e outro movei aenll.o collocu todos o ~ questll.o, visto como, na leglalaçll.o do Estado 
aasumptos que vem em debate na to la par- ollo ha disposiçll.o alguma rere ~ente ao re-
lamentar em um terreno inteir.t.mente im- giatro especial dos terrenos mlneraes. 
pessoal, e disto tenho dado o mais positivJ Falou se que no Registro Torrens nós u-
teste.mnnbo em todas as discuasoes que se mos a constatação da propriedade, mRs ó a 
tem travado neata Casa, tenho dado dlvto conatataçllo em geral e nlio a da proprieda-
intelro t.eatemunbo, respeitando e acatan Jo de mineral em particular, e um meio f a-
sempre a oplnlllo de aeus membros, e se cultativo como e~te do projecto que muito 



conoorre para a Uquidaolo do dominio par· o incidente oeoorrido ent,r.. mim e p illua-
ticmlar - tNtd.o deputado, devo, apenas, deolarl'r qJle 

Mu. sr. Preaidente, no projecto e~ttabe• edruhel aobre modo que. •· no., muito 
tem t~:notamente que a matrtoula ·•e podere~ digno :relator da comm~tlo de ConaUi'lliÇio 
eft'ectuar ou oor meio de t!tulo• da ptoprie- dflata Oase.. viuae impugnar o projeoto n. 
d11de traneerlptos no reriatro de hropo~b• 100, quando deixou pu, .• r aqui, ha multo 
cae · 011 por melo de tftuloa de proprieda · poucot dl1111 um pr~jeoto manifeatament& 
ds,, liq111dados pslo ayatellic do Regi•tro inoonatitooional, nm óontra elle levantar a 
Tol'rem. meDo r objeooAo. 

O fim do projemo... Oonoluindo, poi•1 as mlnbaa ligeira• con-
Para 811te flm, o Regia~ro Terrena por si slderações, como ae oo.•tuma dizer, com o 

aó nl!o satisfaz e nllo exiate em noua lt~ g'• · coraçilo inteiramente desprendido e á larga, 
JaQIIO o oero prevbto pelo projecto em de · a respeito de uma idb que eu oonaidero de 
bate. · maxima .utilidade para o~ intere11e1 da In· 

Quanto 1\ soa inconstitucionalidade, nlo a dut\ria ex.trac\lva, deixo ao oriterio da C&· 
enO!l!ltro lenlo na parte em que contere au· mara·a aoceitaçllo ou a rejelçlo in límine do 
ctorlzaçiio ao poder exacu\ivo para orKanl&ar · meu projecto, certo de qu.a a. repulaa de11a 
a tabella de vencnmentos da eommlaslo pro ldea signiflcará para mim o protet~ que 
vlsoti&, lnatttuida para o exame dos terreno• faço de jámais levantar m\nha voz, 110 selo 
mlneraeto. do .Congreuo, em relação a quaoaquer lote-

E' ve!'dade que ao poder legisla'.ivo nlo r8811es que ae refiram a tl!.o Importante in-
com'peh ena t•culdade, nlo desconheço duatria, que ·eu bfm a~ i. ar. Pretidente, é 
estl8 pl't'óeltó clm.tltucional, mas, nlo tendo maiCadada por aer exact. mente aquella que 
ba1111 sumotente l)&ra oalculal' a lmportanoia durante largo• annQ!I tez. a relioidade e a ri· 
dol!la -~~rvlco, contqnel no projeotc- eaaa quetl\ de Mtnas, at\rahindo para o Bra.til, 
auctorluçllo. E' ma teria que em 2. · dia · em dados moment01 da nosaa oi viliZiçllo 
coaPM pode eer ldterada, modificada ou Incipiente, o braço livre e intelllgente, 01 
aupprimfdll, como bem parecer á commls- cap1tses estran11eil'l s, é malfadada porque 
sllo, 11em altertr de modo algum a eesenola foi a. bue da civilização nacional, foi o prin-
do pr~jeoto. cipio llo povoamento do noaso terrltorio, foi, 

A. matricula é racaJbtiTa, ee nlo o 1o1se, por assim dizer, o fundamento da constitui . 
elltlrrla o projecto nos oasot de 18I rejeitado çiio da nllll'& nacionalidade. 
i n·limin~ pela Camara dOI ar•. Depubdoa. O $R. JoXo Pio:-Na quelidade da mineiro, 

Acredito que essa dispol1çilo aerá recebida I proteato contra itso. 
de braeos Abert'le vor todoa que têm inte· O aa. CARLOI ToLEi>o:-Sempre qu9 ae le-
resse dlrecto em fazer valorizar aeu:J ~rr&· 1 vanta nesta Caea qualquer ldéa que venha 
no11 mineras&. proteger a lnfluatria extractiva, nl!.o sei por 

Nilo precede o argumento do illuatrado re · que motivo ella mereoe a maior averallo, a 
presentAnte tlst 2. · oiroumacrlpç:l.o, quanto á maior repugnancia, nio digo da Camara, mu 
inoonventencia resultante da intervençilo do de muitos dos 1eua membros. 
Estado: NIW venho fazer com que o Ettado Sr. Prealdente, quero me collocar em um 
se torne industrial: na aituaçlo angustiosa plano Inteiramente auperlor a interesses de 
em que se acha a industrla extractlva, venho toda e qualquer ordem, quero me collocar 
chamar sobre illla a attençl!.o do Eetado, e.n uma altura onde nilo po89a chegar se-
para regular tiO Importante aarTiço, tanto não o reapeito que se deve tributar a um 
que o projecto conaigna dlft'erenteil bypo· homem que tem um longo pusado de honra 
tbesea. que podem ser eooaUu pelo parti- e de probidade e que nilo conbece outra 
cuia r, aem a menor oft'enaa doa aeue direi- cousa, quando eatilo em jogo os altos inta-
tos. resses publicoa, senão a aua oonsciencia, a 

Quanto á venda da propriedade no c11so de sua dignidade e a alta COJDprebenPão dos di-
condominoa auaentes em lo~rar incerto e reitos e dos devere& do Eeiado. 
nllo sabido, mediante convooaçllo, dlspoaiQiio Qoando apresentei ette projecto, declarei 
esn tilo duramente impugnada pelo nobre que trazia aómente uma idea e que me con-
deputado, como um ataque dlrecto ao direito aideraria feliz se ella tructitlcaue no seio da 
material, devo dizer qne essa dispo&içilO nio Camara, e que modiflrada, ampliada, trans-
é outra conae m8is que a reproducçlo do di· formada peh• aco&o intelligente desta grande 
relto oonatitutdo sobre o usumpto. collectividade faria o melhor serviço ao EB· 

Nilo obstante haver declarado quando bon- tado, ouju Jinançaa arruinada• nos obri-
tem impugnava o projeeto de di'l'illlo de gam a r~zer \odo- oa saoriOcios que reola· 
terras, que não seria sempre apologiata da mam do p11~riotiamo ele cada um de nóa o 
consignação de textos declatGrioa de lei, mah entranhado amor por esl.4 terra que e 
uma vez que a mataria já se achasse pre- a 1)&\ria dos nosaoa filhos,o maia entranhado 
vista, entrt>tanto, qaando 18 trata de um devotam,nto por eat.a te,rra sagrada, cuja. 
projecto economlco e admlniatratlvo, torna- prosperidade d8\·emos zelar e cujos elementos 
se neceuario reproduzir um principio de d3 protperidade não devemoa.deapreu.r por 
direito material. um momento, por um segund••, desprel&lldo 

Nl!o faço, porém, questAo tlilso: a Camara in limine a idéa que, ae tem defeitoa, que se 
poderá sopprlmir ena materia aem alterar tem 11 •nfelloidade d.e nllo ter por defenaor 
a substancia do p.rojec\o. netta 0••• uma alt.a oerebraQAo juridloa oa-

Fazendo t.stas repidas coosi •Jeraçõea sobre paa·de . fatal a viaga~:, de r .. ~81 a frupúftou 
o aeaumpto, aem .ter a menor lntenQIO de demona\r&ndo a sua 11\ilidade e oonat.ituoional 
oft'ender quem quer que seja, e lamentando aa auae grandee van\ageu, e ae o portador 
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della é Incompetente e nlo dispõe lle grande· por elle, porque elle é ut il, tem em mira tra-
eloquencla parlament81' (nllo apotadm grraos) zer um grande impulso para o nosso p:o-
para demonstr ~r ao Congresso essas vanta- gresso , t ransformado em lei ser á uma t.las 
gene lhe cabe pedir simplesmente o seguinte : bases do nosso engrandecimento. 
')e o projecto contém uma idea aproveita,·eJ, Voto por e li e, sr . Presidente, como votei 
o Congresso que o transforme,que o emende hontem pelo projecto do nosso collega, sr. 
porque eu não quero ter a vau~lor ia. de ligar Astolpbo Dutra, devendo dizer qne se este 
o meu nome a ute projecto, mas quero ter projecto é inoonstitncional tambem o é o de 
a. satiafaçllo, como mineiro, de haver cumpri- ~- exc. 
do U'll dever sacrosanto e concorriao na me- Nll.o estou preparado p11ra a discuss~o ml-
dida de minhas forçu parli que Ee d1~a.que o nuciosa do a&sumpto; congrat,ulo-me, po-
Cong• e~so M1neiro não deixou ( m abandono rém, com o nobre deputado reeidente em 
a pr10 cipal riqUfZ& do Estado. (llfu•t" be .n ; Ouro Preto, que teve a feli z idf\a de trazer 
muito). para e1 ta. Casa uma. qaeatão digna da atten· 

O e r . .Joi\o Pio : - (Nl!.o devolveu o seu ção dos legisladores que se compeuet:-am da 
dl~cuno). grandtza do seu Estado, di~tna da attenção 

o sr. A!iisls Lima : - Sr . Presidente, do ncsfo paiz, porque envolve e:11 si a espe-
antes de in1c 1ar o assumpt o de que venho rança da riqueza de Minas Geraea e que por 
trata r, na conflrmaçll.o do meu voto, devo isso mesmo, por Fer tl!.o amplo, tão ext ra 
declarar á. Cam~ra dos Deputados do Estado ordinario, ntlo Tide ter caracter pe~Poa l : é 
de \linaa Geraes, que. em todas as occasiOes um a tentativa que se faz para. transformar 
que tiver a ho nra de cccupar esta tribuna, o nosso Estauo em um a ,·erd ad eira. metro-
receberei com atten çl!o, com agradecimento, pote de ex plor~ções mineriaP , que virão ar -
cc m verd udeiro atfecto, todo e qualquer rancar do nono fólo riquezas que hão d& 
aparte que vier esclarecer as minhas idéas. fazer desta terra uma terTa digna da atteu -
que vier significar um a del 1cadHa par11 com ção dos capitaeP de trdo o rrundo civiliPado. 
a minha pessoa ' Concluindo, devo dizer que este projecto 

Vim a esta. CamarR para, pu gnando pelos honra seu auctor. honra esta (;asa e deve ser 
interesPes do meu Estado, discutir com cl;- conver titlo em lei: votR odo por elle, com o 
reza e logica todos os B@BUmpt os . recebendo maior prazer nesta I. · diEcussão. aguDI'do a 
do debatP. as luzes que posPam guiar o meu 2.· para diPcutil o mais amplamente. 
espír ito . Era o que tinh a a dizer. ( .1fu ito bem! 

Dando est a explicação necessaria em reJa - muito bem I) 
çl!.o ao incidente que ba pouco auccedeu com Nin~uem mab pedindo a palavra sobre o 
rnigo, devo dizer que tenho imrnenfo prazer projecto encerra -se a discus~i\o , ficando adi a-
em da r o meu voto ao projeoto em diacua- da a sua \"otação por falta de numero . 
são, que (é minha convicção profunda e in · 
aba lav el) vem irn pulslonar o progreeso da 
rnineraçl!.o, dando impulso as nossas rique-
zas, o que quer dizer que transformado 
em ''3i, trar á grandes beneliclos para o nosso 
Estado, porque não Eó estabelece disposi çVe,; 
re11,ulamentares para aclarar as riquezas do 
sub solo, para evidancial- as ao olhos de to -
doP, como tambem estabelece os meios de 
fazer a propa!!anda no estrangeiro, conse-
guind o, portanto, que a attenção daquelles 
que têm interesse nas explora~:ões rnineraes 
se volte para aq ui, trazendo, a.~sim, a im-
portaçll.o de capit.aes. 

E' lnqueRtionavol que em um paiz noço 
como o nosso, a propaganda ti um elemento 
essencial de progresso ; à indiscutível que 
essa deve ser a tnteoçllo do BraFil em todos 
cs seus pont( s. Em rela .;llo & nossa riquEza 
Jirinciph I, Em relação âquella que, pode-se 
dizer, é mai~ conhecida no extrangeiro, - a 
riqueza do café - um-a palavra se levanta 
nestu me-mento no Rio de Janeiro, a palavra 
do dr. Assis Brasil, di%endo que os governos 
dos divesros Estados devem ser os primei-
rcs intereasados na p:•Gp&!(anda desse pro· 
du elo, resistindo com energia a exploraçl!o 
do extranl(eiro q·tHI noa aspbyxia. 

Se eaFe produc.to, já bastante coubecido, ê 
aui m explorado, tornando-se neceu&l'ia a 
p1ovaga.nda , qoe di.rerr.oa de outros deaconhe-
cidoa complet&mente Y 

Pela.s dtapoaiçoea deue projeoto, t~rn&m-sa 
clars a, poattivas, Unes de -quae~quer emba -
raços aa terra • que devem ser pontn du 
graPdes explorações minarias: portant<>, vot o 

I.. DISCUSSÃO DO PR<'JEOTO N. J fl3 

Finalmen te lido e posto em L· discuaF![o 
o pr"jecto n. 103, sobre creRção de novos 
municípios do Estado encerra-ao esta sem 
debate, fic ando egualmente s~;ada a sua. vo-
tação por falta de numero. 

Nada maia havendo a tr11.tar-ae o sr. Pre-
sidente de signa para o dia 5 a seguinte 

ORDEM DO DIA 

t"t<l EIRA PARTF: 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approv açl!:o da acta . 
Expediente . 
Segunda leitura dos p~receres de co mmia-

sões e dos pr0jectos, depois de impresaoa 
e distribuidoP . 

Apresentação de pareceres dascommiFsões. 
Apresentação de J)rrj ectos, requerimen tos , 

indicações. interpellaçOes ou moç ões. 
Oiscussilo de requerlmentoP, indica ções. 

interpellat;ões e moções. 
Appro,·ação de redacç õss fl naes. 
rotação das matarias cuja discuul!.o se 

acha encerrad a. 
SEGUNDA PJ.Rn; 

Até 4 horu da tarde : 
3.· di•cussll.o do projecto n. 89, sobre divi-

sas entre o districto de llbéos e Alvlnopo lis. 
1. · do de n . 105. annunando leia da Camara 

Municipal de Montes Claros. 
Levanta. se a @essllo . 



208 

TERMO DE REUNIÃO PARA. A 37.• SESSÃO 
ORDlNARlA, AOS 5 DE AGOSTO DE 1901 

PRESIDENCIA bO SR. RIRII<flO DE 0J,l'.'EIRA. 
Ao méio dia, feita a chamada, acham-re 

presentes oa ara. : Ribeiro de Oliveira, Gae· 
par Lopes, Vasco Azevedo, Olympi.o Borges, 
Joaquila Calixto, Luiz Cassiano, Carlos To-
lado Arthur Pimenta, Carvalho Britto, Joaà 
GonÇatve~, Juvenal Pepn!l, Xavier R.olh~, 
lgnaclo Murta, - Edmundo Blnm e Auia LI-
ma, faltando com caua!l participada 01 era.: 
Franklin 'Botelho, Silva Fortes, Olympio 
Mourll.o, Lindolpbo Campo•, Abeilard, Frei · 
tu Castro, Nunes Pinheiro e Agostinho Pe· 
rei r a e sem ella o a mais senhora~. 

Nll.o havendo numero legal de sr s. depu 
tados presentes, deixa de haver sessl!.o, sendo 
daslgnada para amanh ã a mesma ordem do 
dia já annunciada. 

37.• SESSÃO ORDINARIA., AOS 6 DE AGOSTO 
DE 1901 

PUliD'f. NCIA DO IR. fliBEIRO DE OLIVEIRA 
~ U.W:MAIIIO : J.· parte da ordem do dia -Act:o .-

Expedtente.-Observacões dos sr~. \·asco Aze-
veoo e Ferreira e Mello.-~.· lellura .-Aoreseo-
taçllo do parecer para 3. · discussão do projecto 
n. 102.-Dtscu!el•> de redacções flnaeP .-V.ol:'cõee 
adiadas.~?.• parte. - 1 · dlscusello dos pro)ectos 
os. 89 e 105.-0rdem do dia . 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os sra. : Ribeiro d<!! Oliveira, Gas · 
par Lopes, Fe'rreJra e Mello, hrnacio Murta; 
Julio Tavares, Jayme Gomes, Xavier Rolim, 
Olympio Borge~, Delfim Moreira, Epaminon-
daa Ottoni , Raposo de Almeida, Aatolpbo 
Dutra, Luiz Rennó, Leopoldo Corrêa, Artbur 
Pimenta, Simell.o Stylita, Valerio de Rezende! 
Joaquim Callxto, Vasco Azevedo, Juvena 
Penoa, Carvalho Britto, Jose Gonçalves, Ro-
drigues Chaves, Edmundo Blum, Dealderlo 
de Mello, Alves de Lemos, Aatolpho Pinto e 
Asais L!ma, faltando com causa participada 
os sra. Fran kliu Botelho, Silva Fortes, Olym-
pio Mourão, Lindolpho Campos, Abeilard, 
Freitas Castro, Nunes Pinheiro e Agost!nho 
Pereira, e aem ella os mais senhores. 

Abre se a aeaall.o. 
Estando ausentes os srs. l. · e .2. • Secre-

taries e seus supplentes, sll.o convidados para 
esses logares os ara . Gaspar Lopes e Fer-
reira e Mello. 

Lida a acta da sessão antecedente t> nllo 
havendo quem sobre ella faça observações, 
á a mesma dada por approvada. 

Bl:PEDIBNTZ 

0 SR. ].· SECaBTARIO dá conta do seguinte : 
Reprer~ntaçües 

De habitantes do districto de S. Pedro da 
União, protestando contra a 1ua pauagem 
para Monte Santo. e pediddo a sua conserva-
ção na oomaroa de Jacuhy, a que pertan-
c.em.-A' commlulo Mixta Especial. 

Da Camara Municipal de Ayuruoca, fnendo 
"er a JUstiça da conservação da respectiva 
com arca .-A' mesma commisfão. 

Da Camara Municipal do Sacramento, pe · 
dindo para, na nova organisaçll.o judloiarla, 
aer a referida cidade conalderada aàde da 
comarca.-A' mesma eommlasllo. 

O SR . VAIOO AZEV&DO communica e a Ca-
mara Oca inteirada que o ar. Carlos Toledo 
faltará és sessões p r alguns dias por motivo 
de moleatla em péssoa de sua famllia. 

0 IR. FBBRIIRA B MKLLO commonioa e a 
Camara tloa egualmente Inteirada que o sr. 
João Pio faltou h( je i sessll.o por doente. 

2.• LBITURA 
Têm 2.• leitura e ficam sobre a meHa para 

ordem dos trabalhos os pareceres ns . 152, 
153 e 15' e o projecto n. 110. 

APRESEr.TAÇÃO DK PARKCER.BS DE COMM!Sf0E8 
0 SR . DELFIM MOREIRA , pela commissli.O 

Mixta Especial, manda á Mesa o seguinte 
Parecer e emendas para 2. • d•&Ct"stlo sobre 

o pro jecto n. 102. Reorçani •arão lU serv i-
ço& fj ubl ico•. 

A Commlssão mixta especial, a que foi 
presente o projecto o. 102, approvado em 
t.· discuaall.o, é de parecer que o mesmo 
projecto aeja aubmettldo á 2.• discussão e 
approvado com as seguintes emenda• : 

1.• 
Ao art. 2. · § 3. ·-Depois dus pa!avraa-

um inspector-accreacente-ae- um chefe de 
secçll.o-o mala como está no art. 

2.• 
Ao art. 6. ·-Depois das palavras-desta 

lei-accreacente-ae- <<Salvo se os profes-
sores, por proposta da respectiva congrega-
ção, se obrigarem, dentro de 60 dlaa, a con-
tinuar no exerclclo de suas funcções apesar 
da reducção de vencimentos.» 

3.a 
Ao art. 8 . · Substitua-se o art. 8. · pelos 

seguintes : 
Art. 8. · O governo manterá o ' nterna~ 

do Gymnasio Mineiro, durante o anno lecb· 
vo a começar em primeiro de set6mbro do 
corrente anno, com o producto das pensõe~ 
e do benetloio da loteria. de que trata a le1 
n . 293 de 31 de agosto de 1000. 
. Art. 9. · Fica o Presidente do Ee~do au-
cto:oisado a entrar em aooôrdo com a mu-
nicipalidade de Barbacena para o fim de 
patlar·lhe o. cuatelo do Gymnasio, findo o 
anno lectivo; devendo, neste caso, o thesou-
ro mineiro entrar com a quantia correspon-
dente á .metsde doa vencimentos dos profes-
aorea e lentes. 

§ 1. · Realizado o a.ocOr'.lo de que trat;t 
a diapoalção anterior, continuará a Cnmara 
Municipal de Barbacena a go..ar do benefi -
cio da lei n. 298 de 31 de agoato de 1900. 

§ 2 . · A nlo realização do accordo ou a 
sua inobaervancia, depois de realizado, im-
portará na auapenslo do Estabelecimento; fi-
cando om vigor o art. I.· da lei n. ~. de 
31 de agosto de 1000, e continuando oa pro-
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fessores e JenLes a perceber met:\de dos ven · 
cimentos até um anno. 

8 3. · O eatabelecimento mantido pela 
Camara munioipal continuará. sob a direcção 
do Ettado e terá. o caracter de internato 
somente, sem prejuizo dos alumnoa ate aqui 
matriculados no externato. 

§ 4. · Fica reduzida a 6003000 a penalio 
doa alumnoa, que será. paga na forma esta -
teleoida pela lei vigente. 

4 • 

Ao art. 13. ·-Accresoente se aa seguintes 
emendas adrtitivas: 

Art. Fica creado o tmpoato sobre os apo-
aentados à reformado& : 

a) de 5 "I·, ai o orde.nado exceder de .... . 
6008000. 

b) de '10 "J . , ai for superior a 1:200$000. 
Art . O governo aproveitará para as vagas 

que se derem nas repart!çõsa publicas rs 
funccionarioa dispensado& em virtude desta 
lei. 

Art. Para o fi m de melhorar o serviço de 
llsoalisaçllo, potlerá o governo elevar o nu-
mero dos naoaes ambulantes du rendas in· 
ternas; eupprindo estes Jogarei com o pes-
soal existente na Secretaria das Finanças e 
o dlspenndo da Secretaria da AfiTionltura. 

Art. O~ professores e lentes diepenaadoa 
em virtude desta lei terlio direito á nomea· 
çilo para aa cadeiras vagas de materia lden-
tlca que se derem em outros eatabelecimen-
tos de instrucçilo. 

Sala da1 Commiuõer, 6 de agosto de 1901. 
-Affonso Penna, presidente.-Bia.r Fortes. 
-Lt:vindo Lop es.- Valerio de Rennde.-De/-
fim Moreira .-Jutio Tavare&.-Atres de Le-
mos.-A imprimir-se. 

O sR. Josa' GoNçALVEP, por parte da com-
mlssllo de Redacçilo, manda á. Mesa o ae· 
guinte ; 

PARECER E RKO .~CÇÃO F INAL SOBR S: O PRO J BCTO 

N. 96 
A commiasllo de Redacçilo de Leis, a que 

foi presente o proJecto n. 96, do corrente 
anno, é de parecer que se adopte como fi . 
nal a mesma redacçllo com que o referido 
projecto foi approvado em 3. · discuullo. 

Sala das commissões, 5 de agosto de 1001. 
- Jo11! Gonçotve& .- Rodr1gue.r Chavet .- Pa-
dre Xavier Rotim . 

0 IR. A8TOLPIIO DUTRA (p et'l or dem) re-
quer e obtem dispenaa daa formalidades re-
gimentaes para ser discutida e votada imme· 
diat&mente a redacçilo apresentada . 

:n!SCUISÃO DE RBnACÇÕ ES FJNABB 

Na fórma requerida entra em dlscusslio e 
é sem debate approvada a redacçilo que o 
sr. Presidente manda que se remetta ao Se-
nado. 

Em seguida ali.o lidas e postas em dh-
ouasllo succeaalvamente, sendo approvadas 
aem debate as redacções llnaes dos proje-
ctoe n. 86 e 99, sobre fotlra de gado em 
Sete Lagoaa e sobre força publloa.-Remet· 
tam·ee ao Senado. 

VOTAÇÃO DAS MATERJ AS CU.J A Dll CliS:ÃO SE 
ACHA E:-i CER !t ADA 

. São approvados em I.· drscussilo os pro-
)ectos ns . 100 e 103, indo este á commissãn 
Mil: ta Especial e aquelle il de Minas. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.\ 
i. ' DI SCUSSÃO DO PROJ.I!CrO N. 89 

Lido e posto em 3. · discussão encerra se 
esta sem debate e ftoa adiada a votação do 
projecto n. 89, w bre divleaa entre o dist ri -
cto ue llbéos e Alvinopolis. 

3. • OJSCliS8 ÃO DO PROJI CTO N. I 05 
Em seguida é lido entra em I.· discusaão. 

que encerra· se aem debate, fic ando egua l-
mente adiada a_votação do pro.>j ecto n. t<Y.i , 
que annulla lelb da Camara Municipal d e 
Montes Claros. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre -
sidente designa para amanhl!. a seguin te : 

ORDEM DO DIA 

P RDIEI:l.A P ARTE 

Até uma hora da tarde:. 
Leitura e approvação da a c ta . 
Expediente. 
Segunda leitura doa parecerea de comm io · 

alies e dos projecto• , depois de impressos e 
distribuídos . 

Apresentaçl!.o de pareoares das commis-
aoea. 

Aprerentaçllo de projectos, requerim entos. 
indicações, interpellações e moções. 

Discussllo de requerimentos, indi cações , 
interpellaç õ~ ~ e moções. 

A pprova\~ão de redac ç':>es ftn aes. 
Votação das matarias cu ja discussão se 

acha encerrada. 

8E11 l'NDA P ART E 

Até -1 horas da tarde: 
1. · di dcuasão do proj ecto n . 104 , conce -

dendo ao cidadl!.o Carl os Wi gg e outro pri'l"i -
legio para explorar ouro e outros min Haes 
no le ito do Rio das Velhas . 

2. · do de n. 98, auctorizando a impressão 
nas otflcinas do M i>t os Uaae, do romance 
de B. Guimarlles «Mauricio» ou «Os Paulis -
taa em S. Jollo d'EI- I{ey~t . 

2. · do de n 6 1, annullando a Resolução 
o. 7 da Assemblea Municipal do Piranga . 

2. ·do de n . 107, do Senado, 11nnullando a 
deliberaçllo da A~aemblea Municipal do Ca-
rattnga, sob r':! contas do agente execu ~ivo. 

Discus~ão unica do parecer n. 150, conce-
dendo licença ao ar. deputa1o Fran klin Bo-
telho. 

Levanta E e a aess ilo . 
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38.• SESSÃO ORDI~A.RH, AOS 7 DE AGOSTO 
DE 1901 

PRE8IOENCIA. co SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
::.U M:IIARI0 :-1.' parte da ordem doodia.-Act ./'-' 

Expealenle. Obsenaçõe4 d.s senhores Oelftat 
Morell'11, carvallro Brlllo, JIAo Lvtz{ lk>!&-Gon+ 
ç ti Ved , Ferreira e ~lello, Asata l.tma, Luiz C•sr 
alaoo, Komuodo Blom e Luiz Kenoó.-Apre~eo+ 
taçào do parece• para a 3 • dl~cm~âo do projecto 
n Hll, •do 1\ellallo . -~otacG. es ialadaa .-1! • part 
le: -.t,• ,diaca•io' do pro~· o. •0•.-i.··dO 
de n. \18.-'. · ilo. de n . .;1. Dlaeuraos doa senhO-
res llaposo de Almel4a, .Vasoo Azevedo e Astolpbo 
Dutra . -llequerlmenlu de urgencla.-Apresenta· 
çào ao p;tr~~r, o. 1:.:..-v dtSCUttào d~ pro)ecto 
n. 101, do s~oaelu. -Diecuseilo do parecer o. 
1~0. -0r<~em do dia. 
Ao meio·dl&, feita. <a eltamada, aoham ao 

preaentea•os are. : Ribairo de Oliveira, Nunee 
Pinheiro, ·Joll.o Luiz> Vuco• Azevedo, Cll'Va· 
lho Britto, j 111io Tavares, Luis- Rennó, Rllpo.· 
ao de Almeida, TI!.,V&rea ,. 46 Mello, Jayme 
Gome•, Alves de U,Qlos, .(Jaa~.r LQ~, ~ 
tolpho Dutra, Xavier Rolil:n, .fiivenar Penna, 
Deltl :n .Moreira, Joa• Goa~lvee, Epaminon-
das Ottonl, Simell.o Styllt.a, Vslerio de Rer 
zende, Leopoldo Cot;l'ela, .Ferreira. e Mello:, 
Arthur Pimenta, Edmundo Bium, Joll.o Velr 
loso, Ignacio MIIN, Jóaqwm Cali:uo, Rti-
belro Junqueira, Lul& cauiano, Rod:riguee 
CllaveP, Assis Ltma, Desiderló d,e Mello ll Asc 
tolpho Pinto, faltando com clfula particlp~r 
da os ara. Fraokltm Botelho, Silva Portes, 
Olymplo Mourllo, ' Lindolpbo Campos, Abei-
lard, J:l'reitaa Castro, Agostinho PeNira, Car-
loa Toledo· e Jollo Pio, e aem ell.a 01 mail se-
nhores. 

Abre-se a se1allo. 
Lida a aota da aateoedente e nll.o havendo 

quem aobre ella faça obaervaçoea é a mesma 
· dada por approvada. . 

·~PED111N'11& 

0 SR. l.' SEcRETARIO dá conta 
guinte: 

Officío 

do se· 

Do conselho districtal de Dore~ do Aterra· 
do protestando contra a auppreesll.o da co-
marca 4e Santa Rita de Cassla e contra a 
annexaçllo de.saa co.marca á de Passos.-A.' 
commiaallo Mlxta Especial. · 

0 SR. DKL FIM MOREIRA envia á Meaa para 
ter o destino regimental uma repreaentllção 
doe habitantes do dietricto de IS. José doa 
Botelhoa, municlpio de CabD Ver..te ~~<.llcitan· 
do elevaçll.o· do referido dlstricto á. oatbego-
ria de villa.-A' meema commisalo. 

O sa. CARVAEHO Bli.ITTO manda à Mesa uma 
repreaentaçllo do presidente e agentlil execu~ 
tivo municipal de Sant.'Anna dos Ferros, pro-
testando contra a suppteasll.o da refer ida 
comarca.-A' mesma comm tssllo. 

o s11.. Joio Lurt passa ás mlos do ar. Pre-
sidente e pede para que tenham o destino 
regiment~or um requerimento em que Joaé 
Polycarpo da Lu •. , fazendeiro no dlstricto da 
cidade de S. Gonçalo do Sapucaby, pede 
transl'erencia de sua fazenda de S. Domingoa 
para o mnniclpio da Campanha e uma re· 
preaentaçllo da camara municipal da Baga-

gero solicitando a mudança de nome da mes· 
ma cidade.-A' mesma oommls~llo . 

() sa. JosE' GoNQALv-a ·manda! Me1!8 uma 
representa~lio em•que·o• habitantes do di-
st~cto do Joday! muoiclpio d~ · ltapeoerlea 
l8111ltropbe com Santo Antomo do •'Monte 
pede rectitlcação de dl,vl!llla.-A' 'meema oom-
mtullo . • 

0 BR . FBRRI!liRA. I MELLO envta á Mesa 
uma representação dos ·habitantes do dlstricto 
de Santa Quiterta, muoicipio de Sabará, soli-
citando elevação á categoria de villa, des-
membrado do munieipio a que ora. perten-
ce .- A' mesma commissll.o. 

O sr. A1111111 Lima:- Sr. Prealdeute pas-
so ás mlloe de v. exc-. allm de ser aubmet -
tida ao eonbecimento da casa e ao ;puecer 
da 1 eepectiva commissll.o uma rep~e~~enta
çAo de habttantea, propr1etarioj eo eleitores 
do diatricto de l.lryataes, pedindo a passagem 
do referido dtatrlcto . para o muaicipio de 
Dores de Boa .Esperança. EMa rej)l.'elentaç4? 
chegou -me ás mlíos por intermedio do lllus-

.t,re . aaoerclo\e, venerando José L~urenço 
Leite, ·dlp9 vigarlo ela cidade de D;~res de 
Boa Eeperanoa·· e üluatu obe.fe po!ijicJ. 

Attendendo goetoumeute ao . eeu .pedido 
e deaejando ver real.illad& a atpiuçi\o, dos 
solicitante&, requeirll a v. ex a .• 1e difoe de 
.enoamlnbar a re!l!l'ida repreee.nt.aell.o ,oom-
miaeão reepeotiva.- A' meama ' commissll.o. 

O ~nt. Lurz CABH&NO, en·via ! Meaa uma 
repreaentaçllo da Camara Municipal do Bom-
fim, protestando contra a mudança de ·nome 
da reapectiva cidade que ae pretende levar 
a effclito pelo projeoto ora em disouull.o 
ue•ta Camar:J .- A' commissã.o de Estatie· 
tloa. 

0 SR. ·EDMUNDO BLUM envia á Mesa e 
pede para ser publicada no jornal otncial 
a seguinte: 

Represenhção dos habitantes de ~S. João 
Evangelista do PeQanha sobre a mu(lan 
ça da sél1e do munlolpto. 
Exms . ara. Presidente e mais membros do 

Congre~so do Estado de Minaa.-Nóa abaixo· 
aaaignauos, representando todos os habitan-
tes desta !regáezia, desejosos do progres1o 
deste grandioso municip1o e sabendo o quan-
to influe para isso uma cidade confortavel, 
n!W o sendo a actua:l aêde do municlpio, 
vimos padir aos noeaoe repreaententea aua 
mudança para este arraial, cujaa oondiçlles 
topograph1caa, bygiellicae etc., se preatam 
optimamente para .aquelle tlm. 

S. Joll.o Evan.geliata do Peçanha, 3 de ju-
nho de 1901.-uonego Antonio Pinheiro de 
&ouza Br andão . Presidente do conselho, An · 
tooio Borges do Amaral; conselbeiros, Eva-
ri8to do E8pirito Santo Aguiar e Leulino Pi-
menta; pro!ssso)'as, Carolina Augusta de 
Meira e GuU tlermina Eponlna ; Clarlmundo 
Jose Alves, negociante ; Cornelio José Pi -
menta , idbm ; An.tonio Pedro Gopçalves, 
idem ; Joll:o llualberto Gonçalves, idem; An-
toniO Borges do A.maro~.l Junior, Idem; Lu -
minó José flmentã; l!lem ; José Joll:o Bur-
·lt)a.na, rdem ; Eelippe Fell:~:, idem ; J.oll.o da 
Cruz tlardlnba, Idem ; Olympio JU:ho Costa, 
idem ; José Tnomaz da Silva Junior, idem ; 



J uvelino de Oliveira Braga, negoci ante ; Ho-
oorl o Luiz da Rocha Lelio, idem ; Sebastill.o 
da Costa Rocha, idem; Altino de Oliveira Bra . 
ga, idem ; Man9el Marcelioo da. Costa, idem; 
Ant "nlo Augusto Jacomini, idem · José Pint? 
de A.Jmeida, idem; ambulante; Am~rioo Perei-
ra dos Santos, idem Vicente Alves Ferreira, 
idem ; Joaé Lopes do Azeredo, idem ; Olym-
pio José Pimenta, f11zendeiro ; José Augus-
to Pimenta, idem ; Jo8é Pinheiro de Oiivel-
ra, operario ; Virgílio José Alves, idem ; 
Baziho Nunes Netto, Idem ; Alfredo Pereira 
do Amaral, fdzendeiro ; Miguel Pereira do 
Amara l, idem ; Josephino Borges do Amaral , 
idem ; Sebastill.o Francisco de ""zeredo, la-
vra.o:lor; José Tiburcio da Silva , Idem ; Ame-
ti o Figueiredo, alfaiate ; Joli, J ulio de Ao . 
drade, tropeiro ; José Theodorico Correia, 
operario ; José Pe Jro n onçalves, idem ; 
Francisco José do Ndsci mento, fazendeiro ; 
José Yicente Cardoso , idem ; Jose Fernao-les 
dos Santos, idem ; Jose Francisco do Nasci -
mento, lavrador; José Eleucadio, idem ; Ricar-
do José Lacerda, selleiro ; Demetrio Mourão, 
alfaiate ; Zeferino Procopio Sardinha., faze o . 
deiro; Umbelino da Cunha Pereira, carpintei -
ro ; Marcos Rodrigues Pereira, lavradcr · 

Fran cisco Ferreira de Carvalho, lavrador ; 
José Joaquim de Carvalh o, tropeiro : Seba· 
ti lio Pereira de Sã, fazendeiro ; Clemente 
Bragança, lavrador ; João Ca ndldo da Rocha, 
id em ; Caodido Jose de Senna, inspector ; 
Antonio Vieira da Silva, lavrador ; Arthur 
Borges do Amaral, fazendeiro ; Jo!lo Paula 
de Sousa Costa, lavrador ; Manoel de Almei -
da Costa, fazendeiro ; Adolpho Pompéo de 
Albuquerque . liquidante ; Joaquim de Al-
meida Costa, fazendeiro ; Vena.ncio Barroso 
da Silva, idem ; Silverio Barroso da Silva, 
idem; Seraphim Go mes da Si lva, idem ; José 
Joaquim Fe rrei ra, lavrador ; Clarindo N'J 
guelra ~1adureira , idem ; Man oel Coelho de 
Almeida, idem; Celest ino Nogueira dos R~is, 
idem ; Pedro José de Andrade, Idem ; José 
Emygdlo Ferreira, fazendeiro ; Sebastili.O Ro-
drigues Chaves , lavrador ; Manoel Sardinha 
de Andrade, idem ; Zacharias Dias de Azare · 
do, idem ; Celestino Ferreira Dias, fazendei-
ro ; Sebasti!l.o Severino da Silva, lavrador ; 
Do mingos C. Furtado, fazendeiro ; Emygdio 
C. de Barros , tropeiro ; João Nepomuceoo 
Coelho de Moura, fazendeiro ; José Joaquim 
de Carvalho Junior,tropeiro ; José Celestino Ri-
beiro, negoeia.o te ; Joaquim B. de Andrade, 
lavrador ; Euzebio C. N. Rabello, dentista ; 
Joaquim de Sousa. Costa, idem; José Anton io 
de Araujo, ne gociante ; Jaouario Julio Bara · 
chn, idem; João Gualberto de Meira, idem ; 
Elpidio dos Santos Figueiredo, operarin; Dur· 
celino da. Silva Reis, selleiro ; Lafayette Mo-
des tino Pimenta, operario : Jose Paul o de 
Souza Costa , lavrador: João F'a ustlno da Sou 
za, opera.rio; .Toão de Senn a e Souza, idaw ; 
.lolio Porflrio Nepom ucen o, iiam; Manoel Ri 
ca rdo da Costa , idem ; Jerooymo Pereira de 
Sousa, idem; Sebastilio Pereira Affonso, idem ; 
José da Gosta, lavrador ; Antonio Vteira Cha · 
ves, idem, J oaquim de Oliveira Rosa, npera· 
rio ; José Augusto Rangel, escrivll.o do paz; 
Eusobio Dias Camargos, lavrador; Jolto de 
Queiroz :\-lattos, operario ; José Bernardo 

.'\, r:. - "?7 . 

Mont eiru , negociante; Sebutill.o Antonio da 
Ar11ujo, lavrador, Joaquim tlooçalves Vtctor, 
tdem ; Marcolioo de SaJles Costa., Idem ; Ma-
noel Gomesda Silva, Idem: Valentim Vt llela 
dos Santos, idem : .J oão AI ves de Souza, 
idem; José Sabioo da Silva, idem; Jac io-
tho Amancio da Silva, idem;A otoolo Perei-
ra de Sá, idem; Pedro lgoacio Peixoto, Cazeo 
deiru; :\laooel Vtelra da Costa, lavr11dor; Pe-
Peiro :\!artioiaoo Guimar!les, operario ; 
Manoel Alvea do 1-/ascimento, 1!1vra.dor; Ha-
s tl io Jose da Costa Junior, idem : Luiz An -
to nio de O li v eira, ide m; Onofre Ptres da 
Silva, idem; Vicente de P:.: ula Silva, idem ; 
José dos Santos Camello, !riem: Alexaodrtoo 
Luiz Fróe~. negocia nte: Jaciotho Polydoro 
Monteiro, opera rio ; João Ferreira Ddmas-
ceno, lavrador ; J ulio Lu iz Fróes, idem : Mo -
dest<> Soares de Abreu, idem : ~!anoe l Kamos 
da Cruz, idem; Antonio Heortque do Nasot-
mento, idem: Francisco Caoalk da Fonseca, 
idem; Duarte Pe,·eira da Sil va, idem ; José 
Soares da Silva, idem ; Fidelis Soares de Abreu, 
idem ; Lui z Franalsco BraudiTo, id~Jm: Joa -
qu im Martins daCos ta, idem : Pedro Alexandre 
de Araujo, operarto ; Fra ncisco dos Sa ntos 
n it v ei ra, lavrador ; Bernardino Jose de Oli· 
veira, idem; Manoel Luiz Gonçalves. idem: 
Joi\o Sacerdote de Assis Costa, tdtlm: Manoel 
Nunes de Oliveira, idem ; r~ utllterme Ft·ao-
ctsco da Silva, idem; Sincero José da Almeida, 
idem: Fraocidoo Martins de Sousa, tdem; 
Vicente Alves de Sousa, negociante; Sebas-
ti il:o Til eodorioo de Sousa , lavrador; Bento 
de Souto Santo, idem; Francisco José Cesario, 
idem : Antonio dos Santos Ca mello, idem : 
Manoel do Nasc imen to Ca mello, idem; Gal -
dino Januario da Roc ha, idem; João Miguel 
da ' ilva, idem; José R'Jdri gues dos Santos, 
idem ; Joaquim Baptista Paschra l Baetlio, 
idem : Cypriano da Costa Maci el, idem; l'rao-
cisco Pereira Barreto, idem ; 11!'l.D09l SimOea 
do Oliveira, idem; Joil:o Lo pes d.; Figueiredo , 
idem; Pedro Baptista dos Santos, tde m; J us-
celi no Gomes da Silva, idem ; l3enodt cto Do -
mingues do Nascimento, idem ; José Luiz de 
Azeredo, idem ; Theoba ldioo lgoacio de Oli-
veira, idem: Joll.o Vieira Ferna ndes, idem ; 
Virgílio Borges de Almeida, idem; Antonio 
Da01el do Amaral, fa zendeiro; MaD•lel José 
Uonçalves, operario; José de Queiroz, lavra-
dor; Lucrecio Alves Ferreira, idem: Otemente 
Gooçal ves de O li v eira, idem; Joi\o L'> pes de 
Azeredo, idem ; Dimas de ousa Costa, idem· 
Juaq ui m Jose do Oliveira , fne ndeiro; José 
Ribeiro da Costa , idem; Clemente José de 
Oliveira, idem; Joãn de ::;ousa Costa, lavraior; 
Antonio José de Oliveira, idem; Marcellino 
José de Oliveira, idem; Sebasti lio Ferreira de 
Quei roz, idem; :\!anoe l Rodrigees Pereira, 
1dem; João Coelho Mart10s , idem; Cassiaoo 
Dario nodrigues, Idem; Jose Di as de Sant' Ao -
na, idem ; Antonio Taveira de Queiroz, fa -
zendeiro, ~!anoel José de Oliveira, idem . 
Publiqu ~· se na forma requerid a e remet-

ta se á com missã.o Mixta. Especial. 
O SR . LUIZ RrrnNó manda á Mesa quatro 

represaotuçoes dos c idad ãos José Antonio 
Ribeiro Cunha, Francisco Ribeiro Mendes , 
Francisco José de Souza Pinto, Antonio Joa-
quim Alves e out ros, solicitando transrereo-



c ia de suas raz mdaa do districto de Pouso 
Alto para o da Virglnia.-A' commissão 
Mixta Rapeoial. 

Não ha matarias destribuidas para 2.• 
leitura . 
.\ PREBBNTA~ io DE PARECBRES DI CJ MM18R ÕE 8 

O sa. Anis LIM .~, pela oomminãa de Re-
presentações, manda á Mesa o seguinte : 
Pa rt cer pat·a 3 .• ditCU31llo, sobre o project o 

n . 122 , d o Senado 

A commissl!o de Representações, Reque-
r imentos e Petições, a que foi presente 
o proiecto n . 122, do Senado, approvado em 
2.• discuss~o e de 

PARECER · 

lJue seja o mesmo submettido á 3 . • dis-
cussl!o e approvado com a mesma re· 
dacção . 

Sala das commissões, 7 de agosto de 1901.-
Sime<io S ty lito.-Assis Lim a. 

A imprimir se. 
Nl!o ba projectoP, indicações e mc:;ões a 

serem apresentados. 
VOTA ÇjE; ADIADAS 

São approvados em I.· di~cuasão o projecto 
n. 105 e em :~ . · o de n. 89, sendo est ~ re · 
mettido á commisslio de Redacção e aqnelle a de Camaras Muntcipaes. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
(.'DISCUSSÃO DO P R (l J KCTO N. 104 

Lido e posto em I. · discussão é sem deba te 
approvado e vae á commissão de Minas o 
projecto n. 104, concedendo ao cidadão Car-
los Wigg e outro privilegio para explorar 
ouro e outros mineraes no leito do rio das 
Velhas. 

2.a DISC US SÃO DO PROJ II:CTO N. 98 
Em seguida Pão sem debate approvados 

em 2. · discussão os arts . l. · e 2. · do pro-
jacto n. 98, sobre impresslto do romance 
Matl?'icio, de Bernardo Guimarães, projecto 
esse que vae a commissl!o de Petições visto 
consentir a Camara que passe elle a :l. • 
discussão. 

2. ' DISCU dSÃO DO PRO J ilCTO N. 61 

Annun ciada a 2. · discussão, por artigos, 
do 'llrojectos n . 61, ann ullando a resolução 
n . 7 da assembl éa mu nicipal do Pi ranga . 

Em discussão e art. I.· 
O •r . Raposo de Almeida :-sr . Presi-

dente, não tenho intuito de discutir o pa -
recer sujeito neste momento ao nosro julga -
mento ; meu tlm, pedmdo a palavra, é uni-
camente solicitar da honrada commissl!o de 
Camaras, auctora do mesmo parecer, in for -
mações que me habilitem a j ulgc~.r a mataria 
com parreito conhecimento de causa e sem 
o receio de que meu voto, em favor do 
parecer, possa ir de encontro ao disposto 
em nossa Constituição. 

\' . n o. recorda-se, sr. Preaidente, que no 
primeiro anno da aotual legislatura, um 
parecer elaborado pela commissão de Cama-
ras Mn nicipaes, agitou 01 espíritos desta 
Casa, provocando brilhantissima dlscu88lio e 
tendo u3mo resultado fazer vingar o princi-
pio da autonomia municipal, que deve aer 
para nó~ objecto de especial cuidado, que, 
na qual idade de republicanos e democratas, 
t emt s obrlgaçll.o de zelar. 

Ni!o conheço o assumpto de que ora se trata, 
senl!o por ligeir-issima leitura que acabo de 
fazer dos pspeiP, e quer me parecer que a 

1 

conclusão tirada pela honrada commiuão 
de Camaras, nl!o pode merecer nossa ap-
provação, salvo se o seu illas tre relator 
nos provar que eu estou em erro e que ao 
contrario do que eu penso, essa conclu-
são es tá de acoordo com a Constituição. 

V. ex c. sabe, sr. Presidente, que a Con-
stituição do Estado, no art . 77, paragra-
pbo unico , dispõe que ao Congresso com-
pete juJI(ar das resoluções tomadas pelas 
assembléas municipaes , quando hou ver uma 
reclamação feita por 50 contribuintes . 

Penso que no caso ocaurrente não se tra-
ta de uma resolução da Camara Muniai-
pal, contra a qual reclamem pelo menos 
f.O con tribuintes ; trata se Je uma provo -
cação feita pela Camara Municipal de Piran-
ga, pedindo a sancção do poder lel(islati-
vo Estadoal para um acto praticado pelo 
poder legislati vo municipal. E' portanto, 
um a hypothese que escapa inteirawente a 
nossa competencia, e se legielassemos a res · 
peito irí amos invadir as attribuições do 
poder administrativo municipal contra 
disposição expressa da nossa con stituição. 

Em todo ca o~o , sr. Presidente, são sim-
ples considerações que eu faço para forne-
cer ensejo á commissã o de Camaras Muni-
ci paes el e vir nos esclarecer e fazer com 
que possamos votar em tão importante as-
sumpto com pleno conhecimento de causa, 
com a certeza de que resoeitamos a Consti-
tuiçl! o do Estado e que não vamos fazer par-
te dessa onda que eu lobrigo ao longe, procu-
rando absolver a autonomia municipal essa 
grande força, esse grande elemento de vida 
para a nossa organis11çl!o republicana. Faço 
estas observações, sr . Presidente, porque em 
discussl!.o identica a esta em que tomei par -
te, expuz claramente, com toda sinceridade 
meu devotamento, meu quasi fetcb ismo pela 
organisação municipal que temos. De accor-
do, portanto, com o compromisso por mim 
tow~tdo , venho neste momento despertar a 
attençllo da Casa para podermos dec1dir com 
acerto em relaçã o ao parecer da hc n rada 
Commiss!!. o de c~maras Municipaes. (Mut to 
b~m ; m uito bem). 

O sr . Vas~o Aae't'c iiP, pedindo a pala-
vra, di sse que o r~ zia cumprindo apenas o 
dever de relat.or interino da commissão de 
Camaras p11ra dar sotire o projecto as expli-
cações quq estivessem a seu alcance visto 
que,tendo sido a materia estudada pela com-
miesão do anno passado quando, sem a me -
nor ImpugnaÇão, roi o proje6to approvado 
em primeira discussão. 

Pelo exame que fez ligeiramente e pelos 
considerandos com que a refe rida commls -
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slio justificou seu projecto , disse o vrador 
·que a commisslio de Camaras do o.nno pas · , 
sado lia via se fundado no art . 75 n . 1 da 
Coustituição p ara attender ao recurso inter-
posto por um dos membros da assembléa 
municipal de Piranga contra a reso luç1io 
J.3la qual essa corporação annullou uma le i 
da Camara daquelle mun icípio, r espo nsab ili -
zando o seu ex -agente executi vo por alcance 
verificado em suad conta s . 

Que, de facto, era Insubsistente a dita re-
solução da assembléa municipal de Piranga, 
como bem claro torn ava o offlcio á e li a apre-
sentado pelo ex -agente executi vo que, con-
fessando a divida, ped ia isenção do seu 
pagamento com o pretexto de falta de re· 
cu nos. 

Que, tratando-se de um a re~ olução con-
traria ás leis e aos interesses co municípi o, 
a referida commiss ão de Camaras de 1900 
julgou possível apoiar-se, como di sse , na · dis· 
posição do art. 75 n. 7 da Cbnstituiçllo para 
remediar o mal causado pela auembléa mu-
nicipal de Piranga e apresentou seu proje-
ct o , n1io com o fito de revogar a resolução, 
pois que a julgava null a e insubsiatente, mu 
para o fi m de declarar em vigor a lei da Ca-
mara com relaçlio ao assumpto . 

Que, comtudo, elle orador , em nome de 
sua commlsello, declarava que não fazia 
questllo da approvaçllo do projecto e espe-
rava que a Camara o julgasse conforme lbe 
dlctaesem sua alta competencia e as inspira· 
~ões de seu patriotismo. 

O ar. ANtolpho Dutra :-(Não temos o 
seu discurso). 

Ninguem mais pedindo a pal avra sobre o 
art . l . · encerra- se a discussão e proceden-
do-se a vo taçllo é o mesmo rejeita•l o, fican-
do prejudicado o 2. ·-Arcbive· se. 

R tquer imento de ttrgencia 

0 SR . ASSIS LIMA (~ta orde m), depois de 
requerer e obter urgencia, ma nda á 1tlesa 
por parte da commiss:Io de Representações 
o seguinte: 

Parece1· n . / .í .-. 

(Terceira legislatura ) 
A c\lmmisslio de Petições , a qu e foi pre · 

sente o raquerimento do bacharel Luiz do 
Rego Cavalcante de Albuquerque, j uiz de 
direito da comarca do Pra ta, pedi ndo se is 
mezes de licença, é de 

OP INIÃO 

Que seja ouvido o poder execu tivo nesse 
sentido. 

Sala das commlsaões, 7 de agos to de 190 1. 
-As&is Lima.-Sim1ão Sty lita. - _\. impri-
mir-se. 

SlroU NDA DISCUSSÃO DO PROJ KCT~ N. 107 DO 

DISCU3S:i:O DO PAR ECER N. 1 ~0 

Finalmente lido e posto em discussão unica 
é sem deba te approvado o parecer n . 150 
concedendv a licença pedi da pelo sr . depu: 
tado Fran ld in Botelh c .-::Hll cie -sc ao peti -
cionar io. 

Nad a mai s havendo a trat a r -sn o sr . Pre-
sidente desig na para a ma nbã a seguin te: 

ORDEM DO DI A. 
P R DIEIRA PARTE 

Até uma hora da ta rde: 
Leitura e approvaç!lo da acta. 
Ex pediente . 
Se~u nda leitura dos pa ~eceres de co:nmis-

sões e dos projectos, depois de , mpressos 
e di stribuídos. 

Apre!en t ação de pareceres das com mis-
!õ as. 

Aprese ntaçlio de proj ectos, reque rimentos 
indicações, interpellações e moções . ' 

Discussão dP req uerimentos, in Ji caçõ a~. 
lnterpellaçi'!es e moções. 

Appro va çllo de red acçl\ es finaes . 
SKGUN DA P ARTE 

Até 4 horas da t arde: 
3.' disoussl!.o do projecto n. 122, do Senado, 

regulan do a concesslin de li cen <;-a a funccio -
narios publicos. 

Levanta se a sessllo. 

39 . • SESSÃO ORDINARIA, AOS 8 DE AGOSTO 
DE 1901 

P RESI DK:o/CIA DO sa . RIOEIRO DE OLI VEIRA 
SUIMARI0: -1. ~ parte da orde111 do dta .- Acla.-

Expedieote.- 2.· leitora. - Apresenlaçào do pa-
recer para 2. · dlscussãJ do projeeto n ;Q.I. -
Idem dos de ns. 156 e 157 . - 2. · parte. -3 .· dls-
cu s~ào do projecto n. 122 , do Se uado.-Orrlem 
do dia . 
Ao meio dia, fe ita a chamada , achao: -se 

presentes os srs . :Ribeiro de Oiiveira , Celes-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Vasco Azevedo, 
J ul io TavareP, Jollo Vello!o, Daslderio de 
Mello. lgnacio Mnl'ta, Juvenal Penna , Astol-
pho Du t rs , João Luiz, J ayme Go mes, :\.avier 
Rolim , Simeão Stylita , Epaminondas uttoni , 
At thur PiiJienta , Ribei ro .l 11 aquei ra, Gaspar 
LopeP , Joã 1 Pio, Assis Lim a, Tavares de 
~ l e llo, Olym pio Borges, Astolpho Pinto e Al-
ves de L~ mos, f~tl tando com cau sa participada 
os srs. Frankli n Botelho, Stl v a Fortes , Olym -
p'o ~!our ão , Li ndolpho Campo!, Abeila rd, 
Frei tas Castro, Ago!tin ho Perei ra e Carlo 1 
Toledo ·e sem e lia os mais senhores. 

Abre se a eesello. 
Li da a ac ta da a ntecedente e nlio haven -

do quem sobre ella Caça observações fi ca a 
mesma sob ra a mesa p ara ser approvada 
quan dn houver numero. 

EX PKD IE!'i TE 

SBNADO 0 SR. J. · S ECR ETARIO, dá. ~o ata dO se -

cussll:> o artigo unioo do projec~ n . 107, Req~r•mmtos 
Em sAguida lido e posto em seg- unda dis-~ guinte : . 

do Sanado, é elle sem debate approvado e Do cidad!lo Antonio Luiz Pinto de Noronha, 
vae á. commiulio de Camaras Municipaes. ex agent' executivo municipal de S J?sé do 



Paraiso, pedindo que seja aDJlullado o acto 
pelo qual a Camara Municipal daquella ci· 
aade o tornou responsavel pelo alcance 
verificado naa contas de aeu procura-
dor. -A' comminlio de Camaraa Munici· 
pr.es. 

Do escrivão de Orphlios do Rio Branco, 
reiterando o pedido de licença que apreeen· 
tou a Camara no anno passada. -A com-
missllo de Petiçõ(ls . 

Offic:o 

Da Camara Municipal do Serro, pedindo 
que seja rea~ituida aquelle municipto uma 
faixa de terreno desmembrada do dia~ricto 
do Rio Vermelho pKra ser annexada ao de 
Santo Antonio da Calumna.- A' oommisello 
Mbta Especial. 

R~presenta çtio 

Doe habitantes do distr1cto do Pinbeiro 
da comarca do Piranga, protestando contra 
a tranarerencia desse diatricto para a co· 
marca de Marianna. -A' mesma commis· 

, silo. 
SBGUNDA LBITURA. 

rem 2 .. leitura .. e llca subre a mesa para 
ordem dos trabalhos o perecer n. 155. 

APRESENTaÇÃO DE PARBCERES DE COMMISB ÕBS 

0 SR. IGNACIO MURTA, pela commisslio de 
M1nu, manda á Meea oe seguintes : 

Parecer para 2. · díscuw'Io sobre o p1·ojecto 
n . 104 

A commieeli.o de Miou, a que foi presente 
o projecto n. 104, jA. approvado em I. • 
dlsousslo é de 

Parecer 

Que seja o mesmo submettido á 2. · e 
approvado. 

Sala du oommieslles, 8 de agosto de 1001. 
- Ignacio Murta.- Desiderio de Mello.- . 
Olympitl Borges. 

Parecer n . 156 

( Terceira legislatura ) 
A commisslio de Minas, a que Coi preseute 

o proJecto u. 100, já approvado em I.· dis -
cuss!o é de 

Parecer e reqtte?' 

Que sobre o meemo seja ou-vido o parecer 
da commlssl!.o de Conetitulçll.o e Legi!llaçllo, 
quanto a sua constitucionalidade. 

Sala das commiealles, 8 de agosto de 1901. 
- Jgnacio Murta.- Desiderio de Mello.-
Olympio B orges .- A imprimirme·se 

O &R. Joio Lmz, pala commisslio de jus-
tiç_a Civil e .Criminal, envia á Mesa o se-
'gufnte: 

Parece,. n. 157 

(Terceira Legislatura) 
A commteelo de Justiça Civil e Criminal, 

a que foi preaente uma representaç!o de 
cidad!oa da comarca de Bom Succeeao, BO· 
licitando o perdlo doe individuo• eondem-
nados naquella comarca pelos factos de I. · 
de janeiro de 1900, attendendo a que a ma-
teria da mesma representaçll.o iá estava 
previamente attendtda no projeoto n. 84, 
approvado por esta Camare , é de 

Que a referida representaçlo seja archiva-
da. 

Sala das Commi < sõe~. 8 de agosto de JQOJ. 
- Jolto Luiz. -Lu iz R c1111Ó .-A imprimir-se. 

Não ha projeotos, indicações e moções a 
sarem apresentados. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

S.a DIIOUIIÃO DO PRO.TBOTO N. 122, DO IKNADO 

Lido e posto em 3. · discuesilo, encerra-1e 
esta sem debate a llca adiada a votação do 
projeoto n. 122, do Senado, regulando a 
concesalo de licença a lunocionario• publi· 
cos. 

Nada maia havendo a tratar-se o 81' . Pre-
sidente designa para amanbli. a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura de pareceres de commia-

slles e doe projectos, depois de impressos e 
dtatrlbuidos. 

Apresentaçlo de pareceres das commis-
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moçlles. 

Diecussll.o de requerimentos, indicações , 
interpellaçlles e moçõea. 

A pprovaçlio de redaoçlles llnaes. 
Votaçlio da mataria cuja diacusslio se acha 

encerrada. 

@KG UNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
2. • discuasão do proiecto n. 102, eobre 

reorg!lnizaçll.o dos serviços publicbs . 
2 . · rio de n . 110, annullando os arts . I. • 

e 2 · da Resolução n. 364, da Camara Mu· 
nicipal do Pomba. 

Levanta· se n ae111ão. 
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40.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE AGOSTO 
DE 1901 

PREHDii:NC!A DO SR. RIBEI RO DE OLIVEIRA 
St;MMARIO :-! .• pule da orde m do dia - .!.ela. 
-Expedle~te -Obsernçues dos srs .Jo~o Pio . 
Ign•cio Murta e Artbnr Pime11 ta .- 2.• leitu ra .-
Apresenlaçno ~ c parecer para 2. • discu~si\ o do 
projeclc n 9:>. -Idem para ~- · do uu n . 98-
Idem do de u . 18 .-Dl•cossão de rcquerimen · 
tos .-l'olaç.õ!s adiadas. - 2 •p• rte. - 2 · di scussão 
do projecto n. 1 0~.- Reqoerim•n tos elo~ srs . 
l'a!co Azevedo c DeiOm Moreira. Ca p . I. ·. -
Discurso e emenda do sr Vasca Azevedn.- 01 ~ 
cursos dos sr• João Luiz e Delfim More ira 
Cap. 3. · -ui, cursos dos srs . Joi10 Luiz, Assis 
Lima e Delfim Morelra .-Discur sos e: emendas 
aos srs . Luiz Cas>iano, II Mrigues Cba\'e!, 
Ignacio Mnrta, João Pio, Jnvenal l'enoa -. Ribei-
ro Junquelra. - Declar.ç.ão dos s·s. J<;ào l.uiz, 
l'aaco Azevedo e João Velloao. l: • P- 4 - Emen -
da do sr. Luiz t:ass iano. - OrdP.rn ~o dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acbam -se 

presentes os ar• . 1 Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino SoareP, Nnnea Pinheiro, V~ sco Aze -
vedo, Julio Tavares, Jollo Velloso, Olympio 
Borges, L~opoldo Corrêa, Arthur Pimenta, 
Ribeiro JunqueirP, Xavier Rolim , Igoaoio 
Murta, Júllo Pio, José Gonçalves, Jayme Go-
mes, Jnvenal Penna, Slmeio Stylite , Rodri-
guea Chaves, Raposo de Almeida, Desiderio 
de Mello, João Lu iz, Alves de Lemos, Astol 
pho Dutra, Valerio de Resende, Delftm Mo-
reira, Luiz Rennó, Luiz C&llliano, Gaspar 
Lopes, Asais Lima, Edmundo Blum e Epa-
minondas Oitoni, faltando com causa parii· 
oipada os srp . Fraoklin Botelho, Silva For· 
tea, Olympio Mour!o, Lindolpho Campos, 
Abeilard, Freitas Castro, Agostinho Pereira 
e Carlos Toledo, e sem ella os mais senho-
res. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não haven-

do quem sobre ella faça observaçnes,é a mes· 
ma dada por approvada, bem como a do 
dia 7 . 

BX P<: DIBNTE 

0 SR . I . ' SECRETAR!O dá conta do aeguin-
te : 

O(fk·ios 

Do chb «Floriano Peixoto», coremunicando 
a posse de sua nova direetoria.-A Camara 
fica inteirada. 

Do sr. dr. Secretario das Finanças, envi-
ando um requerimento em que di veraos 
funccionar ios publicos pedem que, no oaso 
de morte ou invallldez, sejam declaradas ex-
tinctas suas dividas pela constru ·çllo de 
ca111s nesta CapitaL-A' commissio de Or-
çamento. 

O sa. Joio PIO envia á Meaa uma repre-
sentação de habitantes do distrio to de Capei-
ta Nova do Betim pedindo tra nsferencia des-
se districto do município de Sabará para o 
desta CapitaJ.-A ' commissão Mixta Espe-
cial. 

0 SR. ARTH UR PIMBNTA envia á Mesa um 
otflclo da Ca mara Municip&.l da Boa. Vista do 
Tremedal fazendo ver a necessidarle da con-
strucçi'i.o de uma estrada de rodagem que 

ligue esse município ao da Januaria.-A· 
commissíl.o de Obras Publicas. 

0 SR . IONACIO MURTA communioa e a Ca-
mnra fica inteirada que o sr . Joaquim Ca-
lixto fa ltou hoJ e á sessão por doente . 

2.• LBJTURA 
Têm 2. · leitura e tlcnm Súbril a mesa para 

ordem dos trabalhos os pareceres ns. 156 e 
157, 

AP RESENTA._:ÃO DE PARECP.RES DE COM~IlSSÕE!S 

ti BR. JTJLIO TAVARES, por parte da com-
missi'i.O de Orç~ mento, mand a á Mesa o oe-
guinte 
Pare a,· e emenda par a 2 . • di..cus são soln·e 

o projecto n. 95 

A commissão de Orçamento é da parecer 
que o projecto n. 95 seja adaptado em 2. · 
discussão com a seguinte emenda: - depois 
da pala vra-estadoaes-accrescen te-se : - não 
comprehendido o de exportaçi'i.o 

Sala das co mmi ssnds, 9 de agosto de 1901 . 
-Julio Tava res.- VaL rio de Rezenrle. - Del-
fi•" Moreira.-A imprimir -se. 

O sa. Assra LIMA, pela oommissão de Pe -
ti ções, manda á Mesa os seguintes : 

Parecer· p a ra 3 . · dis c,.u rio srybr~ o pr·ojecto 
ll . 98 

A commissão de Petições , a que foi presen -
te O projecto -:ie lei n. 98, e de 

PARECI& 
Que o mesmo seja submettido á 3.· discu-

slio e approvado com a mesma redacçllo. 
Sala das comm iuões, em 9 de agosto de 

1901.-Assis f,im11 .- Si me•in Styl ita . 

Parecer " . f 58 
(Terceirr, Legisla.lura.) 

A oommisslio de Petiçnes, a qu e foi pre-
sente o requel'lmento de Pedro Alves Fer-
nandes, requerendo uma lei que auctorize 
o Estado a p agar- lhe a construcção de uma 
ponto eobre o rio Caratiugs, que o reque-
rente fez por ordem do Conselho Distriotal 
dn lnhapim, muui cipio de Ca.ratinga, tendo 
fei to para laso contracto com o re!ertdo Con · 
selbo : 

Considerando que o Estado só é responsa-
vel pelos contractos que celebra em virtude 
de suas leis e representado por seus dele -
gados ; 

Considerando que o Estado nada tem que 
ver com os contractos municipaes ou distri-
ctaes, mesmo que sejam de utilidade publica, 
nM sendo o Estado ouvido com anteoeden -
oie, é de 

I'ARECKR 
Que seja arcbivada " representação de Pe-

dro Fernandes, datada de 2 de oetembro 
de 1899 e vinda da cidade de Cara-
tlnga. 

Sala da• commissõ ss, em 9 de agosto lie 
1901.-Assis Lima.- S imerio Sty l ita .-A im -
primirem-se. 



Niio ha projectos, indicaçõeP, requerimen · 
tos e moções a serem apre!entados. 

DISCUHÃO DE Rf QUERIMENTOS 
Na fórma do regimento, passa se á. di s -

cust ão doa pareceres na. 156 e 157, que ti-
veram boje 2. · leitura visto concluírem elles 
em requer·imentos. 

Lidos e postos em dlscu1slio succeuiva-
mente, são Fem debate approvados os refe-
rid< s pareceres. 

VOTA ÇÕES ADIADAS 
Ero seguida é annunci ada 11. vota ção da 

materia cuja discusalio fe sebo. encerrHda, 
sendo approvado em 3. · discuuão o projecto 
n. 12í!, do Senado, regulando a conces~ão de 
licença a funccionarios publicos. - Reme-
tta -Ee à sancção, communicando se eo Se-
nado. 

2.• PARTB DA OROI!M DO DI A 
2 .. DlSCUISÃO DO i'R<IJECTO N. 102 

DiPpei:Pada a leitura, a requerimento do 
sr. Vas~o Azevedo, entra em 2. · dlscussiio o 
projecto n. IO~,S(Ibre reorganização dos ser-
viços pnbllcos do Estado. conjunctamente 
com as emendas da commiallio. 

0 f R. DELFIM MOREIRA, (pela ordem), requer 
e obtém que se fa ça a dlscuu1o por ca-
pítulos. 

Em diacuSilio o capitulo 1. • 
O t!lr. Va~~eo AR vedo : - Pedi a pala-

vra para ter a hcnra de submetter á apre-
cia çllo da Casa uma emenda ao art . 3. ·, ca-
pitulo I. ·. do projecto em di1cuulio. O art. 
3. · diz (lr). 

A minha emenda é cG!lcebida 1101 seguiu · 
tes termos (lti). 

Sr.Presidente,como v.exc. sabe,éactualmen-
te de oito o numero dos engenheiros de obras 
publlcss e a esses funccionarios se paga o 
vencimento annual de 8:000!000 e pelo pro-
jecto que aa discute foi aquelle numero re-
duzido a quatro a a minha emenda tero por 
fim,raduzindo o vencimento a 6:000-iOOO, ele-
var o seu numero a 6, o que dá em resul-
tado um pequeno augmento de des-
pesa. 

Elta modilicaçllo é compensada pelos ex-
caUente• rarviços que estes funccionarios 
prestam ... 

O sR. JoÃo Pio :-Que serviços orestam 
eSiea engenheiros de obras publlcaa 1 

0 sJt. VASCO AZIIVB OO :-Obras publicas, 
fiscaltzaçllo ••. 

O ta. JoXo Pio :-De que 'i nllo temos obras 
publlcu. 

0 fR, VASCO AZEVBDO :-Temoa obrai pu-
blicaa I m todo O Estado, CUjO territorio e 
vaatlaslmo e nem po:lem alias desap-
parecer ... 

0 IR. JOÃO LUIZ dá um aparte. 
O IR. VA.Bco AuvaDo:-V. e:xc . labora em 

um engano affirmando que não ba obras 
publtcu no Estado (aparti!S) 

Realmente a verba é de 500:000$000 mas 
ella é despendida em pequanu obras e nas 
dlft'erentes zonas do Estado, e por isso a 
prerença do engenheiro para fiscalizai -as 

torna se necessaria a -1 o.bsolutamanta nll:o 
podem se occupar de todas as fiscalizaç~es . 

Eu penso que a minha emen da é conve-
niente por i •ao submetto-a à consideração da 
Camara. (J!uito bem) 

Vem á Mesa, à lida, apoiada e po&ta 
em discussão conjunctamcn te com o capitu-
lo I.· a seguinte 

Ao art. 3 . · 

Emenda 
N. 5 

Em vez de «reduzindo á. metade o nume-
ro do3 engenheirus de district~ s», diga-se: 
«reduzinào & 6 vs engenheiros de districtos, 
que vencerão o ordenado de 6:000~00) an -
nuaes»; o mais como no artigo. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 1901.-
Vasco A o e vedo -E. O;to ni . 

O ~R . J, ÃO Lt:az, indo á tribuna , d isse que 
niio ia discutir nem o capitulo nem a. emenda; 
ia apenas declarar que votaria contra a 
emenda porque contlava muito no crtterio 
da commisai!.o que confeccionou o projecto e 
tinha certeza de que quanc!.o alia propoz 
que fosse reduzido á metade o numero dos 
engenheiros de obras publlcaP, ponderou 
bem u difficuldades do momento, concilian-
do-as com as neceuidades do serviço pu-
blico. 

O ar. Delfim Moreira : - Sr . Preli-
dente, a commissi!.o Especial tendo e:xamt-
nsdo todos os serviços que correm pela 
Secretaria da Agr !cultura ponderou o se-
guinte em seu parecer: que o. Secretaria 
teve um grande desenvolvimento até o anno 
passad.ll a que no emtanto esta desenvolvi-
mento não estava de accordo com as verbas 
votadas para os diversos serviços publicoa. 

E' assim que, ar. Presidente, de uns 
annos a esta parte a verb:1 de obras publi · 
caa tem aido de oitocentos contos e na 
proposta do orçamento o governo a reduz 
a 50J:OOO,,OOO. 

Ora, sr. Presidente, se esta reducçlio se 
impõe devido á crise angustiosa que atra-
veBBamos, se reduzimos a propria Secretaria 
a 3 se~çõeB, é claro que o nuiPero de enge-
nheiros devia tambem ser reduzido. 

Mas, ar. Presidente, como a commiulio 
nllo euprime serviço• por querer, mas é 
obrigada diante du difficuldadea do momen-
to, está. bem visto que a emenda do nobre 
deputado, importando augmento de despes!' 
de 4.0001000, quantia esta que não perturba 
o plano da commlssão ... 

o aR. JoÃo Lurz:-P etit a petit l'oiseau 
rait aon nid. 

0 SR. DnFIM MOREIRA:-A commiasão niio 
faz questão fechada e deixa que a Camara se 
pronuncie livremente sobre a emenda do 
nobre deputado. (Muito bem). 

llliuguam maia pedindo a palavra, euaarra-
ae a dlacu1111.0 a, procedendo se a votaçllo, é 
approvado o capitulo I . · e a emenda n. I, 
da commissll.o, sendo rejeitada a da n. 
5. I . Em discnSPlo o capitu o 2 . ·, e o meamo 
approva<lo sem dobau. 
E': n •1 · ~ l'l ''' J o capitul? 3. • 
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O sr . I.nlz (.a~slano: - Sr . Presidente , 
tanto quanto aquelles que mais con hecAm a 
situação ditncil e realmente angusti osa do 
Eatado , eu sei que de facto sãu bem diillceis 
as coudi çiiea actuaes d" era rio publ ico, que 
ul!o pode Sll.tisfazor como dantes os seus com · 
promissos . Eu sei, ar. Presidente, que as 
medidas energicas e patri oticas tomadas 
pelo Poder · Executivo atlm de de bailar o 
actual estado de cousas não teêm, por moti· 
vos di versos, produzido os resultados de se · 
jados ; mas , se por um lado eu encaro as ne-
cessidades do momento, por outro entendo 
que é um verdadeir o desast re desmonta-
rem·Fe ferv iço s perfeitamente crganizacloP, 
que têm funcciono.do regularmente, produ · 
zindo os mais beneflcos rewltndos . 

Assim é quE, tratando se do art . 6. · do 
projecto, esse especialmentE' , que se r e fere 
á suppreE~!Io do ensino n orm al no Es tado do 
Minas, nl!o posso con cordar com a lettra do 
mesmo artigo porque nl!.o posw comprohen · 
der com o se queira que o Estado de Minhs 
possua um bom magisterio apto e compe 
tente pan\ desempenhar sua elevadissima 
miss ão, desde que certames a fonte donde 
provém os vordudei ros pro fessores, que à a 
Escola Norm <ll. 

Assim send o, sr. Presidente, eu venho 
apresentar uma emenda subs ti tutiva ao art. 
6. · do projecto n . I 02 e concebida nc>s se-
gnintea termos (lo''): 

« Art. . . - Ficam mantid as todas as es-
colas ncrmaes do Es tado, passando o pes-
soal administrativo e docente a perceber os 
vencimentos constantes das tat.ellas sob ns . 
I e 2 . 

Art ... - 0 ensino normal será feito em 
tres annos e minis trado nas seguintes ca-
deiras : 

I .· Portuguez e Jitteratura nacional; 2 .• 
arithmetica e nlgebra elementar: 3. · geo-
graphia , no çõ es de historia geral e historia 
do l:lras1l ; 4. • francez e pedagogia ; 5. · geo-
metria plana e elementos de desenho; 6. · 
aula pratica mixta e 7. · trabalhos de agulha 
e costu ra. 

Eu fu ndam en ta rei em poucas palavras, 
sr. Presi ·iente , a emenda que tenho a ho nra 
de su bmetter a consideraçà o da Casa,dizend o 
que, pela tabtlla que tambem tenho a honra 
de apresente.r, os profesEores das esco las 
normae~, que en tã'> tinham os vencimentos 
annuaes de 3 : 600~000, passam a peroeter 
metade, isto e, I :800S000. 

0 ER. JOÃO LUIZ : - 3:60úS,000 com 81 
vantagens da lei n. 90. 

0 SR. Lnz CASEIA NO : - Sim , mas isto pOU-
CO adianta para o que tenho em vista. 

Apresentando a tabe lla que li, devo dizer 
a v. exc. que parecera a primei1·a vista n!lo 
ser rasoavel que os profe ssores do ensino 
secundaria ganhem o mesmo que os pro· 
fes!ores primarias ; mas eu , conhecedor da 
materla, posso atnrmar á Camara dos ara. 
Daputados que, se a situação e angustiosa 
para todo! , não se pode oomprehender como 
um profeE~or de ensino se -:undarlo vá ter 
maiores vantagens do que o profeuor nor-1 
malista, como tambem não se comprehende 
;:jue tenha menores vencim ento@ . 

Se um professor uormalista gan ha . . .. . . 
l :800,3000, parece que o pro fesa or da Eioola 
Normal pode ter este mesmo ordenado, de-
sem penhando. como dPve, sua s fun cçves sem 
a menor in judtiça. 

Em vist a do relatorio ap1•esentado ao be-
nemerito governo do Estado pelo di gno Se-
cretario da s Finanças, a despesa actua l com 
as escolas normaes do Estano, em n . de 10 , 
sobe a 416:850.30CO; entretanto, sr. Presi-
dente, pelo projecto, ou antes, pela emenda 
que ten bo a honra de submetter ó. aprecia -
ção da Casa, far se-ha um a economi a de ... . . 
216:630.3000, ficando perfei tamente montado 
o serviço das uscolas normaes no Estado. 

0 BR . . JoÃO LUIZ : - Pela pr t•post a de OI'· 
çamento deste anuo importa. em 3 l6:000SU00. 

0 SR. LUIZ CA SB IA :"0 : - N9 o cogito da 
proposta de orçamento : estou me reterindo 
ao r e lato rio do digno ~ecretario das Fi. 
nanças. 

A proposta de orçamento não à lei. serve 
de ba.e ap!'nas ao projecto qu E' tera de ser 
submettido it noBBa consideraçã~. 

0 SR . DRJ.Fn! MOREIRA dà tiJll apar te . 
O m. Lu rz CA BPJANO : - Jà consi gno a re -

ducção da lei n. VO de modo que, para cus · 
leio da s escolas, ha uma economia Jn con tes-
tave l de 216:000$000. 

Parece ·me que nll.o é de bom alv itre sup -
prim irmos serviços que estão funcciono.Ddo 
regularmente, quando nelle se pode fazer 
uma economia tão considerava!. 

Al em di sto, sr. Presidente, esta quan ti a 
pode a inda ser reduzida, uma vez que as 
ca maras municipaes das localidades paguem 
os a lugueis do predio onde func cion a m .. . 

0 SR. ASTOLPIIO DUT RA : - Nl!.o podem o.> 
legislar para as cam aras munlcipaes. 

O sn. JoÃo LUJ::: - Nem podemos obri gai -
as a pagar . 

0 SR . :,_J; rz CASSIA:-10 : - Não podemos le-
gislar, il verdade, m~~ ·Jllas podem f~ze l -o, 
expontaneamente, a ~em da man u tenção das 
escolas. 

Demais, sr . Presidente, não sào tod as as 
escolas que funccionam em predios aluga · 
dos : a de Sabará funccionn em predio mun i· 
cipal, a de Ouro Preto em proprro estadoa I ... 

O SK • • io o LUIZ : - Mas a do Ju iz de Fó ra 
paga 4:800&000 por anuo . 

0 SR . Li ' IZ CASSIANO: - lncluid a es sa e 
outras despesas, ainda a econ omia .i de 
2 16:000.1000. 

Apresentando a minila emenda , sr. Prdsi· 
d~nte, eu penso ter advogado um a cansa 
justiPsima , qu a l a manutenç11o destes esta-
belecimentos de endino secundar1 0 no Estado 
de ~linaP , e a illustrada c?mmi ss1'io que tão 
pa triotic<lmente tem desempenhado 1ua a r· 
dua miss!!.o, acceital ·a-ha ou nllo, conformd 
julgar mais conveniente. 

O meu fim à apenas cumprir u m de,·e!',-
nada m hiS . (.1/ !tÍ IO l1cm: n! Uilo b~n1 : 1 

Vem á Mesa , ! :to !idJP , a~ o i a d~s e poó ll. 
em discusello conjunctamente com o c:• pl · 
tulo 3. · as seguintes 

/ •.'J,l•' ,t(/ {l$ 

N. 6 
Emenda ~ubsti t utiva ao art. G. · : 
Art 6.· Ficam mantid as to d a ~ as e;co · a ~ 
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TaiiHllla 11 . ll normaes do Eatado, passando o reapectivo 
peuoal docente e administrativo a perceber Dos vencimentos do pessoal adm1ohtrat1vo 
01 vencimentos constantell das tabellaa sob d&a Escolas Normaes do Estado 
DI. I e 2. 

Art. 7. · O curso normal constará de tres 
annos, sendo o ensino ministrado nas 116-
gulntee cadeiras : 

I.• Portuguez e noções de litteratura na-
cional. 

2.• Aritbmetica e algebra element.ar. 
3.• Geograpbi&, noçõea de historia geral e 

bistoria do Brasil. 

Categorias 

o .. o c> ., .., .., o = "" Total 
10 :;; ., .., .. .. o C!l 

---------
'·" Francez, pedagogia e leglalaçll:o do en- Director. .. . ... . 500$000 5003000 I :OOCIOOO 

sino primario. 
5.• Geometria plana e elementar de de · Secretario... . . . 300$000 300$000 

senho. 
6.• Aula pratica mixta. 

N. 7 

u art . 7. · do proj ecto supprima-se. 
Sala das &81i3!les, 9 de agosto de 1001. -

Lui~ Cass-ianc. 

Tabella o. I 

Dos Tencimentoa do pessoal docente das 
Escolas Normtt.es do Estado 

o 
"" o c> ., .., 

"' C) 

Cadeiras Cl "" Total ., :;; ., 
"' .. .. o C!l 

Portuguez .. . . . . 9003000 980,3000 1:800$000 

Arlthmetlca . . .. ooosroo 900$00tl 1:800$000 

Geograpbia ... . . 9003000 9003000 1:800$000 

Francez ..... . .. 900~000 900300:> 1:800$000 

Geometria . . .. .• 9008000 9003080 1:800$000 

Aula pratica .... 900$000 900.$000 1:800$000 

T r a b a lhos ..;.e 
agulha ... . .. .. 900$00ú 9003000 1:800$000 

Sala das seszões, 9 de agos to de 1901. -
Luiz Cassiano. 

Porteiro . . . ... . . 5001000 500~000 I :0001000 

Servente. . . . . . . . 360$000 3601000

1 

Sala das sessnes, 9 de agosto de 1001 . -
Luis Cal3iano. 

o sr . Rodrlgoe!l ()haves :-Sr. Presi-
dente, pedi a palavra rómente para aatlsfa-
zer um dever,· no desempenho do qual vou 
otrerecer uma emenda que procurarei justi-
ficar no mala breve tempo posslvel, sentindo 
nl!.o poder fundamental-a com a prollcienoia 
e sabedoria àos illustres membros da com-
mil811:o, mas ao menos fal -o-hei com a convi-
cç![o de cumprimento do dever e rte servir á 
causa publica. 

Sr. Presidente, nas actuaes condiç!les em 
que nos achal'.los sou o primeiro a reconhe· 
cer que as escoles normaes devem, como 
todos os demais ramos do serviço publico, 
fazer algum saorillcio para acudir á.s neces-
si1lades do Estado; mas ao mesmo tempo que 
penso des ta fórma, entendo que o sacrificio 
exigido desses estabelecimentos deve ser o 
mais equitativo possível, de sorte que, com-
parado com o exigido dos demais ramos do 
serviço publico, se revista de caracter de 
justiça. 

Entret<tnto, ar. Presidente, como se acha 
concebido o art . 6.· do projecto, parece-me 
qu'3 a illustrada commissl!.o foi além do IIm 
que teve em vista; porquan to, nã ) só pelos 
considerandos do seu parecer como pelo que 
se tem ouvido nesta Casa, parece me que o 
seu objectivo foi nllo desorganizar serviços 
que se acham p~rfeitamente montados e 
sim promover economias que fossem possí-
veis no sentido de debellar o de(icit do or-
çamento. 

0 SR. JULIO TAVARES : - Tdnto quanto pOS· 
si\· e!. 

0 SR. RODRIGU ES (HAVI•:S:- C: ntretanto, a 
respeito das escolas norm aes nao observou 
esse principio. isto como a reducção dos or-
denados dos professare~, proposta no proje · 
ct:>, iJ tão eXC~!SSÍVa que equivale a SUppres· 
silo dos mesmos, porque a Camara deve saber 
que nlio ha possibilidade de um professor de 
Escola Normal poder manter Ee com a quan-
tia de 125$000 mensaes em qualquer das cida-
des de Ouro Preto, Juiz de Fóra, Diamantina, 
S.Jollo d'El-Rey e U berc~ba, nl!.o se talanio 
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ainda na injustiça que foi lembrada pelo il-
luatre deputado que me precedeu na tribuna, 
em virtude da qual esses professores ficam 
collocados em plano inferior aos professo res 
<laa escolas primarias. 
·. ,l, Por conseguinte, oomo eu disse , a redu-
cçll.? proposta nos vencimentos dos pro:·esso -
ree das escolas normaes, em logar de limitar-
se ao intuito da commissilo no sentido de 
fazer economia, desorganiza de tal !órma 
esse ramo do serviço publico que pode-se 
considerai· o snpprlmido. 

Damais, sr. Presidente, no art . 6. · là-se 
o seguinte (tt! ). 

eF1cam suspansu todas a~ escolas nor-
maes do Estado, continuando os professo-
res a perceber metade dos vencimentos ate 
um anno da data desta lei.» 
• Sr. Presidente, pela disposição deste arti · 
go, a com missão considera em disponibilida-
de os professores desses estabeleCimentos ou 
não · no primeiro c.tso elles têm direito á 
met~de dos vencimentos por tempo 4ndeter-
minado e a commissll.o n!lo podia limitar o 
prazo a um anno; no segundo tambem não 
pode permanecer á disposiçl!.o, como està 
concebido no artigo, porque não se apoia 
em lei. 

Ainda mais, sr. Presidente, pela lei n. 
28 1 ficou manifesto que esta Camara reco-
nhecia nos professores das escolas norwaes 
algum direito, tanto que o art. 22 da refe· 
rida lei dá-lhes o direito, quando dispensa-
dos de perceber, nlo só a metade dos ven-
cim~ntos, como ain<ia lhes garante a prefe-
rencia para preenchimento das cadeiras que 
vagarem nas mesmas, e para provimento 
de cadeiras de ensino primario; entretanto, 
pelo projecto, dada a ltypothese de que no 
11111 de um anno as Camaras Municipnes nl!.o 
entrem em accordo com o governo, as esco-
las flcarl!.o supprimidas e os professores nl!.o 
terl!.o direito a vencimento algum, o que, 
além de g1·ave injustiça, constitue contradi-
ação reconhecendo a Camara o direito de vi-
tal icÍ edade dos professores por e asa lei e por 
outra, negando eue direito pela suppressilo 
das vantagens inberentes a esta.. 

Demais, sr. Presidente, como a Camara 
sabe, ha professores nesses estabelecimen-
tos que contam vinte e mais annos de ser-
viço, e pelos termos do prOJecto, desde que 
não haja a.ccordo, as escolas tlcam supprimi -
das e nesse caso esses funccionarios inuti 
lizados no serviço do Estad • e incapazes de 
exercer qualquer outra profissão, porque con-
sumiram a melhor parte da sua vida no sei-
viço do Estado, sã ) postos á margem sem 
a minima' garantia e sem vantagem alguma. 

Parece me que não pode ser est11 a inten -
çlío da Cama.ra. 

Sr. Presidente, a lei do Congresso deve 
ser egual para todos, a medida deve ser 
geral e applicada egualmente a todas as 
classes· ora, na reorganização judiciarin, a 
Camar~ reconheceu como medida de j ustiça 
que fosse paga aos iuizes das comarcas sup -
primidas a metade de seus vencimentos ... 

0 SR. DELFIM MOREIRA : - Estes são vita-
licios pela Constitulçlio. 

A. C.- 2A. 

0 SR , RODR.IOU&S CHAVB~ : - Eu pe rgunto 
a v. exc., um professor pode ser dem itti-
do I 

0 SR. DELFIM MORBI '.tA : - Emquanto bem 
servir, não pode . 
. 0 SR. í'tODRHHJ~ S Gil.\ VI! ! : - Ma1 a dispo-

SIÇ!\0 do proJecto Importa em demi ss!l.o 
ainda que o professor sirva bem. ' 

O m. JoÃo P10 dá um aparte. 
0 SR. RoDRIGU ES CUA VBS : - Em todo O 

caso o professor é um funccionario publi co 
como tambem o é o magistrado, presta servi-
ços como este e ao menos debaixo desse 
ponto de vista devia ser considerado com 
as mesmas regalias concedidas às dt~mais 
classes de funcci unarios :apane• ). 

Por estas razões, sr. Praaideate, eu enten -
di que a commis8lío ultrapassou o fim que 
teve em vista, qu ando podia tel -o fdito por 
um meio mais equitativo, limitando ou re-
duzindo a um terço os vencimentos dos pro-
fssso res ; assim não supprimiria as escolas, 
ao passo que realizaria uma economia de 
cento e tantos contos . 

Desde que assim não foi, sr . Presidente, 
eu penso que a emenda substitut iva apre-
sentada pelo nosso illustre collega que me 
precedeu na t ribuna, vem mais ou menos 
satislazer no sentido de modificar· um pouco 
a dureza do§ I.· art. 6 . ·; mas podendo acon-
tecer que essa nilo tenha a approvs ção da 
Casa, resolvi tambem apre!entar uma omen· 
da que não contrari a os intuitos da com-
missão. 

Diz o § I . · do art. 11 . • ( Lé): 
§ I.· Se as camuas municipaes dos loga-

res -:>nde existirem escolas normaes, qnize• 
rem manter esses estabelecimentos, entra-
rão em accordo, dentro c4 e um anuo, com o 
goverao do Estado, que, neste caso, proroga-
rá o prazo da disposição antecedente. 

A minha emenda é assim coDcebida (Lé): 
Co m esta emenda preten do apenas eq uipa-

rar os vencimentos dos pro:essores das tlS-
colBs normaes aos dos professores de escolas 
primarias nas cidades, e fazendo se este pe-
queno augmento fica o proressor de Escola 
Normal percebendo I :8003000, augmentando-
se para esse tlm 11penas 253000 mensa."s para 
cada professor, e slevando se o augmento da 
despesa to ta l, sobe o calculo da commissão 
sómente a 24:U003000. 

A Camara dos sr:;. Deputados sabe que as 
camaras rnunicipaes de Juiz de Fóra, Ube-
raba, Sabará e S. João d'EI-R.ey podem ·pa-
gar a ditreren <; a doa vencimentos dos profes-
sores deduzida pelo proj ecto, sendo tam uom 
cer to quo nesses Jogares a vida à 111uito mais 
cara e os professores oito podem deixar de 
receber essa din·erença., no emtanto que em 
Arassuab y e Montes Claros cuj:J.s rendas mu-
oicipaes pouco excedem de 20 contos, não 
podem satisfazer o pagamento consignado 
no projecto, de sorte que adopt•'ldo-se a me-
dida proposta no projecto, estas escolas nor-
.naes são consideradas supprimidas porque 
o orçamento das camaras não supporta se-
melhante despesa, e acceitando ·se a emenda 
que otfereço, as camaras entrarllo em accor-
do oom as congregaçoes, e nos logares em 
que a renda municipal for pequen a tambem 



o auxilio será menor, e deata forma chega - ~ pela commissllo Mixta encarregada da reor-
ao i~ conclmllo de evitar a suppresallo de ganizaçlio dos serviços adminlatrativoa do 
estabelecimentos publicos tlio importantea . Estado, porque, como ella, eu comprehendo 
E' eate o tlm de minha emenda. as dilllculdades do momento e estou dlspos-

Eu disse, sr. Presidente, que a emenda to a dar o meu voto a todas as medtdaa 
apresentada pela commiss:~o era um presen- que tenderem ao equilibrlo orçamentarlo. 
te de p;regos e asalm penso porque as con · Nll.o é tambem meu Intuito discorrer sobre 
gregações se vêm dentro de um verdadeiro as dlversaa quest!>es de que trata o proje-
circulo de ferro; ou nâ:> h:•o de concordar cto porque o meu estado de saude não m'o 
c~m a reducção de vencimentos e tlcarão as permitte fazer, e é meamo um verdadeiro 
escolas desde logo suspensas dependendo da sacrificio physlco e moral o que faço para 
contingencia de um accordo, cujas bases não me achar presente na sesslio de hoje, por-
se eHtabeleceu, ou ent ü? com receio desta que, doente embora, quero assnmir com os 
terrível consequenc1a aooeitam o outro ai- meus illustres collegas toda a responsabili-
vitre e ficam tolhidas !lo esperar vantagens dada que sobre o Po:ler Legislativo do Estado 
do acoordo do governo com as camaras mu- por ventura pona recahir pelas medidas 
nicipaes, porque nesta hypothese o accordo que vlio ser tomadas .. . 
tlca excluído pela emenda. O sa . AsTOI. l'IIO DuTRo\ :-Isto honra muito 

O Flt. JuLIO TAVARES :-A emenda não po- a v. exc . 
de ser considerada presente de gregos por- O SR. JoÃo Lurz :-:'ião t'óra isso, sr. Pre· 
qu~ é flioultativa e o professor pode deixar si!lente, não estaria presente it sessão de 
de leccionar e receber o ordenado on meta- hoje. 
de de seu vencimento durante um anno. Nilo vou impugnar o projecto; venho fazer 

O sR. RooRH:uEs Ct!o\VI!!a :-·Mas tem os in- declaraçlio de voto sobre aa emendas apre -
convenientes q•Ie acabo de apontar. sentadas e pe:lir alguna esclarecim~>ntos á 

Ao paHo qu:~ uté o tlm do prAzo as condi- !Ilustrada commisslio. 
ções do Estado podem melhorar,evitando-ae Declaro desde já. que 'l"oto contra as emen 
assim a suppresslio prevista . das apresentadas pelos meus illustrados col-

O sR .. /;JLio TAVARES :-Elias ficam bpenas legas residentes em Arassuaby e Sabará , 
suapensas. porque ambas vêm augmentar as despesas 

O aa. JoXo Pio :-Ellaa estão condernna- consignadas no projecto, uma fere a auto-
das h a muito tempo . nomia municipal, tornando obrigatoria para 

O SR. RotRIG UES CHo\VKs :-Esta é que é a as camaras munioipaes a manutenção das 
verdade. escolas normaes, outra n!o obedece a um 

A disposição do projecto não <i mais do plano lo)!ico de organizacilo do ensino, ao -
que um meio indirecto para snpprimil -as. nexando a cadeira de franoez á de pedago .,. ia 

Eu p<·~ so, sr. Presidente, que os professo · e legislação do ensino. o 
ras n!!o podem acceitar o ordenado consi- Quanto ás emendas da commissão, sob ns . 
gnado na emenda porquo esse e evidente · 2 e :~ . tambem Rinto nli.o lhes poder dar o 
mente insufficiente e é por isso que anten- meu voto, salvo se o illustrado relator, como 
do que a emenda e um presente de gregos, desejo e espero, destruir as objecções que 
e mais dura que a disposiç!!o primitiva do contra as mesmas vou adduzir. 
projecto, razão porque voto contra a mes· Voto com o illuatrado collega residente 
ma. em Arassuahy contra a emenda n. 2 ao art. 

O SR . .J ULIO TA VARE~ :-A em~mda é facul - 6. • do prcjecto. 
tativa. 0 SR . RODRIGUBS CHAVES :-Muito bem. 

0 SR. RooRtc. UBS CI!A.YES :-Mas é uma fa · 0 IR. JoÃO LUIZ :-Pelo projecto, •Sr. Pre · 
culdade que prejudica por todas as fôrmas. si dente, as camaras municipaes poderão, se 

São estas as considerações que entendi o quizerem, manter 0.1 escolaa normaes. 
fazer ao justitlcar a emenda que tive a bon- Para isso, o Estado concorrerá com a me-
ra de enviar á l\Iesa. (Muito bem; mu i to tade dos ordenados dos professores, concor· 
b.:•n ). rendo alias com a outra metade, com a 

Vem á :\{esa, é lida, apoiada e poeta em verba para aluguel de casa, expediente, gra-
discus!ão conjunctamente com o capitulo 3. · tificaçl!.o ao director e secretario, etc. 
a seguinte Pelo prQjecto ha uma economia, . portanto 

de 190:3003, se as municipalidades se re solve~ 
rem a manter as escol&! normaes, ~ o paaso 
que, pela emenda n. 2, a economia Eerá 
apenaa de 130:000$ . 

Emendo 

~ - 8 

Ao art. 6. · § 1 o • 
Accrescente-se i n fi ne- : tlcando elt>vado 

de mais ~53000 mensaes o ordenado tle cada 
professor e ás Camaras Municipaes a obriga· 
çl!o de completar os vencimentos dos pro 
fessores de accordo com o corpo docente 
das respectivas Escolas. 

(S . R. ) Sala das sessões, 9 de agosto de 
1001.-Rod.-igtu& •Jh2Ve>. -lg.utciu Jlurlo . 

O ar . .Joiio Luiz :-Sr. Presidente, nll.o é 
meu intuito impuguar ou diffioult&r a pas 
sagem, nesta Casa, !lo pr(ljecto apresentado 

0 SR. DELFIM . IORURA :-Nessa parte é 
que v. exc. é mala radical que a commissllo. 
Mas, considera a emenda como um presente 
de gregos fe ito aos prufessore3 1 

O SR. JoXo Luiz :-Voto contra a emendh 
nilo porque a considere um presente de gre-
gos , mos porque, na qua:lra actual, ella au-
gmenta as responsabilidades do Estado. 

0 SR. RODR "GUEl CtB.VBS :-Silo modo!! de 
vet•. 

O sR. JoX? Lt tl :-Cada Escola Normal 
compõe-se de uma congregação de g profes-



sores; pela emenda, se a congregaçlio resol· 
ver manter a Escola, pode fazel-o. 

Mas, se alguns professores não quizerem 
snbmetter se a essa decisão, o que vae ser 
re•to delles 1 

Ficam com metade dos vencimentos dur -
ante um anno, sendo neceuario que se no · 
melem novos profeuores afim de se comple-
tar o quadro 1 

Haverà, portanto, mais essa despesa. 
De duas, uma : ou a manutenção da Es· 

cola, resolvida pela congregação, obriga todos 
os prof&~sores a continuarem no exercício 
de 2uas funcções, o que é iníquo, pois à 
sujeitar o proreasor a vencimertos que po-
dem não lhe convir, ou a reaoloç!l.o da con 
gregaçl!o nlio obriga os professores dissiden-
tea, was crêa uma nova despesa, porque 
ell&ll ftcarllo em disponibilidade por um anno 
com a metade dos vencimentos e o governo 
terà de preencher os Jogares respectivos, 
pagando vencimento& aos novos professoree. 

Eu lembrei a algons membros da illos-
trada oommissll.o que seria preferível, então, 
manter obrigatoriamente as Escolas :\or-
maes, dando vencimentos de I :800$ ou 2:0003 
aoa :{lrofessores e supprimindo verbas dispen -
f&Veis, como as gratificações aos direc•ores 
e seoretarios, reduzindo outras, como a do 
expediente, supprimindo os serventes, cujas 
funcções podem ser desempenhadas pelo 
porteiro, etc. 

A essa medida daria o meu voto, porque 
ao menos não desorg!l.nizava o ensino, não 
deixava a sua manutenção ao arbítrio das 
congregações ou das municipalidades. 

Por estas conaideraç•l es, voto contra a 
emenda n. 2 . 

Quanto á emenda n. 3, tambem discordo 
da commlssão. 

O projeoto, no art. 8 . · dispõe (L•:) : 
Quer isso dizer que o Internato do Gymna-

110 Mineiro ftoava suspenso, segundo os 
mesmos princípios adoptados com relaç!l.o 
áa Escolas Norma&~. Pois bem, a emenda 
modifica radicalmente o pensamento do pro-
jacto primitivo, de modo que o Internato do 
Gymna~io Mineiro será mantido durante o 
anno leotivo, istG é, de I . · de setembro de 
1901 a I.· de setembro de 1 90 ~, epocba em 
que o Congresso Mineiro, de novo reunido, 
poderá deliberar a respeito da materia ! 

0 SR. R.ooR:GOBS CHA VES:-Fol uma exce-
pção que se abriu para o Gymnasio . 

0 IR. DELFIM MORRJ.&A:-Sam prejuízo. 
O IR. Joio L111Z:-Com que renda vae ser 

mantido o Internato do nymnasio Mineiro 1 
0 1a. DBLFIM MOB.BIRA:--Com o producto 

daa penaões e do beneficio da loteria de Bar · 
bacena. 

O IR. Joio Lutz:-Pode a nobre commis-
allo informar-me quanto produz a loteria 
de Barbacena 1 

0 BR. DILFIM MORBIR.\ : -2:~00.3 a 3:0C0$ por 
mez. 

O &R. Joio Luu::-Temos, poi~, 30:1 003 
por anno . Pode a illnstrada commissl!.o di · 
zer-me quanto rendem a1 penaões, atten-
dendo • diminuição que tambem eatá pro-
po•ta 1 

0 SR. DKLFIM MOREIR&. :-60 conto . .; mais 
ou menoa . 

O SR. Joio Lmz:-Ahi est ii.o , portanto, vo 
contos , cifra provave l, posssiveJ. .. 

0 SR. DE LFIM MOREIRA ... de augmentar·se. 
O SR. JoXo LUI7. .. . de diminuir, porque 

não é provavel que na matriculas se elevem 
a 100 . 

Admittindo, porém, os ÇJCJ contos, penso 
que a emenda não pode ser acceita pelos 
motivos que passo a expor. 

A despesa com o Internato do Oy mnasi o, 
segundo a proposta para 1002, é de I :.!!J::!OOs, 
o que significa um dr fic it, em cifr& redonda, 
de 40 contos ! 

Na actualidade, essa importancia, em um 
só instituto do Estado, não o par a se des-
presar. Demais , o produ c to a a loteria da 
Barbacena pertence, pela lei n. 298, á mu · 
nicipalidade daquella cidade; pelo projecto 
em discuasão, o producto das pensões pas · 
sava tam bem a pertencer ã. Camara Munici -
pal, se ella quizaese manter o Internato. 

Porque motivo nllo deixar á munictpaJi . 
dade a manutenção do estabelecimento, si 
para isso ella tem maJOres vantagens que 
o Estado? 

Com effeito, além do producto da loteria 
e do das penslies, o Estado pagará a meta · 
de do ordenado dos lentes, ai a municipa-
lidade de Barbacena, quizer manter o gym · 
nasio. 

Porque não conservar esse planG, já ap -
provado em I . • diacussão1 

Porque é oneroso á municipalidade / 
UM SR. DEPUlAOO:- Ella ai nda não mani -

festou-se. 
O sa Joio Lmz:-Oe duas uma: ou a mu· 

nicipalidade foi ouvida e não acceitou, por 
julgar oneroso o plano, ou nl!.o foi ouvida e 
tambem não nos é licito despojai -a do be-
neficio que lhe autorgon a lei n. 298, sem 
sua acquiescencia para isso ... 

O que eu devo salientar ó que pelo proje . 
cto dava so á municipalidadP. para manter 
o Gymnasio:, I . · o productt• das loteri&s; 
2. ·, o produ c to das pensões; 3. ·, a metade 
do ordenado dos lentes ou 28 :2<~03. Se com 
essas verbas, não pode á municipalidade 
manter o estabelecimento, porque ha de 
mantel o o Esi ado, nesta quadra angustiosa 
em que tão fundos golpes estamos dando 
nos servi ços publicos1 

Demais, a emenda diminue n receita do 
In ternato, pois reduz a 6003 a pensão dos 
aluo: nos. 

Porque e para que essa rloliucção? 
0 SR. DELPHIM MOREIRA:- Para augmen -

tar a concurrancia. 
O m. Joio Lutz: - Eis onde eu queria 

cheg-a r. Augmentar a concorrencia, porque 
o Internato do Gy mnasio de Barbacena está 
cercoido pelos Internatos de Ouro Preto, Ca -
raça, Caclloeira do Campo e Juiz da Fóra , 
que gosam das mesmas regalias officlaes e 
nada custam aos cofres do E't:!.<lo. 

Por esae prisma n ão~~ justifica que o Es-
tado mantenha o Internato, qoe para ter rre-
quencia precisa entrar em concurrencia com 
estabeleoimentos particulares, baixando a,s 
suas penslies ! ! 

Sob o ponto de vista financeiro actual, 
ta I manutençllo tambe:n não se j uatlfioa , 



dali& a auspanail.o de toda.s u Escolas Nor-
maea do Estado. 

Para votarpela manutenç!o do Gymnasio, 
hei de votar pela manuteaçllo da~ Escolas 
Normaes, tanto ou mala necesaaaiaa do que 
elle, mePmo sob o ponto de vista das tun-
c.çoes do Estado . 

Sr. Preaidenie, nenhuma má. vontade 
contra o Internato me anima a palavra; os 
meus nobres collegaa oonheoen;. o meu pro-
cedimento neata Caaa e aabem que tenho 
sempre procurado me lnapirar nos senti-
mentos de justiça e de amor ao meu Estado. 

0 SR. ASTOLPHO DmRA:- A lrllllmentaçll:o 
de v. ex c. é de logica irretutavel; o lo se 
pode deprehender della má. vontade. 

O sa. JoXo LUiz:-Poucos lente• do Inter-
nato tenho a honra de conhecer pesaoal · 
mente e um delles a doa mais llluatras é 
tambam um ornamento desta Camara, por 
suas luzas e patriotismo, o ar. João Pio, a 
quem muito praao. 

SI algum sentimento alheio ao do cum-
primento do dever pudesse, portanto, me 
Inspirar- seria o de applauso á &manda q·Ue 
impugno. 

Preciso, porém , aer coheranie no mau. pro-
cedimento e nào bel de votar a auppreaalo 
de serviços, como o do eD.tJino normal, man-
tendo outros dispensaveia pelo mesmo ou 
maior motivo. 

Com efi'elto, o Gymnasio da Barbacena 
está collocado a poucu horas de via~tem da 
Capital, de Ouro Preto, de JuiJ de Póra, de 
Cachoeira do Campo, e do Caraça, onde es -
tabelecimentos congeneres podem supprir 
ás necessidades da instrucçlio secundaria. 
Entretanto, a Escola Normal de Paracatú, 
uma das melhores do Estaflo, está a deze-
na~ da leguas de todos os outros oentros ci-
vilizados e o projeoto a suspendeu I (A poia-
dos. Muito bem). 

Eram essas, ar. Presidente, as observa-
ç!!ea que eu tinha a fazer a respeito do proje· 
cto e assim procedo com a convicção ain-
oara de cumprir o meu dever ue represen-
tante do Estado, louvando entretanto o pll.-
triotlsmo, a abnegaçl!.o, o civismo com que 
procedeu a cowmlsal!.o cercada de mil diffi -
ouldades como eou o primeiro a reconhe · 
cer, pois que de commiaanes congenerea 
eu tenho infelizmente feito parte. 

Louvo o seu patriotismo mas nll:o pos-
so dar minha acquiescencia às emendas 
a que me refer i prefiro dar meu voto a favor 
do prcjecto primitivo que foi certamente 
multo meditado pela commlasllo antes de 
apresentai -o a e, ta casa. (Muito bem : "'ui-
to bem). 

O 11r. lgaaelo lllurta:-Sr. Presidente, 
entendendo que a emenda apresentada pelo 
meu illustradó co !lega, sr. Rodrigues Cha-
ves, é de grande importancia, eu venho 
ã tribuna para mandar, á mesma uml\ 
aub-emenda, no sentido de se eliminar a 
palavra «obrigação», pois, Isto nos é vedado 
pala Constituição. 

Acho que a Camara deve approvar a emen -
da porque aseim as municipalidades pode -
rão manter as E3c >las Normaes, eat&bele-
cimentos eates que como todos nóa sabe-

mos têm prestado grandea serviçal a ln-
atrucção publica em nosso Batado. 

Mando á Meaa a sub-emenda, a espero 
que a Co.mara ae pronunolarê. sobre ella 
oom sua costumada justiça e entender con-
veniente. (Muito bem) . 

Vem á 1\desa, e Uda, apoiada e e posta 
em diacuaslo.conjunctamen-te com o capitulo 
3. · a seguinte : 

Emettda 

N.9 
A' emenda do ar. Rodrigues Cbaves su-

bstitua· se: em vez de-obrigaç!!:o diga-se fa-
culdade. 

(S . R. l Sala daa senões, 9 de agosto de 
!901.-Ignacio Murta. 

o 11r . .ro•• Plo:- (Não tlevolveu o seu 
discurso . 

Vem á Meza, é lida, apoiada e posta em 
dlscuaallo conjunctamente com o capitulo 
3. · a segulntt': 

E manda 

N. 10 
Art. A gratificaçio· ao porteiro do Inter-

nato será de 2:4001000, 
§ Fica supprimido o Jogar de porteiro e 

roupeiro do InterDato. 
Art . O iDatructor da gymnaatica perceberá 

o vencimento de 1:200,3COO e o professor de 
deaenbo 2:600$000. 

§ Fica aupprimido no Internato e no Ex-
ternato um Jogar de inspaotor de alumnoa. 

§ A verba de expediente para o Internato 
e Externato será de 20()SOOO. 

Art. O secretario do Internato perceberá 
o vencimento d.t 2:400S000 anauaes. 

Art. Aos cofres do Estado serão reco -
lhidas as rendas provenientes da loteria 
concedida á Barbacena, oaao a camara a 
isso se opponba, fica immedlatamente sup-
primido o Internato. 

Art. A pensão no Internato será de ... . 
650S000. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 190 I . - Pa-
dre João P io . 

O sr. A11sls Llma:-Sr . Presidente, nes -
ta casa, em que a harruonla das nossas vis-
tas é sem pro tendente ao beneficio do Ee · 
tado, em que prestamos sempre toda atten-
çll.o aos trabalho• meticulosos das commis-
sões, que merecem, geralmente, o apoio de 
todos os srs. deputados, sinto-ma satisfeito 
em vir declarar que voto pelas emendas da 
commiasllo Mixta, eMarregada da reorg&· 
nlzaçllo doe serviços publico&, especialmente 
por aquella que oonalgna a manutençAo do 
Internato do Gymnaslo em Barbacena. 

UM SR . DEPUTADO:-V. exc. deveria votar 
entllo pela manutençllo das Escolas Nor-
maes . 

O SR. Assis Lr:.tAz-As Eaoolas Normaes nllo 
ficam supprimidas inteiramente, pois, po-
derllo ser sustentadas palas camaras muni-
cipaee, fnnocionaRdo ·em qualquer editl.olo 
mal& ou menoa adaptado a essa fim. Em 
Ouro Preto, por ex-amplo, ba muitos edifiolos 
em que póde ser estabeleoida a Escola Nor-
mal. 



0 8R . LUIZ CASSU.NO:-Já está esLabelecida 
em um edit!cio do Estado. 

O sR. Assis LntA:-0 mesmo não se diL em 
relação ao Internato do Gymnasio, que t'unc -
ciona em um ediflcio especialmente destinado 
a esse flm, dotado de todas as condiçues 
hygienicas, dotado de todoA os meios neces-
sarios para elevar o ensino em Minas. 

E' um estabelecimento que honra o nosso 
Estado, honra o espírito que o organizou; 
alli ha salões destinados especialmente ao 
ensino de cada mat'lria: no saH\o destinado 
ao ensino de geographia encontram-se os 
mappas de todos os pa.izes; no Palão desti-
nado ao estudo de zoologia varios esquele-
tos de animaeH, desenhos, etc. _ acham se á 
disposição dos alumnos para que elles Caçam 
seus eatudoa , emfim, ha alli um conjuncto 
de condições que nllo se pode1·á encontrar 
em nenhum outro edificio . 

Applaudo, "portanto, sr. Presidente, a at-
titude da illustrada commiasão que p roce-
deu com todo críterío, procurando manter 
um estabelecimento que honra o ensino em 
Minas. (Apartes~ . 

Se esse estabelecimento já tem 30:000~01.10 
para sua conservação, porque não ha de ser 
mantido pelo E~tado até que o governo en · 
tre em accordo com a Camara :'-lunícipal de 
Barbacena 1 

Isso não acarretará grandes despes as para 
os cofres publicos. 

UM SENHOR DEPUTADO:-Nesse caso, as Es-
colas Normaes devem ser mantidas tambew. 

O SR. Assis Ln!A:-As Escolas Normaes 
não estão nas mesmas circumstancias em 
que se acha o Internato do Gymnasio, pode-
rao funccionar em qualquer edít!cio, sem 
grandes modirl cações em sua vida inter na 
ou externa. 

( Tro ca m-se m uitos a pa >·le! que interrompem 
o orador por alguns momentos; soam os t ym-
paiiOS t o sr . Pre!idente reclama atten<:ão). 

Se o Gymnasio for mantido pela loteria e 
pelas pensõ es dos aiumno-; , nl!.o acarretará 
despesas, foi isso que declarou a comm issão, 
com a qual estou de pleno accordo . 

As E~coias Normaes poderã" ser mantidas, 
sem grandes sacrificios, pelas respect ivas 
municipalidades. 

UM 8R. DEPUTADO:-E porque a municipa -
lidade de Barbacena n!lo póde manter o lu · 
ternato do Gymnasio 1 

0 SR. AsTOLPII() Dt.;TRA:-Eu vo to pela idea 
primitiva da commiuü~ e contra a emenda. 

0 BR. ASSIS LIMA:-A resolução da COLil-
miSSi!.O foi criteriosa, logioa e patríotica., 
porque toda e qualquel' Escola Normal póde 
ser sustentada pelas Camaras Municípaes. 

0 S~. RooRIUUES CHA VES: -Nl!.o apoiado: 
muitas n!io podem. 

UMA voz:-0 Gymnasío tambem póde. 
0 SR. AsSIS LIMA.:-0 Gymnasi o não póie, 

poi s, à um est!beleoimento extraordinario. 
O sa . Luiz CASSIANO:-E' de imprescindível 

necessidade 1 
O sR. Asua LrMA:-E' de grande utilidade 

para elsvação do nosso nível intellectual. 
O s& . LUiz C.uaiANo: - Tendo ao redor de 

si diversos estabelecimentos oongenetea. 
O sR. Assis Lnu:-Que não estão nas mas- . 

mas oon.J..ições. 

O sR- LuiZ CustANo:-Como não I Estão 
em identicas condições. 

UM SR DRPUTAOO:-E O Caraça ? 
O SR. Assis LD!A :-N!lo e um estabeleci -

mento otnciaL O Gymnasio de Barbacena e 
um esta be lecimento organizado republioa-
namente,isto e ,com todas as condições de en-
sino modern o;o Caraça é um estabelecimento 
de antigas tradil;ões sem os moldes do ensi -
no moderno ( Xao apo1ados ). 

O sR. Jo.l.o Pro :-Perdão ; v. exc. enga-
na-se. 
U ~l SR. nBPUTADO :-E' tão bom como O 

Gymnasio de Barbacena. 
ÜUTRO SR . OJ,;P üT ADO :-0 Caraça e um OS -

tabelecimento de ensino que honra os mi-
neiros _ 

0 SR. LUIZ CASS!ANO :- llonra O Brasil 
inteiro. 

O sR. JoÃo Pw :-Quasí todos os homens 
mais eminentes do Estado sa lliram de lá. 

O sR. Ass1~ LD!A :-Não nego isso. 
0 SR. 1\0 NACIO ~l !i RTA :-Se não estivesse 

nas condições exigidas não seria equiparado 
aos outro• estabelecimentos. 

O sR. Assis LD!A :-E· preciso que v.v . 
excs. attendam ao meu pensamento. 

U~tA voz :- V. ex c. está em di mcuidades 
porque advoga uma 111edída de excepçil.o. 

o sa _ LüiZ CA&siANO : - A causa e ingra-
ta. 

0 SR. ASSIS LDIA :-0 Caraça tem dado ao 
paiz homens notaveis, mas, à preciso dizer-
se que a llí não se encontram certas condí-
ç<> es pedagogicas . 

O SI<.. Jo A.o PIO :-Todas essa s condições 
1 :~ existem. 

0 SR . As~IS LIMA :-Não existem. 
U~! SR. DEPUTADO :-PoSSO garantir a V . 

exc _ que no Caraça ha laboratorios que nem 
Barbacena possúe. 

o sR. JoXo PIO :- 0 Caraça não e supe-
rior ao Internato do Gymnasio, mas é um es -
tabelecimento de primeira order:-. _ 

0 SR. ASSIS LJ ~!A :-Se VV. excs . falla111 
ao mesmo tempo, eu não posso discutir ; 
uão lla discussão sem methodo. 

wuando eu digo que ba di1Ierença entre a 
organização do ensino do Caraça e a do Gy-
mnasi o de BarbRcena, refiro ·me a certas 
condiç ues modern&.~~. 

O sR. J oÃo PIO :-Lá existem tol as essSll 
condiç ues . 

u 81<.. EPA~!INONDAS ÜTTONl :- )lão só no 
Cara.;a cowo em todos os estabelecimentos 
que foraill eq uiparados ao Gymnasio. 

UM SR. DEPUTADO :-Perfeitamente, porque 
do contrario não seriam equiparados. 

0 SR. PRESIDR;o;t'g :-Attenção ! Quem está 
com a palavra e o sr . Assis Lima. 

O sa . AssJs LmA : -Cessaram os apar-
tes 1 

Vv. exos. permíttem que eu contínúe 1 
Refiro-me, sr. Presidente, a certu condi-

ções modernas aatabeleoídas pela Repu-
blíca. 

No Caraça, o ensino da religiã0, por ex-
emplo, e otncial (não apvi!J dos) . 

Yozss :-Official ! ! 
0 SR . ASSIS LIMA : - E:nsínam. a reJegião 

catboJica, apostolica., . romana, obl!íga.tocia-
mente. 



UM SR. DEPUTADO :-NilO oftlcialmente. 
0 AR. APIIS LIMA:-Quando eu digo offici-

;,Jmente nlfo me refiro a uma medida esta-
belecida pelo Estado, mas, sim, por uquelle 
e~tabelecimento, no qual o ensinfl da reli -
gUio é obrigatorio. · 
(Apart~1 cruzam se. O o•·ado r ' ' à " ,; ou-

t:ido). 
norma 
o que 
todos 

Aquelle estabelecimento tem. como 
indiepensavel, o ensino da religiiio, 
é anti republicano e contrario a 
prlnciplos modernos. 

O SR. JoÃo P10:-Entiio o governo federal 
não devia ter reconhecido aquelle estabele-
cimento. 

O sa. Asins LmA:-Entre o reconhecimento 
e esse facto ha grande differença. 

Uma cousa é reconhec er aquelle estabele · 
cimento naa condições de preparar moç1s 
para a matricula nos estabelecimentos de 
ensino superior, outra cousa e julgai -o na. 
condlçOes de um Instituto moderno republi-
cano. 

Se perdem<'& o Gymnasio de Barbacena, 
perderemoa um ostabeleclmento importan-
·tissimo. 

0 IR. VABCO AZEVF.: oo:-E as Es~olas Nor-
mael ~ 

O sR. Assts LmA:-Niio estão nas condi-
ções do Gymnasio, pGis, alias poderiio ser 
mantidall pelas municipalidades o que nllo 
acontece com aquelle, que se nllo receber, 
pelo menoa momentaneamente, o auxilio 
do E!tado, succumbirá fatalmente. 

Fazer-se um editlcio notava!, organizar-se 
tio brilhantemente o ensino para derrooal-o 
com um golpe, é simplvsmente, destruir, 
maa destruir esterilmente, sem vantagem de 
eapecie alguma. 

E' ar. Pr3sldente, immensamente crite-
riosa a resoluçll.o da commissão mante~do o 
Internato do Gyatnasio de Rarbacena, e vo-
tando por ella, voto pela elovaçll.o do ensino 
em Minas, voto por uma das maiores con-
quistas republicanas, que nós não podemos 
atirar i margem. 

Toda e qualquer Eacola Normal, com maior 
ou menor economia, poderá ser sustentada 
pela Camara Municipal ... 
I) PR VAfCO AZEVIIDO- Ql! ocl r cstat probfl ndum. 

0 SR. AIBII LIMA . .. ao p1880 que illi.O IUC · 
cederá o mesmo am relaçll.o ao Gymnasio 
de Barbacena (.lparte1 ). 

Applaudindo o procedimento da commissll.o 
declaro, sr. Prea1dente, que tenho em mira, 
com o meu voto, auatentar uma daa maiorea 
conqulatas do ensino em Minas, elevando 
o nono nlvel intellectual e mantendo um 
dos patrimonios da vlctoria republicana em 
nono Estado (m l' ito bem), porque a repn-
bllca tem em vlata levantar o ensino, e todos 
01 estabelecimentos que eativerem nas con-
dlçOea do Internato dv Oymnaslo, honram iJ. 
Republlca e em qualquer ponto que estejam, 
vêm att.star o grande carinho com qua en . 
ce.ramos as qneatões rererentes á instrucçll.o 
publica. 

Voto, portanto, com todo entbusiaamo, 
pela emenda da 1llustrada commisall.o Mlxta. 
llluito H1n Muito bem). 

O •r • .JaYeaal Peaoa : - Sr. Presidente, 
pelas manifestaçõel da Camara durante o 

brilhante discurso do illustrado deputado re-
sidente nesta Capital e representante da 4 . ~ 
circumscrlpçlio, receio que possa cahir a 
emenda. n . 3 da comminlio Mixta Especial, 
sendo sacrificado o Internato do Gymn:uio 
Mineiro em BarbacenP., que eu desejaria bas · 
tente fosse mantido . Por esta razão, venho 
apresentar ao art. 8 . - a seguinte emenda, 
que e~pero será acce!h pela commiaslio. (!, ·'). 

ü~r SR. DEPUrADO : - NAo seria convenien-
te estender essa medida á tod as as esco · 
las normaes 1 

O sn. JoÃo Pio: -O anuo lectivo come-
ça em setembro, os alumnos entram para 
o estabelecimento e se não se fizer o accordo, 
ellea são mandadoM embora 1 

0 SR. JUVENAL PENN,\:- V. exc. residen-
te em Barbacena e proCenor do Oymnaslo, 
acredita que a Camara Municipal não fa <: :t 
o contracto ? Faz com toda cerwza, pois, ao 
contrario o Gymnasio desapparecerá e ella 
tem o maximo interesse na sua manatenç!o. 
Se a municipalidade nlio entra, desde já, em 
um accordo com o governo , é porque o agen · 
te executivo não està. para tsso habilitado por 
falta de orçamento. A minha em eu <:la satis -
faz e por isso acredito que merecerá o apoio 
da honrada commissll.o. 

O sa . JoXo PIO : - A emenda de v. ex c. 
tem esse grande inconveniente que eu apon · 
te!. 

o sn. JuvEN.,L PE:"NA: - Como já disse, 
quasi que posso garantir que a mu nicipali 
dade farà o cootracto. 

O SR. JoÃo PIO dá um aparte. 
0 SR. JUVENAL PBNNA : -Voto pela emen-

da da commissão, mas, se ponentura ella 
cahir, aquella que eu tenho a honra de apre · 
sentar neste momento pode1 á salvar a in-
tençlio que tenho em vista, qual manter o 
Internato do Gymnasio Mineiro. (Muito be.n) . 

Vem à Mesa, e lida, apoiada e posta em 
discussõo conjunctamente com o capitulo 
3. • a seguinte 

N. ll 
Ao art. 8. ·-depois das palavras suspen-

so-aorescente se:-do dia I. · de janeiro de 
1902 em deante-o mais como no artigo. 

Sala das aessões, 9 de agoato de 1901.-
Juvenal Penna. 

O sr. Delftm llureJrtt. : - (Não devolveu 
o seu discurso). 

O •r. RJbeJro .Jnu9ueJra : - NAo quero, 
ar. Presidente, discutir o projecto que ora 
está lllljeito á conslderaçll.o da Camara doa 
srs . Deputados; venho, apenat, fazer ligeiras 
considerações e aprezentar algumae emen<.las 
que julgo indispensaveis para, com toda au -
otoridade, com toda hombritlade, decidirmos 
tll.o importante assnmpto. 

Antes, J!Orém, de fazer essas considerações, 
tomo a liberdade de dizer á Ca!!Jara que, em 
relaçllo á disousaAo aqui travada sobre ea-
colas normaes, cclloco-me ao lado d11. com-
miB&lo e voto pela suppreasll.o de todaa, 
porque nll.o tenho força sufficieote, nll.o te-
nho auctoridade bastante (rl,io apoiado1) para 
pro;10r e fazer vingar aqui, medida• que eu 



julgo seriam mais consenta neas com os in-
tereues do Estado de I\! i nas. 

Penw como o illustrado r elator da com · 
miss!lo, que as Escolas Noi".naes não são in-
stitutos secundar ias: são institutos prn tls-
stonaes, que não têm por fi m a in strucçl!.o 
em geral, e ass im sendo, nó> devemos ter 
sómente o nu mero indispensavel desses esta-
belecimentos para dar ás escolas publicas 
do Estado professores normalistas. 

As Escolas Normaes não tàm sat isfeito esse 
principio, pela razão simples e logica de que 
o professorado primari •> do Es tado de Minas 
à muito e mu ito mal remunerado : não vale 
a pena a quem quer que sej a emprega r ~ran
des estudos, perder grande tempo nas Esco -
las Normaes para depois ir entregar-se a esse 
mistér qus absolutamente não compensa . 
não dando, muitns vezes, para o sustento 
da propria famíli a. 

Nestas condiç09s, pen Ro que o numero das 
EscolaR N o rmae~, que temos. é superabun-
dante ; seria talvez mais justo , mais natural, 
aupprimirmos todas el las. conserva ndo um a 
uni ca, uma escola modelo , qua ndo muito 
du as , mas ham organ 1zadas , ca pa zes de dar 
ao Esta-lo o numero de normalistas sntH · 
ciente para o ensino prima rio . · 

Então, nós reverteríamo s em favor do pro -
t'essoradn a oconomin. feita com suppressão 
das outras Escolas \ormaes. 

lnfelizment~, poré m, as condi ções criticas 
por que passa o nosso Estado não permittem 
que façamos essa reversãu, port anto, voto 
de accordo co m o projecto da commissi'io, 
lastimando que não se possa conservar nem 
mesmo a primeira Escola l\ormal do E~tatlo, 
que me parece ser a de Jui z de Fóra (apoia -
do do SI' . Astolpho Dutra) , que, por si só, 
seria surnciente para qu e o Estado foss e do -
tado com os professores necessarios e cuja 
conservação eu proporia, se não t ivesse cer -
te za de que a emenda de mim partida , 
nl!.o lograria ser approvada. Uma vez, po -
rém, que não podemos fazer isso , voto pela 
medida apresentada no ·proje cto. 

Sr . Pres idente, a quadra é dimcil, a crise 
que nos assoberba ê do lorosa ; não podemos 
negar o sacri fi cio dos nossos interesses lo-
caos, niio podemos deixar de abrir mão úo 
no3so am or pr opri o em ben6ficio dos inte-
resses commun ~ do E;tado, e é ehmente por 
isso qu o se jus ti ri ca a atlopç:1 1 do projecto 
que ora discutimos . 

Entretanto, para que tenhamos a Corça 
mora l preciaa para red uzir o numero de 
empregados. para dimmuir sons vencimen -
tos, creio que precisamos partir do alto da 
administração e ê por isso que eu ven hc 
apresentar u m artigo additivo ao projecto, 
determinando que o subsidio do presidente 
do Estado, no proximo quatriennio, seja r e -
duzido a 2:00J3000 mensaes . 

U)l sa. DKPUTADO :-Isso o.i manifestamen-
te inconsti tucional. 

O SR . Rli<ELRO Jt: NQ L: EIRA :- 0 que a Con-
stituição pi'ohibe é que se modi fi que o subsi-
dio do preside nte do Estado , no quatriennlo 
vigente, mas, n'\o prohibe que se fa ça eB!a 
moditlcaç!lo p1ra o quatr iennio seguinte. 

0 SR. RA POSO DB Al.lllEIDA:- Oeve ser no 
ultimo anno da legislatura . 

0 SR. I<LBEIRO Ju ;-; •lUE!RA:--\· OXC, sabe 
que o futuro Pres idente tem de assumir as 
redeas do govt>rno a 7 de setembro do anno 
qu vêm, dentro do ultimo anno da presente 
lsgis latura: mas, nessa ncoasião toremos o 
tempo necessari n para dis cutir essa medida 
e con verte l-a em lei 1 

N!o sara bastante que algun s congressi s -
tas se retireo: para q 111 na.o se poPsa levar 
avante essa idàJ, antes da pn3se do no,·o 
Presidente ! 

Demais, a Constitui ção é clara, dizendo,no 
ar t. 54, que o subsidio do Presidente será 
fixado no período preside ncial antecedente 
e QUO n 1lo poderit ser alte rado durante sua 
ad mi nistração . 

Dantro do período a ntecedente não deli-
tim a o tempo. 

Parece me, pelo eapil'ito da Constituição, 
que ella tem em vista fazer-se es~a modi rl · 
cação antes da eleição do Presidente do 
l>stado, e tanto assim ente ndeu o Con~rresso 
Mineiro que estabeleceu uma le1 probib indo 
a votaçi'io !los orçamentos muu ic1 paes, de -
po is das elei ções dos agentes executivos . 

I'M SR . DEP UTADO:-Contra a opinião de V . 
exc. que combateu o projecto. 

O SK . R!f!EIRO J uNQ URLRA:-Combati o pro-
jacto, porqne entendia,como entendo ainda. 
que n o'•s não podíamos legis lar a respeito 
dessa mataria, sem atacar a au tonomia 
municipal, sem ferir a Constituição, não 
porque seja. em absoluto, con trario á essa 
idáa. 

O que parece es tar decidido à q11e a mo -
dificação do subsidio do Presidente do Es -
tado ni'io deve s&r feita depoi s de sua elei· 
ção, ei s porque, aproveitando a oppor tuni -
dade, proponho essa diminuição que reputo 
necessaria, a llm de qu e possamos ter a 
força moral precisa. para pe dir aos outros 
run ccionarios a reducção dos seu s vencimen-
tos . 

Apresel!to tambem mais uma emenda que 
~e refere ao cargo üe offlcial de gabinete 
do Presidente do Estado. 

Parece me que não temos necessidade des~a 
despesa, por isso proponho a suppressão 
d ; sse logar as sim como se supprime o cargo 
de delegado au xi liar do chefe de Policia . 

O Presidente do Estado Hc r. ~:', auctorizado 
a escolher na Secretari a do Int-eri or um Cuno-
cio nario para exercitar as Cuncções de offl· 
ci al de gabi nete, quo terá, alem dos seus 
ven cimento ~, uma gratillca.,:llo de 1:1:00$000 . 

São estas as em endas que eu tenho a honra 
de submetter á consideraçl\o da Camara e 
qne en não apresentaria cer t 1mente, por 
ter certeza de sua condemnaçl!.o, se a com -
missão Mtxta não tivesse decl arado que es-
perava o concureo de todos os conllressistas 
para redu zirem-se, de qualquer tórma, as 
despesas pu blicas . 

Quero reconhecer, como reconheço na 
Camara cn! Deputados o des~j o ds fazer 
com que o Estado de i\li nas po~s a , dentro do 
muito bre ve tempo, libertar-se do jui(o 
enorme que o opprime,eis porque aprese ntu 
essas emendas, lastimando que depolR tia 
primeira década rapu blicana tonbam o3 de 
desfazer, pela imprevidencia, de nossos ho-
mens aquillo que, no dizer co !'residente 



do E~ta.do, n ós fizemo s nesse c11rto e&paço 
"'ais do que <~m 1es3enta anno& de m onar·-
chla . 

E' triste que depois lksse progr<~dir todo, 
se veja o Estado de Minas na dura oontin· 
genola do cortar e cortar fundo em todos 
os seus serviços para poder fazer face ás 
despesas que são inteiramente indispensa· 
veia. 

E' dure., mas é neceuario, o ou n1i.o tenho 
direito, como tambem nllo o tem os nobres 
deputados, de calcar os int~resses publi-
oos para satlsfav.er iobresses politicos ou 
intereues de localidades. 

Antes de sentar me,seja me permittido di-
zer que nllo apresento medida identica, em 
relação aos de;>Utados e senador es, porque 
não me parece opportuno, visto como, 'J 
noaso mandato nll.o termina na mesma epo-
cha em que o do Presidente do Estado, mas, 
sim, no tlm do proximo anno ; entlio eu 
terei opportunidade de pedir aos membros 
do Congresso Legislativo eue sacrificio, para 
qtHl tenhamos a força precisa para arrostar 
com responsabilidade das medidas que ora 
aprAsentamos ao Estado, para que possamos 
arrostar com o sacritlcio que vamos pedir 
aos runccionarios publicos, da diminuição 
dos seu~ ordenados. 

Assim, envio ao sr. Presidente essas emen-
das, e estou certo de que a Camara dos srs. 
deputados . de accordo com sua coneciencia, 
dará ás mesmas o destino qu., j ulgar mais 
coveni1mte, podendo garant1r que meu in-
tuito é dar ao poder prestigio bastante para 
cortar fundo na administraçllo publica. 
( Muito bem , Muito be m ) 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
em discuBBão cOD.J UDctamente com o capitulo 
3 . · as seguintes : 

Emend!x< 

::\ . 12 
Ao capitulo 3. · . 
Ao art . I I. Depois das palavras « Ficam 

supprimidos os cargos »- acrescente-se « de 
otncial de gabinente do Presidente do Es-
tado. » 

Paragrapho unico. Para desempenhar as 
funcções de ofllcial de gabinete,o Presidente 
do EBtado designarit um funccionario da Se-
cretaria do Interior que receber á alem do 
seu ordenado uma gratificação. de . .. ...•. 
1:2003000. 

N. 13 
Acrescente-se onde con vier o seguinte : 
Art. O subsidio do Presidente do Estado 

para o quatriennio seguinte, fi ca fixado em 
2:000~000 mensaes. 

Sala das sesBões, 9 de agosto de 1901. -
R ibeiro Ju nquei1·a. 

Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 
capitulo 3. ·, encerra se a discu~são e vae -se 
proceder a votaçM. · 

O sa . JoÃo Pie:> (pela orrln11 ) declara que 
como conhecedorda mataria que a. sua emen-
da salva o Oymnasio, evitando que elle désse 
deficit e que por isso devia ser approva-
da. 

Posto em votação o capitulo 3. · é elle 
approvado e bem assim a emenda n. 10, 

do sr. JoãC Pio, sendo rejeitadas a de n. 3 
da commiseão e aa de ns. 5, 6, 7, 8, 
12 e 13 ficando preju iieadas as de ns. 9 
e I I e as tabellas que acompanham a de 
n. 6. 

O BR. JoÃO Lutz (p!la ordem) declara, 
para que conste da acta que votou contra a 
emenda n. 10, do sr. Jollo Pio porque im-
porta ella na manutenção do Internato do 
Gymnasio Mineiro permanentemente quando 
sll.o supprimidu as Escolas Normaes. 

ldentica declaração faz o sr. Vasco Aze . 
vedo. 

O sr. JoÃo VELLOSO {pela ordem) pede que 
se consigne na acta ter se abstido de votar 
o art. 1< . • por tratar de assumpto em que é 
interessado, porém, que tin ha votado pela 
emenda que mantem o Internato do Gym-
nasio. 

0 SR. J ULlO TA.VA. RIB ( pela ordem) diz que 
estRndo quasi terminada a hora destinada 
aos trabalhos requer se consulte á Casa ee 
consente na prorogaçilo da mesma até que 
se ui time .a discussl!.o e votação do projecto. 

Consultada a Casa resolve ella atnrmativa-
mente . 

Continua, pois, em discussão o projecto, 
E' posto em diijcussão o capitulo 4 . ·• 
O sa. LUiz CA.SSIA.No, obtendo a palavra, 

manda à :'vlesa as seguintes : 
Emen-tas 

N . 14 
Sub emenda á emend11. n . 4 da commissão. 
A<J art . 13 Jettra-a-
Em vez de 5 · 1., se o ordenado exceder de 

600,5000 -Diga-se :-de 5 ·r. até 600$000 . 
N. 15 

A' lett ra-b- : 
Em logar de : se for superior a I :200$000 

-diga-se : -de 600.3000 para cima . 
Sala das sessões, 9 de agosto de 1901. -

Lui : Cassiano. 
Lidas e apoi adas entram em discussão 

conj unctamente com o capitulo 4. •. 
Nl!.o havendo mais quem s b o capitulo 

4. · peça a pal avra, ence~ra se a disc Jssão 
e procedendo-se a votaçllo é o mesmo ap-
provado sendo regeit11Jas as emendas ns. 14 
e 15 a elle o1Ierecidas. 

Consentindo a Casa que o projecto passe 
á 3. • discussll:o ó elle remettido á. commis· 
são Mixta Especial. 

Estando fi nda a hora o sr. Presidente de· 
signa pua amanhã a !eguinte 

ORDEM DO DIA 
PR IMEIRA PARTI!: 

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

sões e dos projectos, depois de impressos e 
diatrihuidos . 

Apresentaçllo de pareceres das commissões. 
Apresentação de projectos, requerimentos 

tndicações, intsrpellaçõea ou moções. 



DiscuBBlio de requerimentos, indicaçoee 
interpellaçOes e moções. 

Approvução de redacções tlnaes. 
s~;G UNDA PARTB 

Até 4 horas da tarde : 
DiscuaFão de pareceres os. 151 a 155 . 
I.· discussão do projecto n. 110, annul -

lando OP arts. I.· e 2. · da Resoluç l'lo o. 
364, da C amara !\lu nicipal do Pomba. 

Levanta-aeseasão. 

DISC URSO PRONUNCIADO NA. S&SSÃú D& 29 
DE JULHO 

f'OR OCCABIÃO DA APRESB~TAÇÃO DO PROJi:CTO 
l\ . 100 

O tu. Carlm1 Toledo : -Sr. Presidente, 
vou ter a honra de apresentar á. considera-
ção da Casa um pr. jecto de lei so bre um 
aasumpto da mais 11lta relevancia pr.ra o 
Estado, na situa ção economioa diiilcil em 
que elle se acha neste momento . 

Nilo ha multes dias que um illustrado de-
putado apresentou um projecto tendente a 
proteger a induatria de mineração do Estado, 
JUstificando -o com palavras eloq uentes, de 
modo a trazer a convicção o espírito da Ca· 
mara, pois que trata de um asaumpto mo · 
mentoso, digno de toda ponderação. 

Com eff'lito, sr. Presidente, na crise actual, 
em que o Estado se debate, é dever dos po· 
deres publicO@, nlio curar exclusivamente 
da reducçllo de despesas, entorpecendo, por 
assim dizer, a vida normal do Estado, mas 
cuidar seriamente de influir tanto quanto 
possível para que serviços da maior impor-
tancia não fiquem no olvido, não fiquem no 
esquecimento. 

A industria extractiva de Minas passa por 
uma;crise aguda e as causas principaes de sua 
decadencia, já foi dito, repousam na ditflcul · 
dade da liq.uidaçlio dos títulos de proprieda· 
de e na ditflculdade da collo11açllo de cap!taes 
paraaexplora ç1lo dessa lnduatria. Quanto á. pri-
meira parte, a Camara não tem competencla 
para legislar sobre ella, porquanto, compe -
te ao poder federal de fi nir o regimen da pl'O· 
priedade e estabelecer as limihções relati-
vas ao seu exercicio, mas, quar.to ao proble-
ma da collocaçllo de capitaes para a explo-
raç!o dessa industria, penso que o Congres· 
so Mineiro tem toda competonc!a para en-
carar de frente o aasumpto, legislando sobre 
elle desassombradamente. 
'·o p1ojecto que tenho a honra de apresen-
tar facilita a collocaçllo doa capitaes ex -
traiÍgelros no Estado, collocando essa In· 
dustria no pe de desenvolvimento a que 
ella tem direito, n!lo só pelos progreaws 
que tem realizado nesses ultimos tempos, 
como tambem pelo futuro risonho que ella 
proporcionará. a Minas, augmentando defi · 
nitivamente as suas rendas . 

necessidade palpitante, que Á a atlracçl!.o 
dos capitaes ex•.rangeiros ou nacionaes para 
essa industria, tanto tempo desprezada, 
tanto tempo descurada, mesmo pelos pode-
res publicos e entregue unicamente á. ini -
ciativa particular, insuttlciente, como sabe 
a Camara, para movimentai -a na situaç!lo 
precaria em que se debatem nl!.o só o Estado 
de Minas mas o Brasil inteiro. 

No regimen da federação nacional a con-
ce~@lto de terras devolutas, feita pela União 
aos Estados, incrementou em grande parte 

. a riqueza destes em detrimento dos interel-
jses daquella, mas, em relação a etlla in-
dastria, nilo houve aa vantagens que espe· 
cialmente Minas poderia auferir. 

I!' verdade que o Estado de Minas occupa 
uma vasta area, uma vasta extena!lo de ter-
ras devolutao, onde naturalmente existem 
grandes riquezas mineraes, me.s que estl!.o 
completamente afaatadl\s dos centros de po· 
pulaçllo, distantes dos meios de communi-
cação, de modo que não podem ser facil· 
mente exploradas nem facilmente apropria· 
das por companhias nacionaes ou extrangei-
ras . 

Portanto, ~r . Presidente, a zona mineira 
propriamente dita, acba-se actualmente no 
dom!nio da propriedade privada sobre a 
qual o Congresso mineiro n!lo tem a mini-
ma competencia para legislar . 

Tomando na maia elevada consideração a 
industria extractiva e o futuro promissor que 
de lia podemos esperar, desde ~ ue os pode. 
res publicos pos sam auxiliai a etflcazmente, 
protegendo-a contra a exploração daquelles 
que a todo transe procurav1 1mpedir a in-
stallaçlio de companhias nacionaes ou ex-
trangeiraa em nosso territorio, e facilitando 
á eLsas companhias uma exploração efl'ecti· 
va, lembrei-me, de accordu com a opinião 
de eminentes industriaea impressionados 
com a r.r; ;;e actual, de apresentar um pro· 
jolcto c'e lei, que, desde ja o declaro, não 
tem a pretençll.o de 3er a ultima palavra 
sobre o assumpto, pois que visa apenas des-
pertar a attençllo da Camara para uma ques· 
tão da mais alta relevancia, congregando, 
por assim dizer, em torno de uma idea os 
esforçog dessa collectividade inteiligente que 
representa o Estado de Minc1s Geraes. 

Por conaequencia , é um projecto que ser · 
virá de base de estudo para que futuramen-
te possa ser dado á i uduatri a extracti va o 
incremento a que ella tem direito, visto 
que, com o seu pequeno desenvolvimento 
ella já. vae propurcionando ao Estado uma 
renda compensadora doa sacridcios qne este 
tem feito oom a sua protecçllo. 

Procurei, sr . Presidente, appli car em 
grande parte, ao regimen que estabeleço, 
processos identicos que tém dado excellen-
tea resultados em outros paizes , onde a mi-
neração tem proporcionado aos respectivos 
Eatado~, :endas extraordinariaa, pNcurel es · 

Não justificarei largamente este projecto, 
sr. Presidente, neste momento, porque 
aguardarei a sua discussão para diacutil·o 
e just!tlcal ·o artigo por artigo, _mas desde 
jã posso affirmar que elle satisfaz a uma 

tabelecer o proprio regimen modificado do 
Transwaal, em que essa rrqueza deaenvol· 
vida ao ma i@ alto grau, poude proporcionar 
a eue pequeno povo, enormes recursos que 
o collocaram em situaç!lo de poder, com 
vantagem, enfrentar o 11.:ercito da maior po-
tencia naval da Europa. A. C.- 2'.1. 
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Procurei consolidar no meu projecto dia- Penna, Astolpho Dutra, Olympio Rorges, Del-
poslçoea. que, executadas com paclencia, te- flm Moreira, Julio TavareJ, Xav1er_ Rolim, 
nacldade e lntelllgencia por u·ma adminis- Bpamioondas Ottoni , Luiz Renoó, ll'erreira 
traçllo superior, poderllo fazer despertar e Mello, Leopoldo Corrêa, Rodrigues Chaves, 
ersa lndustrla das ruinas e do deacalabro lgoacio Mui·ta., Gaspar Lopes e Assis Lima , 
em que eila tem se achado até agora, de f~t ltaodo com causa participada os srd. : Fran-
modo que ella venha proporcionar ao Estado klio Botelho, Silva Fortes, Olympio Mourllo 
de Minas um futuro . de prosperidades, tal Ltndolpbo C.tmpos, Abeilard , Freitas Castro, 
como teve nos prop rios tempos do dominio Agostinho Pereira e Carlo~ Toledo, e sem 
colonial. ella os maia senhores. 

Sr. Presidente, no regi meu do projecto Abre-se a seullo. 
eu estabeleço a matricula facultativa das 'd 
minas 9 dos terrenos mlneraes, cogitando Lt a a acta da antecedente e não havendo 
de outraq diaposlçiles tendentes a racllitar quem sobre ella faça ollservaçil es é a mesma 
a venda dtrecta ou indirecta desses terre- 1 dada por approvada. 
nos pela acçllo lmmedlata. do Estado, sub- ~ IBxPKOIE NTE 
etltuindo a acçllo de lntermed'larios oacio-
naes ou llxtrangeiros, sempre nefasta nesse O sa. J. · SecaErARIO dá co nta do seguin -
ramo do serviço publico. U.: 

O !fi cios Com efl'eft,, a exper iencta tem demons-
tradó que a acç!l.o desses intermediarias en-
torpece o desànvolvim!lnto da lnduatrla ex- Dois do sr . dr . Secretario do In terior, en -
traotiva. vi ando mensagens em que o exm. ar. dr. 

As companhias nllo puiem estabelecer-se Presidente. do Este do pede a necessaria au . 
com van~agem, nllo pó !em collocar seus ctorização para obter creditos supplementares 
capii ;o ' s em ordem a dar o maximo Impulso a verbas, aa lei n . 301 de setembro do anno 
:t e~~a industria porq ue vêm se logo asse - p. findo na lmportancia de 20:724$182 .-A' 
diadoa por exigencias superiores ao valor commiaEão de Orçamento. 
dos terrenos, de modo que nll.o pMem dar Do sr. 1. • Secretario do Senado, oommu -
começo aos serviços de exploraç!o defin i- nicando ter subido á saucção, sob n. 145, 
tiva . a proposiçM de lei n. 123, daquella Camara, 

Ha factos eloquentes e cJmprobatorlos do de accordo com as emendas ofl'erecidas por 
que 11fllrmo perante a Camara dos ara. De- eata .-A Camara fi ca inteirada. 
putados . . Da Camara Municipal de Mar ian na, eu-

Aguardo a dlscussllo do p~o.Je eto para . de · / viando uma representação de habitan tes do 
monstrar sua _v~ntagem t! utilidade, ouvtndo povoado «Maynart» distrlcto de Pinheiro, 
tambem a opiDJão . doa !Ilustrados collegas município do Plranga, solicitando paasa-
que ae dignarem tomar par~e em t l1o mo- ~em para o do Sumtdouro do município de 
mentoso debate, e de11de Já declaro que Marianna.-A' commisslio Mixta Especial. 
transigirei em todos 09 pontos em que for 
licito transigir a bem do d&senvolvimento e 
do progresso dessa industrla a que o pro-
jacto, em minha humilde opinl!o (ncio ap oia -
do• ) procura dar o maior desenvolvimento. 

Envidarel, portanto, todos oa meus esfor -
ço• para que a ldéa nelle concebida se 
tran@forme em realidade . 

O proiecto está concebido nos seguintes 
termos (lê). ( Muito b~m ; m uito bem !) 

Rep1'8Jcntaçiío 

De habitantes do distrlcto do Pimenta, pro-
testando contra o pedido de transferencia 
desse diatr icto da comarca de Plumhy para 
a da Formiga.-A' mesma commisalio. 

0 IR. DELF•Iú MORBIRA envia á Mesa e 
pede para ter o destino regimental duas re-
preseotaçiJea: uma de- habitantes do Agua 
Pé declarando se solidarios com o pedido 
feito ao Congresso de traoaterel!cla do re -
ferido dlst1·icto para o Carmo do Rio Claro 

11.· SESS.:\.0 ORDI.NARIA, AOS 10 DE AGOSTO e outra de habitantes do diatrlcto da Con-
DE Hl:ll ceiç!o do Ri o Verde, municiplo de Baepen-

PREllDBNClA DO SR. RtBBlRO DB OLI VEIRA 
dy, solicitando tranatereucia para Tres Co-
raçiles do R!o Verde.-A' commisau:o Mixta 
Especial . 

SU~H'IARI0:-1 . ' pari e da Orilem do dla.-Acla ,- O SR. LEOP, LDO CORREA manda á Mesa 
Expeo tente . ObsernçOes doa ara. DeiOm Moreira uma representação de habitantes do dia -
e Leopoldo Corrêa. Diacur S) do sr. 1\aposo de t 1 t d A p A t • d t Al rneida.-2.· l•ltnra .-Apresentaçào de parecer r c 0 e gua " pro es.an o con ra o pro -
parA a.• dlscru·ilo do projecto o. 102.-If!em dos jacto de desmembramento desse dtatrlcto do 
projectos os. 111 e 11 2.-2. · parte . -Uis~osslio mun icípio da Bóa Esperanç&.-A' mesma 
110~ pareceres na. 151 , 15 .., 15S. 154 e 155 .--1. · commlasU:o . 
d lscns~Ao do projeeto n. 110.-0rdem do dte. O MESMO SENHOR , prevalecendo se da tri-
Ao melo dia, feita a cbamada, aollam-se buna, communlca e a Camara ílca Inteirada 

presentes os srs : Ribeiro de Oliveira, Ce- que o ar. João Luiz faltará ás sessões por 
Ieatioo Soares, fiunea Pinheiro, Jo!o Vello!o, alguns dias por motivo de molestla. 
Arthur Pimenta, Jo!é Gonçalves, Tavares de O 1r. 8apu1odc Abnelda:-Sr. Prealden -
MeHo. Jayme GJmes, Raposo de Almeida, te, pretendia hootem Intervir no de_bate que 
Slaieu:o Styllts, D&aiderio de Mello, Astolpbo aqui se travou a proposlto do pi'O.Jecto da 
Pinto Ribeiro Jonquelra, Vasco Azevedo, commissllo reorganizadora dos &erviços pu-
Edmu'n1o Blum, Alvel da Lemo1, Juv.'lnaJ I blicoa; entretanto, nu:o o tlz porque, como v. 



ex c. é testemunha, o espírito da Camara se 
achava por demais fatigado, a hora era muito 
adeantada, e eu nit 'l desejava retardar a 
votação, e sobretudo, a h usar da generoBa 
benevolencia com que sempre sou ouvido pe-
los meu '! illustrados collegaP. 

Vozga ·-V. ex c . é sempre ouvido com 
muito prazer. 

0 BR. R.\ I'OSO DE ,\ J. ME: l fl A : - Ente ndo, po· 
l'e m, sr. Presidente, que tenho o dever de 
vir hoj e, pdrante a Camara dos srs. Depu -
t.ados, dar as r azOes do meu voto em rela<,:ft o 
ú.s emend as npresentadas pela cornmisslio e 
pelo sr. João Pio, rererentes ao Internato 
do üymn asio M · n ~ iro. Vot.ei a favor dessas 
emendas, apesar da brilhantisslma argu · 
mentação pro~uzida por um illustre depu -
tado, argumentação q ne a mu itos pareceu 
irreapondlvel; porem, m ~ ditando calma -
mente, acompanhando os debates, entgndi 
que a queat:to estava mal collocada, ou , an-
tes, impropriamente collocada, desde que nas 
medidas que iam favorecer a manntenç!io de 
um notavel estabelecimento de ensino, com o 
é o Internat o do Oymnasio, estabelecia se 
uma especie de paridade, uma certa compa-
ração com ns Escolas Normaes do Estado . 

Votando pela suspensão das Escolas Nor-
maes e pela manutençl!o de uma certa or-
dem de favores para que se conserve o In -
ternato do Gymnasio Mineiro, não houve de 
minha parte a mínima incoherencia, por 
quanto não pode haver egualdade em tra-
tar dois séres com o mesmo criterio e collo· 
cal -os no mesmo nivel de dous seres des-
eguaea. 

E o Internato do Oymnasio Mineiro, sr. 
Presidente, ó um a instituiç!io que honra o 
nosso Estado, ó uma ma)lifestaçilo viva, la-
tente de que os poderes publicas, contlnuan-

. do a tradição das diversas administraç ões 
que temos tido, curam com o maximo des-
velo e com o mais acendrado ·patriotismo da 
instrucç!!o publica entre nós. 

Podemos dizer que é aquelle o unico esta-
belecimento de instrucção secundaria man-
t ido pelq Es tado : grandes ~acrificios tem 
elle cust ado ao tbesouro publico, não tão 
grandes , porém, como nos t em custado as 
Escolas Normae~ . 

Demais , a paridade não existe entre e! tas 
e o In ter nato do Gymnasio, porquanto os 
resultad os prcduzidos por essa nr.tavel in-
stituição de ensino, ahi esflio pa tentes, sem 
so ffrerem a mínima contestaçi!o, tanto assim 
que por occasii!o de ee discutirem as emen-
das, apresen ta '"a se c0mo o grande argu-
mento- a economia- mss, nllo se atacou, 
absolutamente, aquelle estabelecimento. 

Relativamente ó.s Escolas Normaes, sabe-
mos, pelo menos sou testemunha de quo 
desde o primeiro anuo da actual legislatura , 
todos reconhecem a neceRsldade, que eu 
lamento não ter sido reconhecida pela H-
lustrada commissão, de que é preciso não 
suspendPr as Escolas Normaes1 mas suppri -
mil-as atlm de refundi! as, creando estdbele-
cimentos dignos, que dem ao Estado os re -
sultados que temos o direito de ex1gir des3a 
instltulçli.o. 

Não se poda dizer a mesma causa em re-
laçlio ao Internato do Oymnasio Mineiro. 

Pelo lado rla economia, devo decl arar que 
es se tlc{icit, que comecei a enxergar desde 
o primeiro anno dn presente legislatura, 
nas dobras da Mensa g-em Presidencial, e 
para cujo correctivo empreguei o maximo 
QS{orço da minha intell igencia, esse ,lcfi.-ít 
que <· um verdadeiro monstro de fauces 
escancarada~, que absorveu todas as econ o-
mi as realizadas pelo honrado ~r. President e 
do Es tado, no primeiro anno da sua admi -
nistração, que Já devorou toda s as econo -
mias por nós votados no plano da in strucçito 
publica e no corpo policial, que est:l devo-
rando todas as outras que tratamo s de rea-
liznr neste momento, eue ú cfi cit , sr. Presi -
dentE', causou-me verdadeiro pavor ; e este 
&.nno, no sentar-me nesta cadeira , compene-
trei-me da grande responsabilidado que me 
pesava sobre os hombros, na qual idade de 
obscuro (w io np, io clcs ye>·a,s) representante 
do Estadu de Minas, entendendo que devia 
cortar em todas as despesas, sem uttender, 
absolutawente, aos dictames do meu cora -
ção , ou a opini ões anteriorm ente emit-
tlda s. 

Chego a todos os sacritlcios, portanto, che-
garei tambem a este e votar1a contra a 
manutenção <lo Internato do üymnasio :\li -
neiro, se houve~se nisso augmento de des-
pesa . 

Compulsando os dados que a administra-
ção publica nos forn eceu, attendendo ás 
inrormações llontem dadas na tribuna, veri -
fica-se que a verba das Escolas Normaes e 
de 416:000SOOO, e suspensas que sej am, ainda 
vém custar ao Estado mais 2u0:000.S00 1; en-
tretanto, pelas emendas apresentadas , prin-
cipalmente pela que foi oft'erecida á ultim a 
I: .. ra pelo nobre deputado residen te em 
Barbacena, verifica-se que o Internato do 
Gymnasio não custa um unico real aos co-
rres do Esta~o, pois, sua despesa importa 
em 98 .2UOS000, e a receita em 96:UU030CO : 
ha apenas um desequilíbr io de cerca de 
2:000~01)!' entre a receita e a despesa . 

0 8~<. ASTOL PHO DUTRA. : -Mas 8 receita 
e ever!tual e a des}Jesa e certa. 

0 ER. RAPOSO DE Ar,MK!DA : - Eventual 
para crescer, para augmen tu r. 
U ~t S R . DEPUTADO:- Depende da matri-

cula de a lumnos e com essa tentativa de 
suppressão ninguom ha de querer matr i -
cular se ali i . 

0 SR. RAPOSO DE A L M EIDA : -Muitas ve-
zes nós legislemos sobre even lualtdades: 
que <· o orçamento Benl!o um a eventuali -
dade ? Basea mos tod a nossa argumentação 
em eventualidades, e dl ~a-me o nobre de-
put ado que ba de absoluto ne ste mundo ! 

A e,·ontu a lidade ainda argum enta em favor 
das em endas apresentadas pelo nobre depu -
tado, H. padre Joli.o Pio, e vem dem t nstrar 
que el!e ri cou aquem dus calcul os que ra · 
soavelmente se devem esperar, porquanto, 
a matricul a que, pelas amendaP, é compu . 
tada em 100 alumnoP, <· na verdade , de cerca 
de 120. 

A faculdade conferida aos alumnos do In . 
ternato para passarem para o Externa :o 
deu em resultado tlcar o numero de a lu -

mnos reduzido a 80, mas, supprimido o Ex -
terna•o " mantido o lnterr.ato, é logic o que 



a ma~rlcula eleve attingir sen maximum, 
tanto mata quanto, foi falto grande abati-
mento em aua taxa. 

O a..-rte do nobre depubdo de1viou-me da 
1imple1 deolaraçlo de voto que eu queria 
fazer, do que peoo desoulpa a v. exo., ar. 
Pretldente . 

Devo tam bem declarar que votei contra 
u dual emendas apr818ntadas pelo meu 

Parectr 
Que o meamo aeja aubmetttdo a 3.• dia· 

cuss~o com a seguinte redacçil.o conforme o 
V8notdo. ' 

O Congresso Legislativo do Esta tio de Mi· 
nas Geraes decreta : 

CAPITULO I 
iUUI~8 oollega residente em Leopoldina, DA. IIBCRETA.RIA. DA AGRICULTURA 
nlo approvei .1ua primeira emenda porque 
o nono Estado ainda não eatà redu&ido a Art . 1 . • Fica aupprimida a Secretaria da 
um Batado de mendiii!OI, e nós nlo devemoa Agricultura, Commercio e Obras Publicu 
nelfllr ao futuro Preaidente, quem quer que com a 1°epartíção annexa de Tcn ·as Coloni~ 
seja o eleito. os meios necessarloa para ~açllo e immigraçlo e auotorizado' 0 go-
manter bem 11lto a representação de Mina•. verno a reorganizar os reapeotivoa serviços 
E' um ponto em que nlo devemos regatear dentro dos limites traçados pela presente 
e é de esperar-te que o futuro Presidente lei. 
~eja bastante patriota e acompanhe o exem- Art. 2. · Os serviçr s acima referidoa se-
pio de aeu antecessor, o aotual er. Preai- rl!.o desempenhados por tres secções annexas 
dente do Estado, cedendo parte de auas o às Secretarias das Finanças e do Interior. 
rendas em beneficio da admlniatraçlo. § I . · A primeira destas secções ter! a 

Uma idéa do nobre depubdo, que á. prl- seu cargo 01 serviços que actualmente com-
mefra viata capton logo u minhaa aympao petem á direotorla de Obras Publicas e serâ 
thias, foi quando s. ex c. acompanhando o composta de um inspector technico, um che-
nlano da comml;;8ão velu propor a auppres- fe de secção, um primeiro official, um se-
elo do car~ro de officlal de gabinete, dando gundo e amanuense. 
ao Presidente a faculdade de tirar da Secre- o§ 2. · A' aegunda seoçl!.o competem os ser-
taria do Interior um empregado de sua con v~ços actualmente a cargo da direotoria da 
fiança. A' primeira vista resolvi votar a VIação e terá a mesma composição da pri-
favor de~ll& emenda, mu, depois, refleotl meira. 
que a commiasl!.o vindo propor perante nos § 3 . · A terceira secçl!.o será. Incumbida 
a Buppreaall.o de tantoa cargos, seria lncor- dos serviços que actualmente desempenha 
reata se deixaue um menos neoessario ao a Reparttçl!.o de Terras, Colonização e Immi-
aervlço publico, do qual o Presidente fosse gração e serà composta de um inspector, 
tirar se'Q official de gabinete. Demais, se um chefe de seoçl!.c, um primeiro official, 
no regimen em que nos achamos existe um um segundo official, um amanuense e um 
logar de absoluta e completa confiança, é desenhista. 
elle o de official de gabinete . § 4. · Os inspeotorea de secçl!.o, que serão 

O &R. JULio TAVAREs:-Nós n!Io podemos engenheiros, terl!.o'o vencimento total an-
reatringir a eacolbe., acto da confiança peso nual de sete contos e duzentos mil reis. 
10111 do Presidente. § 5 · As duas primeiras secções-Obras -

O IR. RAPoso DB ALMitiDA:-Nóa nl!.o po- Publicas e Vlação-serl!.o annexadas á Sacra-
demos traçar ao Presidente do Estado o cir· taria das Finanças e terl!.o a seu serviço um 
ou lo re1trioto dentro do qual elle vá. escolher continuo e um servente ; a terceira secção-
a pe1soa de aua mais directa e absoluta con- Terras, .Colonlzaçll.o e Immigração-fioa an-
fiança. Taes alio as razões pelas quaes dei- nexada á Secretaria do Interior, tendo a seu 
xel de votar pelas emendas do nobre depu- serviço um continuo. · 
tado que tantas sympathiaa me merece. Art. 3. o O governo reverá. o quadro dos 

Concluindo, sr . Presidente, é preciso que funooionarics da aotual Secretaria da Agri-
eu declare que n!Io tenho em mira augmen- cultura e Repartição de Terras, reduzindo 
tar as de1peaas publicas mas sim manter de á metade o numero dos engenheiros de dia-
pé, attestando o amor, a dedioaçã.o do Esta- trictos de obras publicas e molificando o de 
do de Minas pela inatrncção publica, con- engenheiros flscaea de estradas de ferro e 
servando como um pharol a illuminar os es- em~resaa privilegiadas, de modo a limitar 
piritoa e as intelligencias, o notava! estabe- o dtspendio do Thesouro nesta mataria ao 
leolmento de ensino que existe em Barbacena valor das quotas, com que concorrem as em-
( Muito bem ; mu ito bem). presas tlscalizadal, podendo um mesmo en-

2o• LBITURA. 
Tem 2. · leitura e fica sobre a .mesa para 

ordem doa trabalhos o parecer n. 158. 
Aprts•ntaçües de p<Jreceres de com missões 
0 SR. DELFIM MOREIRA, pela oommiuT>o 

Mixta Eapeoial, manda á Meaa o seguinte : 
PartJcer e redacçtfo para 3. · dtscuSI4o sobre o 

p~ojecto n. 102. 
A commisa!Io Mixta, a que foi presente o 

proj eoto n 102, approvado em 2.· discussll.o, 
é de 

genheiro ser encarregado da tlscalizaçl!.o de 
duas ou mais empresas. 

Art. 4. · Fio& supprimldo o Jogar de se-
cretario da Junta Cummercial, exercendo as 
respectivas funoções um dos deputados elei-
tos pelos membros da Junta e pelo official 
da Socretar1a, nos termos do regulamento 
que fôr expedido. 

CAPITLO li 
SBCRITAII.IA DAS FINANÇAS 

Art. 5 . · Pi}ra o fim de red~lZir despes&s, 
reverá o goveruo os regulamentos da ~lm-



~·l 

prellll& Official, ficando dependentes de acto 
expresso do mesmo governo aa nom4lações 
de quaesquar empregados da mesma lmpren· 
aa, mesmo os temporarios, 88lvo exclusiva-
mente o peuoal propriamente operario e 
pago por tarefa, q~e poder& aer contractado 
pelo director, na forma das disposiçlles em 
vigor. 

CAPITULO lli 
IECRII:TARIA DO INTERIOR 

Art. 6. · Ficam auspenau todas as Escolas 
Normaes do Estado, continuando os profes-
sores a perceber metade doa vencimentos 
até um anuo da data desta lei, salvo se os 
profeaaores, por proposta da respectiva con · 
gregaçllo, se obrigarem dentro de 60 dias, a 
continuar no exercício de suas funcç ões, 
apesar da reducç~o de vencimentos. 

§ I.· Se as Camaras Municipaea dos loga-
res onde existirem Escolas Normaes, quize 
rem manter esses estabelecimentos, entra-
rão em accordo, dentro de um anno, com o 
governo do Estado, que neste caso proroua-
rá o prazo da disposiçllo antecedente. " 

§ 2. · Competirá sempre ao Estado a di -
reação dos estabelecimentos assim mantidos 
pelas Camaraa Municipaes. 

Art. 7. · Fica o governo auctoriza.do a 
conceder aoP estabelecimentos de ensino ~e
cundario, existente• no Estado, e que esti-
verem organizados segul!do o plano do ao -
sino normal, as mesmas prerogativas de 
que gosam as E;colas Normaes municipaes. 

Art. 8. · Para manutençllo do lntHnRto 
do Gymnasio Mineiro será recolhido aos co-
fres do Estado o beneficio da loteria de qne 
trata a lei n . 2g8, de 31 de agosto de 1900. 

§ I.· Ficam snpprimidos : no Internato 
os Jogares de porteiro, ronpeiro e um ins-
pector de alumnos; no Rxternato da Capital 
um Jogar de lnspector de alum nos. 

§ 2. · A pensão de alumnos no Internato 
será de 650S000, paga na forma da legisla-
ção vigente. 

§ 3. · No Internato ficam reduzidos : 
a) A 2:40()SOOU a gratiflcaçll:o do reitor ; 
b) A I :200~000 os vencimentos do instru· 

ctor de gymoastica e a 2 .600$000 o do pro· 
feuor de deseo h o ; 

c) A de 2:400$000 o vencimento do secre-
tario do Internato ; 

§ 4. · A verba de expediente para o Inter-
nato e Externato do Oymnasio Mineiro será 
de 200$000 annnaes. 

Art. 9. · E' auctorizado o governo a re-
organizar a Escola de Pbarmacia de accordo 
com a lei federal vigente, tl cnndo os lentes, 
onjas cadeiras forem supprimidas, com di-
reito a metade doa vencimentos até um 
anno. 

Paragrapho unico. Na mesma Escola fica 
snpprlmido o logar de bibliothecario, cujas 
fo.ncç!!ea pasnrlio a ser desempenhadas pelo 
secretario. 

Art. 11. · Ficam supprlmidLs os cargos-
de delegado auxiliar do Ch efe de Policia e 
de inepe. toras extraordinarios de instrucçllo 
publica. 

Art. I ".! . O Presiden te do Estado tlca au-
ctorindo a reorganizar a Secretaria do Inte-
rior. reduzindo a 5 as suas secçõe8. 

CAPITULO IV 

DIIPOBIÇ ÕEB OBRA EB 
Art. 13. Os runcciona rios publica s que, 

em virtude desta lei forem dispensados, te-
rllo vencimento na proporção seguinte : 

I.· Os 1ue contarem mais de 5 aunos de 
serviço ter!o metade do8 vencimentos dos 
cargos que exerci am, até um aono da data 
desta lei ; 

2. · Os que contarem menos de 5 ann os de 
serviço terão veocimento3 nas mesmas con-
dições acima até 6 mezep. 

Art. 14. Fica crea.do o imposto sobre cs 
::.posentados e reCorm ndo>; 

a) de 5 ·1., se o orJena1o exceder de . .... 
60lS000 : 

b) de 10 "J ., se for superior a I :2005000. 
Art. 15. O governo aproveitará para as 

vagas que se derem nas rdpa rtições publicas 
os fuoccionarios dispel! !ados em virtude 
desta le i. 

Art. 16. Para. o fim de melhorar o ser-
viço de flscalizaçl!.o, poderá o governo ele-
var o numero dos tlscaes ambulantes das 
rendas internas, suppriodo estes lagares 
cvm o pessoal existente na Secretaria das 
Finanças e o dispensado da Secretaria da 
Agricultura . 

Art. 17. Os pro fassores e lentes dispen-
sados em virtude desta lei torão rlireito á 
nomeação pua as cadeiras vagas de mate-
ria identica que se derem em outro estabe-
lecimento de instrucção. 

Art. 18. Revo~nm-se as disposições em 
cont rar io. 

Sala das com.nissoes, 10 de a~rosto de 1901. 
-A ffonso Pe11 no , presidente. I .ev ndo Lopes 
-Delfim Moreira.-Bias Fortes. - Valeria 
<ta Re• cnrte.-Alt~ts de Lem cs .- Julio Tava-
r es . 

0 SR. JULIO TAVARE3 (pela Ordem) requer 
e obtem dispensa das formalidades regi men-
taes atlm de que seja dada para o~dem do 
dia 12 o projecto n. 102, cujo parecer acaba 
de ser apresentado . 

Inclua-se na ordem do dia o projecto na 
forma requerida. 
APRESBNTAÇÃO DE PRC.f€C TOP , 1:\" DI C \ÇÕ BS 11 

~IOÇ!!RS 

O ar. Raposo de Almeida:-Sr. Pre-
sidente, pedi a pal&vra para ter a honra 
de enviar a v exc. o seguinte pro] ucto de 
lei (Lê). 

Art. lO.· O governo reorganizará o Ar-
cllivo Publico Mineiro, que ficará annexa.do · 
á Secretaria do Interior, reduzindo o seu 
pe~aoal a doua foncoionuioa, cujaa attribni -
Q6et aerllo determioadas em regulamento. 

. Parece-me, 6!' . :>residente, que este prc,-
Jecto, no momento actual, vem corresponder 
a uma justa e lou vavel aPpiração de uma 
parte do povo mineiro. 

No momento em que se espalba ao longe 
que ae pretende restringir a admtoistraçlo da 
justiça, este projecto irá conven:ler ao povo 
mineiro de que esse nll:o é o intuito do actu · 



al Carigresso LegislaÚvo ( o;J?iaclos ; wuito 
óem ); vamos satis(dzer uma justa aspiraçllo 
desses logares que ha 10 aono3 têm auto-
nomia. a~ministrativa, têm a gestã~ directa 
e immedlata dos seus negocios . 

Serà, pois, um a medid a. de equidade que 
rac ilitemos mais a ad min is tração da justiçi 
se m que dabi advenha on provenha o mini -
mo onus para os corres cJ l Est.aJo. 

F,Ji es.;e, dr. Preilidente, o In tuito que me 
animou a apresentar o projecto que remetto 
a v. ex a. e aguardo me para. melhor justi· 
rtcal-o, em occasi!lo opportuna, se isso for 
nece8sarlo . (Mu ito óem) 

Vem à Mesa, é lido e estando apoladc. pelo 
numero de aasignaturas vae a imprimir -re o 
seguinte: 

P•·o)•:• I o r: . 111 

(Terceira Legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado d(J Mi -

nas Geraes decreta : 
Art.· Fica areado o fóro na '! sódes das 

v i lias actualmente existentes no Estado. 
Art. 2 . · Estas villas constituirão termos 

.annexos ás comarcas a que actualmente per-
tencem. 

Art. 3 · No~ termos de quo cogita esta 
lei, ficam croados alinn dos escrivàes do cí-
vel, jucidtcial e notas .e do outro ~ funccio -
arios auxiliares da administ.raç!lo juli ~ i · 
-aria tres logares de supplentes de juiz sub-
stituto, e o de adjuncto do promotor de 
justiça, que o governo proverá, nomeand 1 
para exercei os os cidadãos que tenham do-
micilio e residencia no termo e 01 demais 
requesitos exigidoa no art. 38 da lei n . 18, 
-de 28 de novembro de 1891. 

§ I.· Os supplentes servirão pJr tres an-
·nos na ordem em que estive1·em collocados 
na lista de nomeação, que nllo será. altera-

·da durante o triennio e uão poderll.o ser de-
mittidos nem removidos. 

§ 2 . · Oa supplentss aerlto substituídos pe-
-los seus immediatos e nos casos de falta 
ou impedimento destes pelos juizes de paz 
do I.· districto do termo, segundo a ordem 

·da votação. 
§ 3. · São applioaveis aos supplentes as 

disposições da lei D . 18, de 28 de novem-
bro de 1891, quanto ao juramento, posse, 

·exercício, Interrupção, incompatibilidades e 
pnas disciplinaras. 

§ 4. · O triennio contar-se-ba da data da 
poue. 

§ 5. · Os suprlentes exercerlio dentro do 
termo as mesmas attribuições do juiz substi -
tuto e mais a de preparar as causas civeis 
que ao juiz de direito compete julgar, ob -

-servando no exerctoio desta attrlbuiçllo as 
disposições da lei n. 2 .033, de 20 de setem 
tembro de 1871, regulamentos ns. 4 .824, de 
22 de novembro do mesmo anno, 5.467, de 
12 de novembro de 1873 e demais expedidas 
para a soa execuçã?, relativos aos inizea 
munioipaes. 

Art. •1. • Os adjuuctos de promotor exer-
-eerlo nos termos as funcções do promotor 
de ju&tiça, excepto a accueaçilo e actoa pre-
paratorlos que a precedem, e serll.o subatt-
-tuidos em suaa faltas ou impedimentos por 

pessoa ldonea nomeada pelo juiz prepara-
dor para o caso · especial de que se tratar. 

Art. 5 · Aos juizes 8Upplentes e ao adjun · 
to do promotor contar se h!to as custas do 
juiz subst! tuto e promotor da justiçP, na 
forma do regimento em vigor. 

Art. 6. • O fóro ! Ó poderá ser installado 
nos logares de que trata esta lei , depois 
que as respec tivas municipalidades otTeroce · 
rem ao Es tado um a cadeia e uma casa prn-
pri a para audiencias e funocionamento do 
jury. 

Art. 7 . · Organizado o installado o termo 
da villa de Pedra Branc.' , ficará. o mesmo 
annexado á co marca de santa Rita de Sa-
oucahy. 
· Art. 8.· Revogam se as disposições em con-
trario. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1901. -
R~poso de Almeí'ia . -Delfim Mo-eira.- A lue.! 
<le Lemos. - Joym e G3mcs. - Simuio Sty lita. -
Vele r io de Rezco~ de.-Arthur Pimenta.-As-
tolph• Datrr1. - los•: Gon ~· •luu.-Jo,io Vello· 
so. - Vasco A.<eved~.-D•s iderio de Mello.-
Cdestino Soa•·es.-Leopolio Corréa. - A•.s is f-i -
;;&a . 

O .,. . .JoAo ' "elloao : - Sr . Presidente , 
tenho a honra de passar ás mllos de v. ex c. 
o seguinte projecto de lei (líi) . 

Sr. Presidente, esEe proj ecto encerra duas 
ordens de medidas que silo instantemente 
reclamadus ; na primeira série de medidas 
tem se em vista regular o exercício da phar -
macia por aquelles que, embora não diplo -
mlldo~, têm, em todo caso, certo t irocínio 
prorl; sional. 

Essa medida representa uma transar.ção 
com cs n6cessidades <! o actual momento. 

A segunda série de medidas vem attender 
ás .i ustu r eclamaçoes da classe pbarmaceu -
tico., que, na annos,dirigiu-se a esta Congres-
EO pedindo a revogação de actoa qu e ~!lo 
leal vos de seus direitos prolissionaes e de-
primentes, mesmo, de seus brios. 

Reservo me para, opportuuamente, just i-
ficar o projecto que neste momento apre-
sento. (Muito óem ). 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado e vae a impri-
mir se o seguinte : 

Pro_jcclo " · 112 

(Terceira legislatura) 
O Congre11o Legialatlvo do Estado de Mi-

nas Geraes decret a : 
Art. 1. • Na localidade em que nlto hou ver 

pharmacia dirigida por pharmaceutico diplo· 
mado podara funccionar um offioial de phar-
mi\Cia. 

Art. 2. · o titulo de official de pharmaeia 
permitte ao seu portador o exercício de 
pbarmacia em uma loealidade, nelo prazo e 
(órm& estabelecida DO art. 43 e seus paragra-
phOB do regul11mento sanlta r io em vigor. 

A.rt. 3 • O titulo de · official de pharmacia 
será conferido pelo Secretario do Interior, 
de acoordo com o citado art. 43 do regu-
lamento sanltario, ao candltato que tiver 
satisfeito aa seguintes condiçllea : 

§ 1. · Frequentar o ourso pratico do labo-
rator io de pharmacologia na Escola de Phar-
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macia 
mezes. 
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§ 2. · Findo este curso prestar ex am ~ pra· 
t ico de pharmacia ga llcnica perante uma 
oommissllo composta de lentes da Esc ol a de 
P'l armaci a. 

§ 3 . · Para inscrever-se no curso pratico 
de pharmacia deverá o candi1ato prest1r 
exame de noções ola lí ngua po!'tu guaza , 
francaz a da arithmetics , espec ialmente do 
syatama matrico . 

§ 4. · O exame rle que trat!l. o § 3 . · de· 
vará ser prestado perante uma com missã ) 
de lentes da E!cola de Pha rmaola. 

Art. 4. • Ficam revogados os arts. ::16, ~~ 
e§§ 4. ·, 5 ·, 7. ·, 12. · 13.· a 1 ~ . · do art . 48, 
do regulamento sanitario vigente. 

Art. 5. · Revogam .ae as disposiç!!es em 
contrario. 

Sala das se3sõe ~ , 10 de a gost.. de l!JO I . -
Joãú >'elloso. - na.spa r [,~p ··• . - N "" ''S P in heá-
r ,. -Lcupolcl•J r·or,·éa . 

2.• PARTE D.\. ORDEM DO DIA 

DISC USSÃO D GS PARECRRE:S l'i'. 151 . 152, 1 ~>3 , 

15 1 B J:í5 
l.i•Jos e posto3 em discussão successiva-

mente,si\1) sem debate approvados os parace· 
res de n 1. 15 1, 152, 153, 151 e 153. 

I. • ,fisc uss<io do p ;·ojecl o ,, . l/O 

Em segu ida , lido e posto em I. · discuss ão, 
encerra-se esta sem debate, é approvado e 
vae á commisslio de Camaras 1\lunicipaes o 
prujecto n . 11 0 annulla ndo os arts . I. · e 
2. • da resolução n. 364 da Camara Muni c i· 
pai do Pomba. 

Nada mais ba vendo a tratar se, o sr. Pre-
sidente desi gna para o dia 12 a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I'RIMBIRA PARTE: 

Até uma hora da tarde : 
Lei tu r a e approvação da a c ta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres .de commis -

sõas a dos proJeotos, depois da 1mpressos a 
distribuídos. 

Apresentaçl!.o de P·ll'oceras das comm is -
sõea. 

Apreaentaçl!.o de pro,jactos, requerimentos, 
indicações, interpellaçu 1s ou moções. 

Discuasl!.o de requerimentos, indicações , 
interpellaçõ lS e moções. 

Approvação de redacçõas tlnaes. 

SBGllNDA PART F. 

Ate .J horas da tarde: 
2 .• disoussllo do projecto n . 95, Isentando 

de impoJtos as sociedades que se rundarem 
no Ea~do para proporcionar a venda do cara 
no extrangeiro. 

3. • Jo de n. 102, sobre reorganização de 
serviços publico& do Estado. 

Levanta·so a sessl!.o . 

PR ESIDENCa DO SR . RIBEIRO DB (IJ,I\' E: IRA 
SU lOL\1110 : - 1.· puta da ordem do llia .-Acta. 

-Expedien te - Oh!ervaçõe3 dos srs. A~os tl nho 
Perdra, Carv ,lbo Brit to, Leopoldo Corro·a. Jay-
me Gomes, Simei\o 3ty tita e As tolpllo Pinto.-
2 . · tci tur.1 -Apresentação dos parecues pa ra 
2 · discussão doe projec tos ns . 10; e 1 Jl l -
l·lem para 3 • do de n . 107, rln Sen~rl o. - I tem 
do .re 11 . 1 5~•.-2 · pa rl e. -~.· dlscn ~~~o do pro-
jec to n . \).) - 3.· do de 11 . 1U2. - fo: menda do 
sr. Leopottlo Corro'a .-DiscJraos e emenda s dos 
std ll ~rn ardes de ~·a ria , João \' elloso e Julio 
Ta' ares .-- Obserraçücs dr sr. ll od rigues Chaves 
- Ordem do d1 a . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se, 

presentes os Ars . Riheiru de Oliveira, Agos· 
Unho Pereira, Celesti no Soares, Vasco Aze -
vedo J ulio Ta,•ares, Olympi o Borges, Jo !lo-
Vello'so, Joaquim Calixto, Nur.es Pinheiro , 
Bernardea da Fari a , Luiz Cassiano, Carvalho 
Britto, Juve nal Pann a, Artbur Pi m& nta, AI· 
,·es de Lemos, Jose Gonçalves, Astolpho 
Pinto, Lu1 z Rennó, Jayme Go mes, Simeão 
Stylita, Jgnacio Murta, Fe1-reira e lllello, As· 
tolpllo Dutra , Dasiderio de Mello, E pammon-
das Ottoni, Leopoldo Cor-rea , R1bo1ro .lup-
queira, RÇ~drigues Chave~, AFs1s Luna. Ed-
llt undo Blum e Tava res de Mell o, fa ltando 
com cansa part icipada os srd . Fra. nkliu Bo-
t elbo Si I v a Fortes, Olympio Mourão, Lin-
dolpb'o Campos, Abeilard.. Freitaa Castro, 
Carlos Toledo e Jnl 0 Lu1 z, e sem ella os 
mai s senhoras . 

Abre -se a sesaão . 
Lida a ne ta da an tecedente e n1lo havendo 

quem sobrl'l ella faça observações, é a mesma 
dada por npprovada. 

BXI'BDlENT E: 
0 SR. I .' SECRKTARIO dá conta do seguin te; 

R~ ·quert n ~,.., t tOI 

Do cidadão Satyro Luiz Padrosa, soli ci tan -
do passagem de sua f11zenda do .d1stricto do 
Camacbo, município de ltapecerrca, para o 
de S. Francisco de Paula, mnnioiplo de Oli-
veira .-A' comm ! e~ 1'í? :llixta Especial. 

Da Pedro Ferreira de Paiva, solicitando. 
egnalmente transferencia de sua fazenda da 
(/Lag oa>> do distric to da Santo Anton1o do 
Amparo, mnnlclpio .de .Bom Su~cesso, par~ 
o d1stric to e mumc1p10 de Oltveira. -A 
mesma commisslio. 

0 IR. AGOSTINHO PBRBIRA. ( /.· &ec:retar i(J) 
communlcu e a Camara tlca inteirada. que o 
sr. :\ av ier Rolim fal ta bo jo á. sessão por 
doente . 

0 SR. CARVA LHO BRITTO envia á Mesa Um 
telegramma do agente executi vo municipal 
do SerrD, razendo reclamações sobra a. reVI· 
sl!.o da dtvisl!.o administrativa. do Esta1o . -
A' commissão Mixta Eijpecial. 

0 SR. LEOPO I.O:> CORR f; A. manda IÍ. Mesa duns 
rapresentaçõaa. sendo uma do J. · tabelll11o 
e escrlvlio do judicial e notas da comarca de 
Araguarv pod1ndo indulto da pena que, em 
processô 'de responsabilidade, lbe loi Im-
posta pelo juiz de direito da oomaro1 d& 



Araguary, e outra de habitantes do districto 
de Sant'Anna do Jacaré, muoicipio de Oli· 
veira, solicitando transfereor.ia desse dist ri -
cto para a comarca de campo Bailo. - Re · 
meUa se a primeira represeotaçllo á. com-
miado de Justiça Civil a Criminal e a se-
gunda á. commlssão Mixta l!'.lpaoial. 

O sa. JAYME Go MES communlca que os srs. 
Dalfl.m Moreira e Gaspar Lopes faltarllo á.e 
sessOes por alguns dias por motivo de força 
maior.-A Camara tlca inteirada . 

0 SR. SIMIÃO ST YLITA envia á Meaa divar· 
aa• rapreseotaçoea de fazendeiros a habi-
tantes de districtos do sul da Minas , solici-
tando transferencla para o município de Tres 
CoraçOes do Rio Verde.-A' com missão Mixt.a 
Especial. 

0 SR. A~TOLPRO PINTO lê á. Camara Um te -
legramma em que a Camara Municipal de 
S. José o'Além Parahyba protesta contra a 
idéa de se tirar urna porcentagem do im-
posto de transmissllo em favor do Estado.-
Inteirada. 

2 .• LEITURA. 
Tem 2. · leitura, sllo julgados obj&cto da 

dali beraçlio e fl.cam sobre a mesa para or-
dem dos trabalhoa os projectos o . lll e 
112. 
APRESENTAÇÃO DE PAREC&RK8 DAS OOMMI880B8 

O &R. Assis LIMA, pela commisslW de Pe-
tiçOes, manda á. Mesa o seguinte 

Parecer n . 1.59 

(Terceira legislatura) 
A commissão de PetiçOaa, a que foi pre-

sente o requerimento de Jose Ca1ixto l'on-
seca Calazans, serventuarto vitalieio da es-
criv&nia de orphllos da comarea do Rio Bran-
co, pedindo 4 annos de licença : 

Considerando que brevemente será sanc -
cionada uma lei regulando a concessllo de Ji . 
cenças ; 

Considerando ser excessivo o prazo de 4 
ano os para concessão de licenças- é de pa . 
recer- que se ja archivado o respe ctivo re-
querimento. 

Sala das commisaões, 12 de agosto de 1901. 
- A .<s i1 Lima . - Simeão Strtita.-A impri-
mir -se. 

0 SR . VASCO AZEYKDJ, por parte da com · 
missil.o de Camaras Municipaes, manda á. 
Mesa os aeguiotes : 
P arecer pa~·n segunda discussito sol,re o pro-

j ecto n . 105 

A co_mmissll.o de Ca~aras Munioipaes, a 
que fo1 presente o proJecto n . 105, j é. ap· 
provado em I . • discunão, é de 

PAREC'&R 
Que seja snbmettldo á 2 . ' com a mesma 

redacçlio e approvado. 
Sala das commili80ea, 12 de agost o de 1001. 

-Vasco As evtdo.-Alcts de Lemes . 

Par6C81. para 2 . · d i.$cuu ifo sobre n pro~oto 
n. 110 

A commJsall.o da Camaras Municipaee, a 
que fo i presente o proiacto n . 110, já ap-
provado em 1.• discussll:o, é de 

PARBCER 
Que seja eubme~tido á 2. · com a ma1ma 

redacção e approvado. 
Sala das commissOes, 12 de agosto de 1901. 

- Vasco A•evetlo.-Alve1 de !Amos . 
Parecer para 3 . · discMUifo sobre o p•·ojtct o 

n. f Oi , <lo Senado 

A commiuão de Camaras Municipaes, a 
que foi preaante o projeoto n . 107, do Se -
nado, j á foi P.jlprovado em 2 . • discusallo é 
dQ 

PARECER 
Que seja su . mettido á 3.' e approvado. 
Sala das com missões , 12 de agosto da 1001 . 

- Vasco A:e,~do. - -.4 /.ves ele Lemos.-A impri-
mirem se 

Não ha projectos, indicações e moçOes a 
~eram apresentados. 

2. · PARTE DA ORDE~ DO DIA 
2.• DISCUSSÃO DO PROJEI!TO N. 95 

E' annunciada a 2. · discussão, por art igos, 
do projecto n. 95, isentando de impostos 
estadoaes as sociedades que se fundarem 
para proporcionar a venda do café no ex-
trangeiro. 

Em discuull.o o art. L ·, ooDjunctamente 
com a emenda da commissão, encerra-se 
esta sem debate, sendo approvados o artigo 
e a emenda. 

Sem debate approva se o artigo 2 . · e, con -
sentindo a Camara que o projecto passe á 3: 
discussão, é alie remettido á. comm issão de 
Orçamento . 

3.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 102 
Em seguida entra em ::1 . · discussão o pro -

jacto n. 102, sobre reorganização de servi-
ços publicos, cuja leitura é dispensada a re-
q nerimento do sr. Vasco Azevedo_ 

0 SR. LEOPOI.DO CORRIA, obtei.tdO a palavra, 
manda á. Mesa a seguinte 

E >11 cnda 

~ . 1 
Ao art . 2. · § 3: , depois das palavras-um 

chefe de secçll.o- accrescente se--profi ssiona l. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1901.-

L•opoldo Corrêa . 
Lida e apoiada , entra em discuaslto con -

junctamente com o projecto. 
O sr. Be.-nard- de Farla: - Sr. Presi -

dente, venho apraaentar uma emenda ao 
ar t. 13 do projecto em discuasão; e é a se-
guinte: . (Lé) 

Creic>, ar. Presidente, que a medida por 
mim proposta nesta emenda vem concorrer 
com os mtuitos da commissão, consultando 
JUitos interesses dos funoc:onarios do Esta-



do, que serão attingidos para os atreitos da 
mesma proposição. 

A disposição do art. 13, tal como está, 
pode prejudicar a funcoionarios que, t endo 
longo tempo de effectlvidade no exeroiolo 
do cargo, nllo tenham todavia completado o 
maximo do tempo que lhe e exigido para 
gosar as regalias alli consignadas, sendo que 
o teriam alcançado com o exeroicio interino 
do mesmo cargo. 

Parece -me, no em tanto, que r: esta hypo 
these os se rviços que prestaram e que de -
terminaram talvez a sua escolh a e aprovei · 
tamento para a e1l'ectividade, devem lhes ser 
computados, com justiça, para os fi ns que 
teve em vi~ta a nobre oot::~missão em seus 
louvave1s intuitos. 

E' a emenda que tenho a honra de passar 
ás mãos de v . H~ . para ser submettida á 
consideraçllo da Ca~a. 

Vem a Mesa, e lida, apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o proJecto a 
seguinte 

f:mend c< 

N. 2. 
Ao art. 13 n. l-depois da palavra servi -

ço- accrescente se : - inclu ~ h· à a lnter1ni -
dade. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1901.-
Bernardes de Fa•·ia . 

o H r. .João Vello!lo : -Sr . Presidente, 
pedi a palavra para ter a honra de o1l'erecer 
á consideração da Camara dos srs. Deputa-
d{)s uma emenda ao a rt. li do projecto em 
discussão. 

A emenda ê a. seguinte : (L J) 
Nilo satisfaz ainda, sr . Presidente, ao «de · 

sideratum» dos amigos da inst rucçilo publica, 
o serviço que temos mantido no Estado, em 
m'\teria de instrucç!lo, e a Camara. dos srs. 
Deputados, ainda na sessão transacta, ma -
nifestou -se de modo bem patente em reJa · 
çll:o ao assumpto. 

Um dos factores, uma das condi ções para 
que tenhamos a inst~ucç~ o publica produ · 
zindo os fructos desejados, é , segura mente, 
a lnspecção remunerada, porquanto, a inspe -
cçl!.o gratuita , em todos os paizes e mesmo 
no nosso, não tem dado os resultados dese-
jados. 

Ora, o projecto em discussão supprlme a 
inspecç!lo extraordinaria., o que quer dizer 
que temos desorganizado por completo o 
pouco que temos feito neste terreno. 

De facto, se formos a considerar cada um 
des tres f'actores capitaes que concorrem no 
regular desenvolvimento da instrncção po-
pular, bygiene escolar, organiza.ç!lo do ensi-
no e fiscalização, veremos que só esta ulti -
ma condição está regularmente assentada. 
Hygiene escolar, educação physica, nilo a 
possui mos em nossas e~ colas. 

UM SR . DBPUTADO:- Não ba de ser com 
a iuspecção extraordinaria que os preceitos 
de bygiene serll.o observados. 

O sB.. JoXo V&LLoso : -A hygiene escolar 
demanda grandes despendios oue nós não 
podemoH fazer de prompto, mas havemos de 

A. C.-30 

tel-a mais tarde completa mente organi1 :1da 
p~is ,. estou bem cer to ? e que o . Con gress~ 
M1ne1ro nll.o S3 poupar a a sacr1t!eios para 
dota.r a ins t rucção publi ca. com um de seus 
requisitos fun dam•Jntaes. 

Qa a nto á organização do ensin o, e tão ru-
dimentar, tão anacbron lca a que possuimos 
que bem se pode qualitlo•rr como a mais bu~ 
milhante demonstraçlto de nosso a t razo . :\ 
no~sa organlzaçllo escolar desconh ece que 
na crea.nça , em intima união com a a lma 
exi ste um corpo com todas as su as imperio -
sas necessid ades, desc , nhece as lei s que fa-
talmente regem o de3en vol vimento tio cere-
bro, esse assombro da creaçiío orga ni ca, a. 
cuja integrid ade e desenvol vimen to se pren-
de a integridade das func ções in te ll ectu aes. 
Ne sse periodo tia existencia , ao em vez de 
sa tisfazer ao appeti te, á movimen raçi\o cor -
pores, a activi da,le exagerada qu e se desper-
ta no organismo infant il , ao em Yez de pro -
mover o desenvolvimento dos sentidos que 
são como janellas a bertas para o mundo 
exterior, transmittindo ao espirito as im· 
presP ões do nosso meio e os fundamentos 
de no!sos conhecimentos, o nosso regimen 
irr oga uma primeira afl'ronta ans sagrados 
di re itos da natureza, cuidando de ajoujar a 
memoria dn alumno de noções abstr"ctas, 
de defini ções imperceptlveis. 

Quando, a esse tempo, a be iJ a or~au iza
ção da creança tem sede da realid ade e 
guiada. por essa curi os idade in vencive l e sa-
lutar começa. a la nçar os primei ros passos 
no terreno da obse rvação dos phenomenos 
que a rodeam, o nosso sys tema educat ivo 
retira a de Eob o sol tropical para lança i-a 
na atmosphera aspb yxlante de nossas esco -
las, onde a tenra plantinha. ha de ebtio lar-
se á ming;ua de ar, dfl luz. á mingua da 
acçllo do influxo bemfazej o da natu t·eza . 

E' este um methodo mech anico que em vez 
de guiar a na tureza por cuid ados in te ll igen-
tes e incessan tes, a. cr; r,traria grosseira.-
mente . 

E' um processo h< je condemnnt.io u ni ver-
sal mente e banido da todos os povos cu ltos, 
como incapaz de preparar as gerações nas-
centes para as luctas do futuro. 

Urge transfo rm ar de modo compl eto esta 
lamen tavel situação do en sino, mas a trans-
formaç1lo n1lrl é obra de um d ia. 

Ha de ir operando-se lenta men te pela ado -
pção de uma cultura perlagogioa racional 
nos institutos normaes e adaptação do actual 
magisterio prim ari o . 

E é obvio que somente dos esforços da 
inspe,·ção e.ctraord in nria se deve esperar a SO· 
luçl!.o deste ultimo problema . 

A inspecção do ensino não visa só mente 
sorprehender fa ltas, omissões, veri licar a 
authenticidade dos mappas escolares, etc . , 
mas, principalmente, tem em mira elevar 
sempre o nivel do ensino, pela difl'usilo do 
melhor methodo; requerelli -se de seus agen-
tes, a.lém das qualidades moraes ordinarias, 
alêm de um juizo aão e de um a instruoção 
cla.ra. das co usas, requ erem -se t i tu los ·parti -
culares de competencia. intellect ua l, um 
cabedal de conhecimentos espeolaes para le-
var aos esta.belecimentoa de ensino o p!'a-



greuo real e para avaliar as feições caracte-
riaticas da educação. 

Eis a missi\o confiada á inspecçl[o extra-
ordinarla. 

Se queremos sinceramente rehabilitar a 
tnstrucçllo, se desejamos tel "• como tem 
sido encarada entre os povos cultos, como o 
principal f'ctor de ordem moral, economica 
e politica, se sonhamo• com a_pr~speridade 
da ins+.rucção neste palz, é lnd1spensavel 
dscalizal· a, estudal-a,encaruinbal-a de facto, 
dirigll·a com vigilancia inquei>rantavel e zelo 
paciente que demandam as suas necessida-
des. 

Para prdencher tllo vasta e ardua missão 
não bastam,ê certo,cinco inspectores extra-
ordinari Js, que devem visitar todas as 
eJcolas espaluaias pela vastíssima extdnsã'J 
territorial de nosso Estado. 

O Estado do Rio de Janeiro, cuja extensão 
territorial representa apenas pouco mais da 
quinta parte da do nosso, com uma popula-
çl[o qua&i quatro vezes menor, lá onde as 
povoações se condensam mais, com melhor 
dotado aystema de reacçllo, o Estado ê divi-
dido em nove circumPcripções litterarias. 

O SR. JüVENAL P&NNA dá um aparte. 
0 SR. JOÃO VELL'lS0:-0 que admiro é que 

o nobre deputado esteja a apartear me desse 
modo,quando consignamos aqui medidas que 
nlo representam verdadeiramente o intuito 
em que estamos de remediar a essa crise 
temerosa, deter minada pela depressão das 
nossa8 rendas publicas. 

A julgar pelo lado economico, deveríamos 
ter cortado muitos empregos que se acham 
consignados no proj e c to. 

Basta ver que conservamos na Secretaria 
da Agricultura tres directores technicos, o 
que nllo era necessario, ao que parece. 

Se supprimimos a inspeccl!.o escolar, des-
orgr.nizaudo a instrucção publica, seria 
mais logico que tivessemos procedido do 
mesmo modo em relaçlo aos serviços tias 
outras Secretarias. 

Em nome de que princípios conservamos 
tres dlrectores tecbnicos em uma reparti-
ção que não tem serviço actualmente 1 

UMA voz:-V. ex c. diz director ou inspe· 
ctor1 

0 SR . JOÃO VELLOSO:-E' a mesma COU88 ; 
entre director e inspector nllo ba diffdrença, 
é um novo baptismo. Se conservamos esses 
logares em uma repartiçl[o que actualmente 
não tem serviço algum, como vamos, com 
um traço de penns, aupprimir a instrucção 
publica do Eitado7 

0 sa . JUVENAL PRNNA:-Está supprimida 
desde o anno passado. 

0 SR. JOÃO V&LLOSO:-TodOII OS diat cla-
mamos contra o noBBG atrazo, votamos re-
formas aos centenares, por assim dizer, 
procurando alimentar esse sonho de liberda-
de que todos entretemos em nosso espírito, 
no seio deuaa reformas. 

UM SENHOR DB?UT&DJ:-Eilas t em lido 
contrarias aos interesaec da iostrucçl!.o. 

O SR. JoÃo VELLoso:-Têm 1ido contrarias, 
porque 1 

Podeis ldé&r reformas sobre reformas; 
emquanto o eapirito popular, emquanto a 
inatrucçlio publica nllo for o que deve ser, 

e1sas reformas não paasarl!.o de apparenoia1 
que têm reinado até hoje. Principalmente 
no regimen presidencialista em que temos 
dado á opiniAo grande força, grande estru-
ctura, ê necesaario que o povo esteja bem 
apparelbado para comprehender a sua mis· 
são . 

O SR. JuvEN.t.L PENN&:-Vamoa remunerar 
bem o pror.eaaor, dar-lhe casas, etc. V. exc. 
conte com o meu voto. 

O sR. Jolo VRLL'lSo:-Isso é um imposslvel 
na actualidade; será o mesmo que v . exc. 
querer construir uma estrada de ferro para 
a lua. 

0 SR. JOAQUIM CALtXTO:-V.v, excs. de88e 
modo fazem descarrilar o trem. 

0 SR . Ji>ÃO VELL'JSO:-Se O DOSSO intuito é 
reorganizar os serviços do Est~do, de accor· 
do com suas condições financeiras, deve· 
riamos ter tido outro procedimento; peço á 
C11mara que considere um pouco, que reflicta 
no voto que vae dar a respeito da lnape-
cção extraordinaria, que vae produzindo re-
sultados verdadeiramente brilhantes. 

Aqu i estit o relatorio do Secretario do In-
terior a nos dizer que durante um enno 
lectivo furam visitadas l/55 escol11s, sendo 
preciso notar que o serviço começou em 
reverelro do ann pauoado, havendo grandes 
difficuldar:les de viaçll.o e de transporte na 
estaçllo chuvosa. 

De que vale nós termos uma legislaçlo 
escolar, que , em nossas condições, poderia 
dar algu!ls resultados, se não temos inape· 
cçll.o regular 1 

Sr . Presidente, eu nll.o de&f\jO tomar tempo 
à Camara; apresento m1nba emenda e oontlo 
no patriotismo doa ara . deputados que não 
quererão abonar a demonstração de que 
não ligamos apreço á instrucçllo publica. 

Se nós nn:o podemos melhorar as condiç~es 
do ensino pelo lado do metbodo, pelo lado da 
hygiene escolar; se n!Io podemos ter uma 
inapecçlio na medida de nossa extensão e 
populaç!to, conservemos o que já estlt, edltl-
cado e vae produzindo resultados manifesta-
mente lisongelros, consignados, preconisa-
doa em documentos otnciaes de notorio valor. 

Nunca regatearei meu voto a qualquer 
proposta que intente melhorar a instruoçito 
publica eru qualquer de seus elementos o 
com especiali iade quaesquer medidas que 
consultem melhor as condições em que gy-
ram os infelizes professores primarioa, mas, 
por não poder conseguil-o no actual mo-
mento, não se deve inferir que devemo• 
supprlmir o principal faotor da instruccllo; 
seria o mesmo que eliminar a instrucçllo 
publica. 

Espero, poi!, sr. Preildente, que, em vista 
destas consider. ções, a Camara dos srs. De-
putados nl\o h a de concorrer para a completa 
ruína da instrucção publica, deixando de 
acolher a emenda qua tanllo a honra de apre-
senta'!'. (Mu to b6m; m•i lo ~m) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
disc u ~s'ão coojunctameJte com o projecto a 
cegui nte 
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Emendll 

N. 3 
Supprimam -se as palavras-e de inspeoto-

rea extraordinarioa de lnstruoçllo publica. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1901.-

João Velloso. - Vasco A:evcclo. 
O s r . .Julio Ta,·are!"I:- (Não devolveu o 

seu discurso .) 
Vem á Mesa, e lida e posta em discuulio 

com o projeoto a seguinte emenda da com-
miulo Mixta : 

Emendu 

N. 4 
Ao art. 7. · Supprimam-se as palavras-

~que estiverem-» O mais como no art. 
Sala das Sessões, 12 de agosto de 190 1. -

Julio Ta ~ares .-Ddfim Moreira. 
0)1r. Rodrigues Chnves:-(Não devolveu 

o seu discurso). 
Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 

projeoto encerra-se a disouss!lo e proceden-
do-se a votação é o mesmo appro~ddo e bem 
aasim as emendas de ns. I, 2 e 4 sendo re· 
jeitado a de ns . 3.-A' oommissão de Reda· 
cçlio. 

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

ORDEM DO DIA 
PRIMBIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
s~gunda leitura dos pau;ceres de commls-

sões e dos projectos, depois de impre.ts <JS e 
distribuídos. 

Apresentaçlio de pareceres das commi.s-
sões. 

Apresentaçlio de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Disous$ ã'l de requerimentos, mdicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçll.o de redações finaes . 
SEGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
2. • discussão do projecto n. 5t, de 1892, 

sobre companhia de aprendizes militare~. 
3.· do de n. 98, sobre impress llo nas ofll -

cinas da Impreusa OITicia l do romance de 13. 
Gnimarll.es ~~faurioio» ou <c~ Paulistas em S. 
João d'El-Rey. 

Discussão unioa do parecer n . 158. 
1. · discusF fio do proj ecto n. 11 2, creando 

os Jogares de ofllciaes de Pharmacia nas lo 
eal!dades em que nllo h ou ,-e r Pharmacia 
dirigida por pharmaceutico diplomado . 

Levanta-se a sessllc . 

' 43.• SESSÃO ORDINAIUA, AOS 13 DE AGOSTO 

I 
DE 1901 

PRBSIDENCIA DO SR. RI BEIRO DE OLI VEIRA 
SUliMAR I0: -1. • parte da ordem do llia.-Acla.. -

Expe liente .- Oose rvaçUcs dos s r ~. Ferreira e 
~lello e Luiz Cas~i < no -2 . · teitura.-Apre;eo ta-
ç:io da redacçào llnat eobre o projeclc u. 1 0~.
~. · parte. - ?.· dl scus , i!o do pro j.~r.tn o . 5~. de 
1892. -3 · dv de 11. !1~ . Emenda do fr . Jnve-
nal Penna. - Discus,i!O do parecer 11 . l óH . 1. · 
discussão do projecto n. 11~. - Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, a~ham - se 

presentes os ~rs. : Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Desiderio de 
Mello, Luiz Cassiano, Nunes Pin heiro, Si-
ms:!o St ylita , Ja~· me Gomes, Alves de Le -
m (l ~, Ferreira e l\lello, lgnacio l\lurta Joa-
quim Calixto, Be1•nardes de Farid., Àrthur 
Pimenta, Epaminondas Ottoni, João Velloso, 
Astolpho Pi nto, Ribeiro .J anque ira , Carvalho 
Britto, Juvenal Penna, .José Gonr;alves, Ta-
vart~s de Mello, Olympi fJ Borges e Xavier 
Rollm, faltando com causa pa rticipada os 
srs.: Franldin Botelho, Silva Fortes, Olympio 
Mourlio, Lindolpho Campos, Abeilard, Freitas 
Castro, Carlos Toledo, .João Luiz, Deltlm Mo -
reira e Gaspar Lopes, e sem ella os mais 
senhores. 

Abre ·se a sessão. 
Lida a acta da an tecedente e não haven -

do quem sobre ella faça observações tlca a 
mesma sobre a Mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPBOiE:STI 
0 SR . I.' SECRETARIO d{t. conta do se-

guinte: 
R equerim•n to 

De hal>itantes da margem direita do rihei-
rllo «>.rantes» da comarca do Fructal, pedin-
do para serem restabelecidas as a i.tigas di-
visas da referida comarca com a do Prat a . 
-A' comini~~ão ~ !ixta Especial. 

Off.cio 
Do conselho district al do Carmo da Esca-

ramuça, protestando contra a representaçll.:J 
apresentada a esta Camara, pedi ndo t ransfe -
rencia dos bairr os denominados «Rochas, 
Pinhal e Coqueiros» desse districto para o 

: municlpio de Alfenas - A' mesma commis-
l sll.o. 

0 BR. FE RRE IRA E ME LLO e nvia á Mesa 
uma representaçlio em que os po@s uidores 
da fazenda denominada «Nossa Senhora das 
Dores do Pará» no município do Pará pedem 
transferencia dessa fazenda para o distri -
cto do Cercado no municípiO de Pitangny, 
A' mesm a commissào. 

O SR. L1:1z CASS IANO communica , e a Camara 
tlca inteirada, que o sr. Vasco Azevedo fdltarà 
ás sessões por alguns dia s por motivo jus-
to, e prevalecendo ·5e da t ribun a env ia á Mesa 
para ter o de!tino regime ntal um Requeri -
mento e1n qae o cidadão Oregorio d11 Souza 
Macedo, serventuario de justiça na corn o roa 
do Bomtlm pede rev~~ação dos ar ts. 3 . · ria 
lei n ~92 e 53 do d~. n. 1.409 de 27 de 

I setambro de 1900 .-A·: commissllo de Justi9a 
I Civil e Criminal. 
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2.' LBlTilBA 
Tem 2. · leitura e fica sobre a Mesa para 

01Jem doa trabalho• o parecer ·n. 159. 

APRBSKNTAÇÃO DK PARBCKRBi DB COMMIBBISE8 

0 SR. NUI'II!IB PINHBIRO, por parte da com· 
mi11llo de Redacçlo de leia, manda i Mesa o 
aeguinte : 
Parecer ~ 1·edacç<!.o final sob r~ o pr.ojecto n . 

10~ 

A commlasão de Redaoç!o de leis, a ·que 
foi presente o projecto n . 102, à de parecer 
que lhe sl\ia dada a seguinte redacçlo fi -
nal: 

.O Congresso Leglalativo do Estado de Mi-
nu Geraes decreta : 

CAPITULO I 
DA BRO!I.ETARIA DA AGRICULTURA 

Art. I.- Fica 1upprimida a Secretaria da 
Agricultura Commerclo e Obrae Publiou, 
eom a rt~parliçl%u annua de T•rraJ, Coloni · 
6açtfo e immlgraçilo e auctorlzado o go-
verno a reo~anlzar oa •-e•pectivoe servi oca 
dentro dos limites traçados pela presente 
lei. 

Art . 2 . · Oa aervioos acima .referidos aerW:o 
de1empenbado1 por trea 1ecç!Sea annexas ia 
Secretarias das Fiaançu e do Interior. 

§· I . · A primeira deatWJ ae~ ter' a 
seu cargo os serviços que actualmente com-
petem á directoria de Obras Publicas e será 
oomposta de um inapector technico, um che-
fe de secção, um primeiro offi cial, um 1e~ 
gundo e amanuenN. 

§ 2. · A' segunda secção competem os ser-
viços actualmente a cargo da dlrectorla da 
Vlaçlo e terá a meama compoelçlo da pri · 
melra. 

§ 3. · A terceira aecçlo 1erá incumbida 
dos serviços que actualmente desempenha 
a Repartiçã.c de Terr-ae, Colonização e Immi · 
gração e será composta de um inapector, 
um chefe de secçlo prollssional, um primei-
ro offioial, um segundo officiai, um amanu-
enle e um desenhl1u. 

§ 4 . • Os ln1peetores de secção, que aer!l.o 
engenheiros, terllo o vencimento total an-
nual de 1ete contos e duzentos mil nUs. 

§ 5 . · As duas primeiras secç!les-Obrae 
Publicas e Visoll:c-serW:o annexadas á Secre-
taria das Flnanoaa e terão a seu serviço um 
continuo e um aervente; a terceira secçllo-
Terras, Colonlzaçll:o e Immigraçll.o-tlca an-
nexada á Secretaria do Interior, tendo a seu 
serviço um continuo. 

Art . 3. · O governo reverá o quadro doa 
tnnoclonarioa da actual Secretaria da Agri· 
ouliura e Repartioll:o de Terras, reduzindo 
á metade o numero doa engenheiros de dia-
trictol de obras publicas e modificando o de 
engenbelrcs fiscaes de estradas de ferre. e 
eml?rezu privilegiadas, de modo· a limitar 
o dtspendio do Tl.leaouro neata maierla ao 
valor das quotas, CODI que concorrem a1 em-
pr ezas flscallzadaP, podendo um mesmo en-
reoheiro aer encarregado da fiacalizaolo de 
du as ou mais emprezas . 

Art. 4. · Fica supprhnido o Jogar de se-
cretario da Junta Commerclal exercendo as 
reRpectivas runcçOes um doa deputados elei-
tos ~los membros da Jun\a e pelo officlal da 
Secrewla, no1 termos do regulamento que 
fô r expedido. 

CAPITULO 11 
SRCRETARIA DAS FlNAKQAB 

Art. 5. • Para o ftm de reduzir deapeaas, 
reverá o governo 01 regulamento• da Im-
prensa Official, fi cando dependente~ de acto 
expresso do mesmo governo as nomeações 
de quaesquer empregados da mesma Impren-
sa, mesmo os tem\lorarios, sal vo exclusiva-
mente o pessoal propriamente operario e 
pago por tarefa, que poderá ser contractado 
pelo director, na fôrma das dlsposlç!les em 
vigor. 

CAPITULO 111 

IECRBTARIA DO INTKRIOR 
Art. 6. · Ficam suspeneaa todas as Kaoolaa 

Normaea do Eatado, continuando os profes-
aorea. a perceber metade doe venclmen\os 
atà um anuo da data desta lei, aalvo f e os 
professores, por pr.>pcata da respectiva con-
gregacll:o, se obrigarem dentro de 60 41as, 
a continuar no exercício de suu fuucçl!os, 
apesar da. reducçi!o de vencimentos . 

§ I .· Se as Camaras Munioipaes dos Joga-
res, onde existirem Es;Joias Norma.es, quize-
rem manter eiHI ea~b.elecimentos, entra-
r ão em accordo, dentro de um anno, com o 
governo do Estado, que neste caso proro-
gará o prazo da dlspoaiçlo antecedente. 

§ 2. · Compet irá. sempre ao Estado a di-
recção dos estabelecimentos aesim mantidos 
pelas Camaraa Munlcipaes. 

Art. 7. • Pica o governo auctorlzado a. 
conceder aos estabelecimentos de ensino 
aecundario, existente. no Estado, e Ol'f&ni-
zados segundo o plano do ensino normal, 
aa me~mu prerogativaa, de que go1am as 
escolaa normaea municipaes. 

Art . 8. · Para manutenção do internato 
do Gymnaslo Mineiro, será rec olhido aos 
cofres do Rstado o beneficio da loteria de 
que trata a lei n . W8 de 31 de agotto de 
1900 . 

§ I.· Ficam suppr imldos: no intetnato os 
Jogares de porteiro, roupeiro e um lnape-
ctor de alumnos; no externato . da. Capita l, 
um Jogar de lnspeotor de alumos. 

§ 2. · A pena !lo de aliimnos no Internato 
serà de 650! 000, paga na forma da legiala-
oão vigente. 

§ 3. · No internato ficam reduzido• : 
a) A 2:400$000 a gratiflcaçll:o do reitor ; 
b) A 1:200IOOV o vencimento do int t ruotor 

de jlymnsstica e a 2:600$000 o do profeasor 
de deaenho; 

c) A 2:4001000 o vencimento do íecreft&rio 
do Internato; 

§ 4. · A verba do expedien~e para o lh~er
nato e externata do Gymnasio Mineiro será 
de 200$000 annuaes. 

Art. 9. · E' autorizado o governo a reor-
ganizar a Escola de Pbarmaoia de accordo 



oom a lei federal vigente, ficando os len -
t,ee, cujas cadatras forem supprimidas, com 
direito á motade doe vencimentos ate um 
anno-

Paragrapho uni co. Na mesm a escola ftca 
eupprimido o Ir gar de bibliothecario, cujas 
funcç!!es passar!Io a ser desempenhadas pelo 
tecre~rio. 

Art . 10. O governo reorganizarâ o Arehl-
vo Publico Mineiro, que ficará annexado . 
i Seeretaria do Interior, reduzindo o seu 
peaoal a dois runoolonarios, cujas attribui-
çõeP serlio determinadas em regulamento. 

Art. 11. Ficam supprimidos os cargos -
de delegado auxiliar do Chefe de Policia e 
de lnspeotores extraordinarios de ins truo· 
910 publica. 

Art . 12. O Presidente do Estado floa au-
ctorizado a reorganl?:ar a SeoretaT ia do In-
terior, reduzindo a 5 as suas sec<;!!es. 

CAPITULO IV 

Di i POSIÇÕES GERAES 

Art. 13. Os Cunccionarios publicos que, 
em virtude desta lei forem dispensados, te 
rll.o vencimentos na proporçlio seguinte: 

I.· Os que contarem mais de 5 annos de 
serviços Inclusive a interinidade, terlio me · 
t~tde dos vencimentos dos cargos que exer · 
ciam , ate um anuo da data desta lei; 

2. · Os que contnem menoo de 5 annos de 
serviço terão vencimentos nas mesmas con-
dições acima, ate 6 mezes. 

Art. 14. Fica creado o imp osto sobre os 
aposentados e reformarlo~ ; 

a) de 5 .f', se o ordenado exceder de ..•.• 
600$000 ; 

b) de 10 . J' , si for euperior a L :20')S000 . 
Art. 15. O governo aprovei ta rá para as 

vagas que se derem nas repa1-tiç!!es publi 
cas os funccionarios dispensados em virtude 
desta lei. 

Art . 16 . Para o fim de melhorar o servi· 
ço de tlscalisaçllo, poderá o governo elevar 
o numero dos tlscaea ambulantes das ren-
das in ternas; supprindo estes Jogares com 
o :pessoal existente na Secretaria. das Finan.-
oas e o dispensado da Secretaria da Agri-
cultura. 

Art. 17. Oa professores e lentes dispensa-
dos em virtude desta lei terl!.o direito à 
nomeação para as cadeiras vagas de mate -
ria ldentica que se derem em outro esta-
belecimento de instrucçlio. 

Art . 18 . Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 13 de agosto de 
lWI.- Ntmes PiuMíro.- José Gonral"es.-
A imprimir-se. 

Nl!.o ha projectos, indicações, réquerimen-
&oa e moções a serem apresentados. 

SEGUNDA PARTE: DA ORDEM DO DIA 
2. • DISCUSSÃO DO PROJE CTO N . 54, de 1892 
Lido e posto em segunda discussão, por ar-

tigos o projecto n. M, de 18íl2, encerra·se 
esta ~em debate e fi .Ja adiada a sua vot&çllo 
por falta de numero. 

3, . DISCUSSÃO DO PROJ I CTO N . 98 

Em segui~ a é annunoiada a terceira dis-
cussão do projecto n . 98 auctor izando a im-
pressão do roman ce de Bernardo Guimarlies 
intitulado «Maurioio>> ·OU os •Paulistas em s: 
Joll:o d' EI Rey». 

0 SR' JUVENAL PENNA , obtendo 11. palavra, 
manda á Mesa a seguinte: 

Emenda 
Ao art . 1. · Depois das pal avras «Minas Ge-

raes•- acerescent e-se : 2. 200 exemplares 
do ; -o mais como o artigo. 

Paragrapbo uni co. Desses exemplares o 
governo entregará a viuva 2 .000, reservando 
para si os 200 restantes . 

Sala das sesl. õ3s, 13 de agosto de 1901.-
Juve nal Penna . 

Lida e apoiada é posta em discussão con-
junctamente com o projecto. 

Nlio havendo mais quem so!>re o projecto 
peça a palaYra encerra se.a discusslio fican-
do a vota ção adiada para quando houver nu -
mero legal . 

DISCUSSÃO DO PARECER N. !58 
Lido e posto em discus8 ão, encerra-se esta 

sem debate e fi ca adiada a votaçllo do pa -
recer n . 158. 

I . ' DifCUSPÃO DO PR(IJF.CTO N. 112 

Finalmente lido e po~to em 1. · discuss!o 
encerra-s11 esta sem debate e tll' a adiada a 
votação do projeoto n. 112, creand o os Jo-
ga re~ de officiaes de pbarmacia. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr . Pre -
sidente des igna para amanb ii a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Ate uma bon da tarde : 
Leitura e <:.J!provavlto da acta . 
Expediente. 
Se~runda leitura dos pareceres de com- , 

missões e dos projectos, depois de impressos 
e distribuídos. 

Apresentaçiio de pareceres das commis-
~ôes . 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indieaç!!es, interpellações ou moçõe~ . 

Discussão de requerimentos, indlcações,ln -
terpellaç!!es e moç!!es. 

Approvaçlio de redacç!!es tlnae1. 
Votação das matarias cuj a discusallo se 

acha encerrada. 
SEGUNDA P ARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
2. · diJcusallo do projecto n. 105, aunullan -

do leis da Camara Municipal de Montes Cla-
ros. 

Levanta-1e ~t JeaellD. 
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44.• SESSÃO ORDINARIÃ, AOS 14 DE AGOSTO 
DE 1901 

PRKBIDENCIA. DO 8R. RIBEIRO DE ÜL!VEIRA. 
SUliMAl\10 :-1. · (lHie .da ordem do d a .-.l.cta. 

- -Expedieute .- Observacões <los Rrs . llodrigue3 
Chave~. Julio Ta\ ares e Luiz 1\ennú.-Apreseora-
ç~o do parecer para terceira dlscos•ão do prnje-
clo n. ().\ .-.\pprovaçAo dt redacção !lnal do 
orojeclo n. lU~ . - V oi a ções . a d l adaR.-2 . · parle .-
2 discusl li ~ do pr<•jec tv o . 105.-0rdem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -ee 

presentea oa srs : H-i beiro de Oliveira, Agos · 
tinho Pereira, Celestino Soares, Olympio 
Mourllct, Olymplo Bor~es, Astolpho Dutra, 
Aatolpho Pinto, José Gonçalves, Juvenal Pen-
na, Valerio de ResendP , Carvalho Britto, 
Arthur Pimenta, Nun es Pmheiro, Xavier 
Rolim , Tavares de Mello. Joaquim Cali xto, 
Ferreira e Mello, Julio Tavares , Ja yme Go-
mes, Ribeirí' Junqueirs, Simeão Stylita. Al -
ves rle LemoP, Bernardes de Fari a, Lniz 
Rennó, Epaminondas Ottoni, Rodrigues Cha-
ves, Leopoldo Corrêa, rieP. i:ier:o de Mello, 
Luiz Cassiano e Ms i ~ de Lima, faltando 
com cau~a participada OP sr s : Franklin 
Botelho, Silva Fortes, Lindolp ho Campos, 
Abeilard, Frei t as Castro, Jolo Luiz, Carlos 
Toledo, Delfim Moreira, Gaapar Lopes e Vas-
co M:evedo, e sem ella os mais senhora. 

Abre ·se a seiSão. 
Lida a acta da antecedente e n!l.o haven-

do quem sobre ella faça observações é a 
:nesma approvada e bem assim a do dia 12. 

KXPEDIENTB 
0 SR. I. • SECRETARIO dá conta de se-

guinte : 
O (fi cio 

Do ~r . Santos Dumont , procedente de 
Pariz, agradecendo as felioitaçOes que lhe 
foram dirigidas pela experiencia que fez de 
seu balão dirigível. - A Camara tlca in-
teirada. 

R8presentação 
Da habitantes do distrioto de Con cei ção do 

Tur,-o, município do Piranga, pedindo pas-
sagem de parte do terrltorio desse districto 
para o município de Ubá.- A' commissão 
:'llixta Especial. 

O SR. RoDal GUEI CuA.VEI communica e a 
Camara fica inteirada que o sr. Jgnacio 
Morta faltou hoje e continuará a faltar por 
mais algumas sessões, por motivo de mo-
lestia. 

0 SR. ~ ULIO TAVARES requer que Se COn-
SUlte á Camara se delega á Mesa a facul-
dade de nomear um membro que preencha 
interinamente uma vaga existente na com-
miBBlio de Orçamento pela ausenoia do ar. 
Detl.m Moreira. 

Com o assentimento da Ca.mara à nomea-
do o ar. Leopoldo Corrêa. 

O SR. Lurz RBNNó envia á Mesa uma re-
presentaçlo em que condominos da fazenda 
denominada Retiro do Cubatlio sit uada no 
dietrioto da Virgínia, mnniciplo de Pouso 
Alto e no da Soledade de ltajubá, município 
de Jtajubá pedem transferenoia da referida 

fazenda para o diatricto da Virginla. -A • 
commisello Mixta Especial. 

Não h a matarias distribuídas para segunda 
leitura . 

A.PRESBNTAÇÃO DE PA.RI!CERE8 DE COMMISB ÕE8 
O sR. Juuo TA.VA.RES, por parte da com-

missão de Orçamen to, manda á Mesa, requer 
e obtem dispensa das formalidades regimen -
taes afim de que entre na ordem do dia de 
amanhã o Jlrojecto a que se refere o segnin · 
te : 

Parerer para 2. • discussão sobre o projcc to 
n. 95 

A co mmissã.o de Orçamento é de parecer 
que o projecto n . P5 seja approvado em 3. · 
di scussão com a seguinte redacção : 

Art. l . • Ficam isentos de quaesquer im -
postos estadoae~. não comprehen::lido o de 
ex portação, as eooiedades que se funda rem 
no Estado para proporcionar a venda directa 
do café no oxt rangeiro por conta do pro· 
ductor. · 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Saiu. das commissõe1, 13 de agosto de 1901. 
- J :tl io Ta l' al·es . - ·Valeria de Resen cle . -
Leopoldo Corrêa. • 

Não ha project:J , requerimentos, indicações 
e moções a serem apresentados. 

A.PPROVA ÇÃO DE REDACÇÕES FINAES 

Lida e posta em discussão é sem debate 
approvada a redacção final do projecto n . 
102. - Remetta·se ao Senado. 

VOTAÇÕBS A. DIA.DA.S 
Passando-se a votação das matar ia cuj a 

discussl!:o se acha encerrada, é rejeitado em 
2. · discussão o projecto n. 54, de 1892, 
sobre companhia de aprendizes militares.-
Arohive·se 

E' approvado em 3. • dicussão, conjunta-
mente com a emenda do sr. Juvenal Pen-
na, o projecto n. 98, que vae á commisalio 
de Redacção . 

Em seguida approva-ae o parecer n. 158 
e em primeira discussão o projecto n . 112 
sobre os Jogares de officiaes de pbarmacia, 
projecto este que vae á commlssão de Sau-
de Publica, visto concluir a Camara que al-
Ie fosse á 2. · discusslo. 

SKGI' NDA. DISCU:>I!ÃO DO PROJBCTO N . 105 
Sem debate são approvados em 2. · discus-

slio, nos seus dois artigos, o projecto n. 105, 
aunullando leis da Camara Municipal de 
Montes Claros . Remetta se á commisslo de 
Camara Municipaes. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr . Pre-
sidente designa para o dia 16 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA. PARTE 

Atê uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlio da acta . 
Expediente. 
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Segunda leitura dos pareceres de commis -
al!ea e doa projectos, depois de impressos, 
e diatribuldos . 

Apresentação de pareceres das com missões. 
Apresentaçlio de projectos, requerimentos, 

indicações, interpeltações ou moções. 
Discussl!.o de requerimentos, indicações, 

interpellações e mocõe~. 
App rovação de redações finaes. 

S~~G UNDA. PA.RTE 

Até 4 horas da tarde : 
2. • discussão do projecto n. 104, sobre 

concessão para exploração de ouro e outros 
mineraes no leito do Rio das Velhas . 

3. • do de n. 95, isentaud-:> de impostos as 
aociedaios que se fundarem no Estado para 
proporciOnar a vneda do cafó no extrangei-
ro. 

Levanta se a sessão. 

45.• SESS.\0 OR!J INA RiA , AOS 16 DE AGOSTv 
DE 1901. 

PRK91DE:"CIA 01 SR. RIB&IRO DE 0LIVKIRA.. 
SU liMAHIO : - I .· parte da ordem do dia. -
Acta.-Expcdleut~. -D scursos dos srs . Julio Ta-
vares c Ol ympio Mourão - 2 . · leitura. -Apre-
sentação do parecer para 2. · discu ssão do pro-
jecto n. 103. Idem do de o· 160. Idem da reda-
cç!lo final do pro)ecto n. 93.- 2. · parte. - t. • 
discuss!lo do proj-eto n . 101. -Requerimento 
do sr. Deslderio de Mello. - 3.· discoa •!lo do 
projecto n . 05. - Ordem do dia 
Ao meio dia , feita a chamada, aham-se 

presen tes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celsstino Soares Olympi o Bor-
ges, Olympio Mourão, Jayme Gomes, Juli rl 
Tavares, Carvalho Brito, Xavier Rolim, José 
Gonçalves, Juvenal Penna, Astolpho Pinto, 
Leopoldo Corrêa, Nunes P inheiro, Arthur Pi-
m.eu~, Bernard!"s de Fari~ , Alves de Lemos, 
R1be1ro Junque1ra, Joaqmm Calixto, Astol-
pho Dutra, Semeão Styllta, Edmundo Blum, 
Anis Lima, Desiderio de Mello, Luiz Rennó 
e_ ~odrigues Chaves, faltan~o com cauaa par-
ticipada os srs. : FrankiiD Botelho, Silva 
For tes, Lindolpho CampoP, Abeilard, Freitas 
Castro, Carlos Toledo, João Luiz, Delfim ~lo · 
reira, Gaspar Lopes, Ignacio Murta e Vasco 
Azevedo e sem ella os mais senhores . 

Abre se a sessão 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações e a mesma 
dada por approvada. 

KIPKDIEN"TE: 
O aR . ·1. · sKCRETA.RIO dá. conta do saguin -

te: 
O !fi cios 

Doia do s r. I.· secretario do Sa nado en-
viando a proposição da lei n. 124 sobre sub-
stituição do art. iOfi da Constituição rela-
th·amente ao peculio legal dos funcciona-
rios publicos e communicando terem subido 
â sancção sob. na . 146 e 147 as propoai -
çõea de leis n . 48 e 49 emanR.das desta Ca-
mara, sobre approvaçl!.o de contas do exer-
cicio de 1899 e 1obre indulto aos condemna-

dos em virtude Lle se nten ça do juiz de di -
reito de Bom Successo. 

A imprimir-se o proj ecto , ficando a Ca ma -
r~ inteirada quanto ao object') das comrn u-
nicações. 

Do dr. Secretario do Interior transmit tin-
do um ofllcio em que o Secretario do Pre -
sidente da Republica em nom e de s. ex c. 
agradece as felicitações a alie dirigi das por 
esta Camara pela terminação do prazo fixa-
do no accordo fi nanceiro, celebrado em 
Londres.- Recebido com especial agrado. 

O !'Ir . .Julio Ta,·ares : - (Movimen tos de 
a ttcn çcio)- Sr. presidente, sinto-me deve -
ras constrangido per ter de occupar neste 
momento a preciosa attenç~o de v . ex c . e 
dos meus nobres collegas, desviando-a doa 
nossos trabalhos para assumpto que particu -

l larmente me diz respeito. 
Faço-o, entretanto , confiado na benevolen-

cia com que a Camara dos srs. depu tados 
tem-me sempre distin guido ... 

Voz~~s - iduito merecidamentu . 
0 SR. JULIO TA\"ARES ... e, desvanecid o 

embora, nllo me illudo, quanto á. pequenez 
de meus meritos (ncio apoia ,Jos ge1·aes), ante 
as vossas mani fes tações de apreço e con fi-
anca . .. 

O SR. hnii! G o~I E;: - Muito juataa e mere-
cidas. 

O SR J uLI? TAYA.R&'>:·· mani'eatacões que 
a ntes exprimem movimento de generosi-
dade ... 

0 ER. RIRB!RO J UNQ UEIRA: - Da justiça 
apAnas. 

0 SR. J ULIO TA.YA.RI!:S . . . e da immere-
cida estima pessoal (1lfio apoiados) com que 
me honram todos os illustrea collegas. Pro -
curarei ser breve, tanto quanto o exigem o 
assumpto de que me vou occupar e a estrei-
teza da hora regimental em que nos acha-
mos. 

Sr. presidente,eatão no ccuhecimento do 
publico os murm urios lf•Vantados contra a 
bonorabilldade do director da Recebedoria de 
htinas, na Capital Federal, Recebe<1oria que, 
como v. ex . sabe, ê a mais importante esta-
çl!.o fiscal do Estado, aq uella por onde são 
arrecadados dois te rços das nossas rendas, 
e que , por isso mesmo, deve ter sempre á. 
sua frente um funccionario da mais absolu-
ta confiança. (Apoiados) . 

As meias phrases mali gnaP, cortadas de 
reticencias que ferem e que serviram de 
abrigo á. calumnia insidiosa que tentou attln-
gir á. reputação daquelle funccionari o, um 
dos mais dign os ser vidores do Estado, come-
çou a circular nesta Capi tal recentemente e 
a proposito do decrescimento que, origina -
rio de causas econ omica~ bastante conhec i-
das, teve nos ultimos tempos a arrecadação 
doa impostos de exportaçllo, que como v . 
exc. sabe, sito cobrados, na sua maior par -
te, naquella agencia fiscal. 

0 SR. JA YM K GOMEI: -0 director da Rece-
bedoria, que é a encarnação da probidadf", 
está. muito acima dessa calumnia miseravel. 
(Apoiado&) 

0 SR. JULIO TAV,&,RU -E a perverJidade 
de uns, sr . presidente, e a ignorancia df! 



outcoa, só encontravam explicação para 
aquelle phenomeno no deavio daa rendas. 

No primeiro período !!essas expansões da 
maledioencia, acolhidas com aotrreguidll.o 
pelos espíritos frívolos e pelos tocados dea · 
sa neorose do eacandalo, que, infelizmente, 
é um doa oaracteriaticos da nossa sociedade 
politioa, um honrado senador do Estado, 
cujo zelo e ipteresse pel& causa publica sll.o 
notoriamente conhecidos, f6ra despertado 
nAo só pela entrega ou remessa que lhe fi 
zaram de um envelloppe e um cartlto de casa 
commercial, nos quaes se liam estes dize · 
res:-Libanio, Aguiar <! Com.p. commisJarios 
de c~ to tJ outro. generor á rua Visconde de 
Inhallma n. 56 Rio de Janeiro, como tambem 
por uma denuncia, nllo sei 11 verbal ou ea-
erlpta, de que aquella t!rma realmente exis-
te, de que é aeu ollefe o coronel Joaquim 
Llbanio Gomes Teixeira, actud director da 
Reoebedtrla de Minas, e maia ainda : - que 
este fonooionario mantem aquella casa como 
meio de realisar as suas depredaçlleP, como 
vebiculo para os assaltos qáe dâ aoa cofres 
do nos1o Estado, tendo já conseguido desvi-
ar a fabnwaa aomma de quatro mil contos 
de réia I 

0 SR. LEOPOLDO CORRtA - Essa proposl-
çll.o pile em evidencia a infelicidade dos ca· 
lumnladorea. 

0 SR. Jt;LIO TAVARES: - Diante de taes 
afflrmatlvae, que diziam partir dus empre· 
gadoadaSecretarla das Finanças, e em face 
da supposta prova litte>·al ministrada pelo 
cartllo-annuncio, sem mais Investigação, o 
honrado senador a quem me retiro, nllo co 
nheoendo a probidade inatac&.vel do dire 
otor acouaado, capacitou. se de que estava-
mos sob os tentaculoa de um enorme polvo, 
acreditou que effectivawente eatavamos 
sob as garras de um iusaciavel peculatario, 
para o qual seriam insufficientes as pene.H 
do Codigo, e deu se pressa em levar factos 
e suspeita• ao conhecimento do sr. prelli-
dente do Eatado, prestando assim relevante 
serviço á. causa publica. 

O honrado sr. dr. Silviano Brandllo, para 
quem, estou certo, a honestidude do funocio· 
nario accuaado continuava a ser, como 
sempre fôra, um axioma, rece~u essas in . 
formações, patrocinadas pela palavra res· 
peitavel de um digno repreeentante do povo, 
como as devia receber um chefe de Estado 
compenetrado,como s. exc., dos seus deve· 
roa, e das suas responsabilidades (apoiado•); 
Isto é: recebeu·as como si fossem uma de 
nun.cia formal ; e, immediatamente, mandou 
que, pela 'secretaria das Finanças, de onde 
se dizia partirem as aocusaç!les, se proce 
desse, a tal respeito; dehlbado e rigoroso 
inquerito • 
. Ali foram ouvidos sob juramento funccio-

narioe de alta categcria, foram inqueridos, 
alàm de outros, os fiscaea ambulantes e o 
fiscal chefe das rendas eatadoaea, bem como 
os encarregados cfa tomada de contas e 
exame doe papeis e documentod emanados 
da l:tecebedori11,. 

O resultado iíéne· inqu·erito, ampló e ml· 
nucioso, relatado pelo digno e intelllgente 
sr. dr. direotor da Secretaria das Flnançu, 
foi pabncado no orgã.o o1Bcial dos Podere• 

' do Estado, e como v. e.1. sabe, ar. preai. 
dente, nada absolutamente se apurou contra 
a honorabilidade do director da Reoebed.o· 
ria ; um só facto que implique malversaçlJes 
nto !oi rl.escoberto, apontado ou positiTaio, 
e nenhum dos depoentes pOz em duvid• a 
correoçllo, a honestidade do funccionario 
que, até então, se dizia por elles acousado. 

0 SR. ÜLYMPIO MOURÃO:- A honra desse 
digno funccionario está. acima d '3 IJ.Ualquei' 
suspeita . (.·:poiados). 

0 ar JULIO TAVARES:- Os cartões da fir• 
ma Libanio, Aguiar & Comp . foram eft'e.ctl-
vamente dados ao fiscal ambulante, sr. Her· 
oulano Mnrtlns da R0cha, por um amigo 
deste e rocio daqnella extincta fir rca , o ar. 
Pestana de Aguiar, No ANNO DK 1897, epocba 
em que o coronel Lib ~ nio era, de facto, 
chefe daquella firma. 

Todos sabem que quando o honrado pre-
sidente do Estado convidou o coronel Liba-
nio para dirigir a Reoebedoria, era este, 
éft'ectivamente, socio daquella casa , mas 
tambem ninguem Ignora que elle se desll-
gon dessa flrma, legalmente, an tes de assu· 
mir o elevado posto de confiança que lhe 
foi designado. 

0 SR. ASTJLPHO DUTRA: - IBRO é facto DO• 
torio e provado: o instrumento nuthentico 
do distracto foi publicado no Minas Geraes . 

0 SR. JULIO TA "I' ARES- Eft'ecti vamente, 
este ponto ficou authenticamente provado, 
de modo inllludivel. 

Aliâs, sr. presidente, os que nllo especu-
lam com a honra alheia se convenceram 
desde logo da que esses boatos não tinham 
fundamento, porquanto, . sendo elles origi-
nados, ssgundo se propalava, da Secretari a, 
o respectivo pessoal, chamado a depõr, não 
tó declarou ignorar por completo quaesquer 
factos que pudessem juatiflcar a existenoia 
de desvios ou desfalques de rendas na Re-
cebedoria. cuja escrlpturaçl\o e muito bem 
feita e revela a competencia dos seus em-
pregados, como fez referenoias ao merecido 
conceito de que goza o director, reportando· 
se, quanto ás suspeitas advindas da exis· 
teucia do cartão-annunclo, ás referencias 
do ar. fiscal Martins da Rocha, o qual, por 
seu turno foi o primeiro a destruir essas 
suspeitas, afirmando que nlio conhece a 
existencia de desfalque · ou desvio de rendas 
na Recebedoria ; que faz elevado conceito 
da honestida~e do director e que é oplnilio 
sua que o decrescimento da renda tem por 
cansa a diminulç!lo da producçlio. 

De facto, sr. presidente, para os espíritos 
saos, para os homens ue intenção pura e 
que conhecem as condições economicas do 
nosso Estado, esta declnraçlio do sr. fiscal 
Martins da Rocha era escusada. Não ha 
quem ignore as causas da grande depressão 
das nossas receitas de um anno mais eu me· 
no• a os\8 parte, depresslio mais geralmente 
observada na Recebedoria,onde se pagam 
os imyoatos de exportaç!!.o na sua maior 
parte. 

E' aabido que esse decrescimento de renda 
obedece principalmente a tres factores; a 
reduoç!lo da taxa ad valorem sobre o café, 
de llpar&· g . r.; a insígnifloante colheita 
desse genero no anno passado, e, s'ob~· 



:ata 

tudo, os preços infinitamente reduzidos que 
eaae producto ~em ultimamente encontrado 
nos me7cados IDtermediarios, onde continúa 
em ba1xa cons1deravel. (A poiarlo do •r. A s· 
tolpho Dutr a ). 

Dois rnezes depois, isto é, €m j an eiro t.le 
1899, des l•gou-se da nova firma o soc1o Ma-
noel L1 bamo, tlcando o activo e pass1vo da 
casa a cargo do SI' . Pestana de Aguiar e do 
orador . 

Até aqui, o que consta do inquerito. Mas, sr . presidente, posta, desde logo, fóra 
de duv1da a bonra pessoal do director da 
Recebedori a , cujo nome, seja dito em a bono 
da verdade e por honra do Estado de Mi -
nas .. . 

~OIS bem: o oradur, no interesse de onca-
rnm har a l1quldaçlio dos seus haveres , ror · 
mou então nova socied ade em comm undita 
com o honr a do ar . Pestana de Ag uiar; e, 
se1s mezes ma1s t arde, 1sto e, por escriptu-
ra de 5 de ]Ulbo de 1899, que rarei em tem 
po publi car, ret1rou se detlnitivamente, em· 
bol81ldo de seus capitaes, daquell a casa, que 
contmuou as suas 'l perações e gyra at é noje 
sob a resp?nsa b11ldade do H. Agui ar e de 
outros soc1os, gozando sempre de me recit.lo 
conceito, . quer na praça du Wo, quer fó:-a . 

. o SR. JAYME Goms:-lsso está na con~cien 
cla de todos que o conhecem. 

O SR . Assis LIMA:-E' um caracter nobiliui-
mo, acima de toda suPpeita.( Apoiados). 

O SR. J uLio TAVARBd . . . representa uma 
longa e inquebrautavel trddiÇào de hon esti-
dade e de civismo, o lnquento proseguirá 
segundo estou informado, dentro da pro' 
pr1a 1epart1ç!lo ' ccusada, uHm de se apura-
r~.o:;, as 1ns1nuaçOes tnmbem r~ itas ao $8U ser · 
v1ço Interno e a couducla de outros funcci-
~IDarios ali existtnte~ , para que de vez se · 
Jam varridas daquella importante ebtnçã o 
.!Isca! eESaM suspeitas depr- lmenteP da ILes 
ma Jórm a que foi esmagHda a ca l~mnia le-
vantad a cont ra seu otlofe. (Apo'~t· l <s) . 
. Estas considerações preliminares , ar. pre-

Sidente, na.o me foram insp iradas pela ne-
cessidade de defender o sr . coronel Libani o 
dos botes do ;; nonymnto lrres ponsavel, nll.o . 
. Elle não precisa de defesa, como não pre · 

c1sa o governo que em boa hora teve a feliz 
inspiração de nomea i o para aquelle eleva -
do poHto de confiança ; e, para gloria sua ba 
de cvntin uar a vor os sons de t ractoros 'ro -
pre sen tarom o papel da vibora da fabula 
que, atirando ~e contra u·ma barra de ferro 
que mordeu , despedaçou os den tes. .. ' 

Mas o t empo urge, sr. presidente, e eu 
vou chegar ao ponto principal das minhas 
observações. 

t'or entre as cogi taç ões da mal edicen cia 
anonyma, posta ao serviço da diffamação 
de caracte res imm aculados, houve quem 
1!1'. Pres1dente, nesta malsinada questão: 
procurasse eivar de suspeição as relações de 
amizade, que muito me honram, e que man 
tenho, desde a infancia, com o d! "no ar . co-
ronel Libanio, com o intuito bem o manifesto 
:le ferir o governo que o nomeou e do qual 
8 cbe(e um amigo commum, e a cuja admi-
nistração presto franco e decidido apoio, 
mas apo1o de quem não tem, como não teve 
jamaiP, outro 10teresse senão o de eervlr á 
causa publica, tão fortemente amparada 
nas mãos babeis e impollutas de um dos 
mais dignos e illustres Hlbos de Minas Ge-
raes . (ApoiadoN; muito bem!) 

Acompanhando o lnquerito,a que jâ me re · 
feri, foi publicada no M inas Geraes a certi · 
dão do distracto da firma Libanio, Aguiar & 
Comp .• distracto ecrectuado a 29 de outubro 
de 1898, por onde ficou provada a retirada 
do coronel Libanio, ante• de sua posse na 
Recebedoria. Por tssa certidão tambem se 
vê que o orador era o commanditario da· 
quella firma, CUJ& razão so cial continuou sob 
a responubilidade dos socios Capitão Manoel 
Libanio e Peatana de Aguiar, como eoJi. 
darios, e do orador como commanditarlo . 

A . C. -~1 

A 1n>1d1a dos Cblumniadores qu e no io-
querno t ào penet rara estas cir cu mstan cias, 
alb e1as a elle , contlDuou a dls tilla r Hu spei-
tas sobre o noBJ e do dJT ector, bt t ri buin tJ o·lhe 
a pratica de favor es á casa , de que me 
sup punh am soCJo, compartilh a de lo teres . 
seH JU coo fes ~ aveis. 

0 SR. AL \'lj;S DE LBMCS: - V ex c. es tá 
muno ac1mu de semelhante a llu •llo. 

O SR. J uLIO TAVAR~; e : - O murmuri o ca -
lurnm vso que procu ra l'a a br igo na eotreli-
ntla velHda d~ s roferooci as ca u te l o Pa~ o oa 
Irresponsabilid ade daM mo fi nas em moias 
phrases, que os calumni ud .. res CCl Stum • m 
traçar com os olho~ ritos no cod igo penal 
não se impôz á minha atten ção . ' 

Um or gllo da opposiçl\o, porém, o Lavoura 
e Co mme•cío, que se publica em Uberu ba 
sob a r es pon s11bili ua de da ~ ua redacçllo ' 
deu ngasalbo em suas column as ás insi: 
nua çõtlS ma li gnas do aoon yma to ; e sem 
affiJ'm ar a OXJM tenc.ia de _um só t'ac t~ que 

.JU Stifique essas 1ns1ouaçoes, espra ia-stl em 
?on s1deraçOes e conceitos, que nao escapam 
ao do mmw da hypotbose . pa ra aosi m fazer 
ingloriameote, o seu pa p ~ l de oppo s1 cion is t~ 
sem escrupulos. 

0 _ER. DESIDBRIO DE MELLO:- Devi a pen i-
tenciar· se antes de escrever essas infann Hs . 

0 SR. JU LIO TAVARE-: - Devo á gentileza 
de u m a migo~ conhecimento que ha pouco 
t1ve dessa jJUull cação e ) ·liguei do meu de-
r er trazer o c&so parà esta tribuna porque 
entendo que um ataq ue á honra' de um 
~erubro desta casa nil.o póde ser mditferente 
a Ca mara dos Brs . Depu tados. (,\ po ía <tos; •nui-
tobem!) 
VozB~:-V . ex. está muito acima dessas 

calumnias . ( Apoiado.• g. ra ... . ) 
0 SR . . JULIO TA VARE,; -Trato do assumpto 

nesta tr1buoa , sr. presidente, em respe1to 
aos meus nobres collega,, e " respeito a 
mim pr oprio, como representante do povo 
mineiro . 

Considero-me, sr . presidente e meus no· 
bres collegaP, ao abrigo d~ssas miseraveis 
insinuações, para as quae~ não teria uma 
referenci a siquer, para as quaes o meu der-
prezo seri a o mais absoluto, ~~ n!lo estivesse 
investido de um mandato popular, que te · 
nho procurado honrar . (Apoiado•) 

Não sou Interessado, dlrecta ou indireota -
wente, em qualquer caea commercial do 
Rio ou de outra quulquer praç11 . . . 



fosse 1 caçlio eatá tambem contida na pbrase memo· 
o aR. ALVE' DB LEMoa:- E que tem, si o I mo doa perlodos governamentae1, essa expli · 

o sR. JuL~ o TAVARBS: - SI o fosse, como ravel de nm estadista do primeiro imperto: 
já fui, seria para continua!' as tradiçOes de em vespera de elelçlto tlcam auspenaBI as 
'labor e honradez, que foram sempre o apa-, garanti&~ da ~onra. (Muito lu~ ; muito bem. 
nagio do orador que, obscuro, pobre e dea· O orat.lor e m11amente cumpnmentado pelo:s 
protegido, procurou no estudo e no traba· seus collegtu.) 
lbo honrado de cada dia os meios de se ele· DISTRAOTO 
var na conslderaçlio publica, que o fez, 
sem solicitações, attingir a nobre poslçll:o 
que occupa nesta Caaa, entre os escolhidos 
do povo mineiro ... (Apoiados; muito bem!) 

o liR. JUVIINAL P.BNNA: - O caracter de v. 
exc. eatll superiOr a todas as suspeitas. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA: - 0 passado de 
v. exc. ê um protesto elo quente contra a 
calumnla. 

VozEs:-V. exc. está muito acima de tudo 
isso. 

0 SR. JULIO TAVARES .. , e aqui, Sr. Pre· 
sidente, tenho posto em contribulçllo, sem 
brilho, ê certo, mas impolluta e abnegada-
mente, todo o meu esforço para bem eervir 
á causa publico. (Apoiados). 

Dão eloquente testemunho do que a van· 
ço as vossas reiteradas provas de conf.ança 
que aqui têm me collocado nas mais desva· 
necedoras posições. 

Não temo os botes da calumnia, sem a 
qual a honra nlio teria o valor lnestimavel 
que a sociedade para ella convencionou, 
nem sou a primeira victima : os bom3ns 
publicos sllo de ordinarlo o alvo dessa vilania 
do sentimento humano. 

Os miseraveis que editaram essas infamias 
contra o funccionario honestissimo e intelli-
gente que honra a administraçllo e o Esta-
do de Minas, de que ê tllho dilecto, e que 
procuraram t ambem attingir o orador, vi· 
sam mais alto. Quizeram ferir o Chefe do 
Estado que dia a dia sóbe invejavelmente os 
degraus da consideração publica : eis tudo. 
(Apoiadoa). 

E como contra as grandes fortalezas não 
se atiram pequenos projeotie, foram procu· 
rar os elementos de guerra na calumnia in· 
famante, emLora sem vislumbres de credibi· 
!idade. 

Olbos pregados no fim, nllo fizeram esco-
lha dos meio~ ; pouco importava conspur-
car na passagem os nomes de alguns servi-
dores do Estado : era o menos para quem 
mede a honra pelo satalão do interesse igno· 
bil que apaga as consoiencias e enftbra os 
caracteres apodrecidos . (ilfuíto bem !) 

Eu venho, H. Presidente, lavrar um pro· 
testo solemnls~imo contra essa cruzada 
damninha da ditramaçllo que se estende, 
dia a dia, por toda parte, symptomatizando 
uma epocha de desre!peito ; e devia faze l-o, 
ar. Presidente, em homenagem ao povo mi-
neiro, que aqui repreEentamos, e cuja I!OD-
ra, synthetizada na pessoa do Chefe do Es-
tado, .devemos defender e zelar com o mes-
mo ardor com que zelamos e defendemos a 
nossa propria. (Muito bem !) 

E, ar. Preaidente, não é só no desespero 
das fortunas arruiolldas que devemos en-
contrar expllcaçllo para esse phenomeno de 
decomposição moral, nlto. 

Sob os diluvlos de lama que precedem 
e annunolam como grande calamidade o ter-

Nós abaixo assignadoe José Carneiro Pes· 
tana de Aguiar, como solidarlo, e Julio Ca-
sar Tavares Paes, como commanditarlo, ac-
cordamos e conve.ncionamos em distractar, 
como expressamente o fazemos, á firma de 
Aguiar & Compnnhla, constitulda por con· 
tracto de 5 de Janeiro de 1899, registrada na 
Junta Commerclal 1ob n. 46.8118 em 9 do 
mesmo mez, retirando-se o soclo Julio Casar 
Tavares Paes embol;ado do saldo de seu ca · 
pital, na importancia de sete contos duzen-
tos e sessenta mil réis, em um documento 
venclvel em 31 de dezembro de 1899, sem di-
reito á reclamação alguma e inteiramente 
isento de qualquer responsabilidade, ficando 
o aotivo e passivo a cargo do socio Jo! é 
Carneiro Pestana de Aguiar, sendo o valor 
do presente distracto de dez contos de réis. 

E por assim haverem contractado dá o so· 
cio Aguiar ao socio Tavares plena quitaçllo e 
a receber deste nas mesmas condições, fir-
mando ambos o presente instrumento em 
dois exemplares de egilal theor, um dos quaes 
será. arch1vado na Junta Commeroial, afim 
de produzir os devidos e legaes atreitos. 

Rio de Janeiro, 4 de julho de te90 .-Joeê 
Carneiro Pestana de Aguiar.- Julio Casar 
Tavares Paes. 

Estavam colladas duas estampilhas no va -
lor de onze mil reis, devidamente inutiliza -
das. 

Reconh"'CO verdadeiras as firmas retro. 
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1899 . Em 

testemunho da verdade-estava o Pignal pu-
bllco-Evaristo Valle de Barros. Numero 
47.1126. Archlvado por despacho da Jut:ta 
Commercial de 10 de julbo de 1899. -0 om -
cial maior, Honorio de Campos. 

O MESMO SBNHOR envia á Mesa uma repre-
sentação em que os habitantes do logar de· 
nominado Perdizes, municlpio de Araxlt., pe · 
dem a transferencia deste territorio para a 
comarca de Sacramento.- A' commissão 
Mlxta Especial . 

O •• . Ol7mplo Monri\o : - Sr. Presi-
dente, ausente desta Casa por motivo de 
força maior conhecido de v. exc. e da Ca· 
mara, eu deixei por iuo de assignar o pro-
jacto da reorganização judlclaria elaborado e 
apresentado pela commlssllo Mlxta, da qual 
tenho a honra de fazer parte. 

Se estivesse presente, ar. Pre~idente, 
quando foi o mesmo projecto apresentado, eu 
o teria asslgnado com restricçllo, porque en-
tendo que a taballa da creaçll.o de comarcas 
devia aotrrer moditloaçfies no sentido de se· 
rem conservadas algumas das que foram 
aupprimldas. 

De entre u diversas que com justa causa 
reclamaram a sua conservaçll.o, eu destaca-
rei aa de S. Francisco e de Salinas que pela 
sua extensllo territorial, pela sua poslçlto 
geographlca e distancia que as separa doa 



termos a que foram annoxada•, deviam ter 1 O BR . J uLto TAVAREl . pal a commias<to 
sido conservadas. ~l1xta Especial, envia à Me~a o segui nte 

Segundo a tabella, ar. Presidente, nenhu-
ma outra comarca existe no Estado, enjoa 
k'rmos guardem entre si a dist~nci a de 108 
kilometros, que separa S . Francisco de Ja· 
nuaria e Sali nas de Grão Mogol. 

Um outro pon ~o , sr. Presidente , que teria 
determinado tambem a minha rostr1cção e a 
suppressão dos tribunaes correc cion~>.e~. 

Apesar dos grandes defe itos que gdra lmon te 
se attribuoro aos lribunaes correccionaes, 
eu penso, ar. Presidente, que esta. institui-
ção devi :l ter sido mantida não só por diver · 
aas considerações de ordem S4perior, como 
principalment~, porqne a li boi'dad e indivi -
dual perde as suas ga.r&nt'us quando o cida-
dão nllo é julgado por seus pares . 

Foi p a ra fa zer esta declaraçllo, sr. Presi-
dente, que eu pedi a palavra, porque desejo 
que ella fique constando dos annaes dos 
nossos trabalhos e termino pedindo aos meus 
illnstres collegas de commissão que me re · 
levem a divergencla. ( .lluito bem ! ) 

Nllo ba materias destribuidas para ~-· lei · 
tara. 
APRESENTA•.' ÃO DE PARBCERES DE CO~!MISBÕES 

O SR. Aasu Lt~tA, por parte da "ommisaão 
de Petições, manda ;, Mesa o seguinte 

(Terceira legisld.tura) 
A commissão de Petições a que f<>i pre-

sente o req u eri mento de d. Maria da Gloria 
Fonsec~ Cr· uz , professora no dis tr icto de 
Santa ~fa r i a , município do ltabira do Matto 
Dentro, pe.li ndo 18 mezes de licença: 

Considera ndo haver sido sancciooada uma 
lei que r egula a concessão de lic ~ nç as- e de 
parecer que seja remettido o referido reque-
rimento ao poder executivo. 

Sala das commissOes, 16 de agosto de 190!. 
-Assis Lima . - Si, ,, a(io Sty li ta. -A impri-
mir-se. 

0 SR . NUNES PINH EIRO, por parte da com-
missãO de Redacçi'l.o, manda á i\lesa o se· 
guinte 

Parecer ,. rcda,·ç.to / rll(/ sobre o p.·ojcc lo n . 
!Js , de l !J OI 

A oommissão de Redacçllo de leis, a que 
(oi presente o projeoto n. 98, é de 

PARECER 
Que lhe seja dada a seguinte redacçã o Ji . 

nal: 
O Congresso Leislgati v o de Minas Geraes 

decreta: 
Art I.· Fica o governo auctorisado a 

mandar imprimir nas officinas do M inas Ge· 
raes dois mil e duzentos exemplares do li -
vro inedito «Mauricio>> ou os •Pauli&tas em 
S. João d' El-Rey», de Bernardo Gulmar!ies. 

Paragrapbo unico. Desse~ exemplares o 
governo entregará â viu v a dois mil, reser· 
vando os duzentos restantes. 

Art. 2. · Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissoes, 16 de agosto de 1901. 
-Nunes Pínheiro.-J~sé Gonçalves.-A im-
primir se. 

flarec e~· para segu."la discu ssi'J.o w b>·e o p.·o· 
jtc;I O •! . /1) .': 

! A commissão Mixta de Estatística jud ic ia-
l ria e Municipal, é de par ecer qne o pro_ je · 
1 c to n. 103 da Camara dGs Deputados, appro -
! v a do om I . · discusslio, seja submettido ã 

I
' 2. · discussão, re s ervando - ~e o dire ito de 
npresentn emendas opportunamente. 

1 Sala das comrois<ões, lô de Ag-os to de 190 1. 
: - .-l flimso P enna , presirlente.-Lev nd> Lopes. I - Olympio .lfow ·no. - Valcho de R c.<ende. -
: J uliv Ta v~ >·es. -Nzwes Pm õe i··o.-João L,.i ; . 

- C:-.rr otlho B riUo. - .-\ imprimi r-se. 
i'i <lo ha pro_ject0 ~, requen mentos, indica-

ções e moções a eere111 aprese atados. 

SEGCND A PART E DA ORDEM DO DI.~ 

SEGUN DA D!SCUS~ÃO DO PRO.JECTO N. 104 

E' nnnunciada a 2.• discussão do projecto 

In. 10 1, sobre concessão para ex ploração de 
ouro e outros metaes e minerae~ no leito do 

I 
Rio das Yelbu. 

Em di~cussi!.o o art. I.· 
0 ER. IJEBIDER!O o;~ MELLO, obtendo a pala• 

I vra, manda ;, Mesa o seguinte 
i 

Requeiro que o projeoto n. 104 seJ a en-
viado â r. ommi ssão de Const ituiçii•J e Legisla-
ção para ella interpor o seu parecer sobre o 
mesmo. 

Sal a da s ses> õe~. lG de agosto de 1001. -
/Jes iolt:.-io ti·· M ell o , 

Lido, apoiado e posto em discussão o re-
querimento é este sem debdte approvado. 
-H.ero etta se o projecto a co mmios!I.O de Le-
gislação na fórma requerid1• . 

TERCE IRA D!SC U:S ÃO DO PR ') JECTO N . 05 

Em se" uidn lido e posto em :!.· di SClliSll:o e sem d~bate' approvado e vae à com missão 
de Redacção o projecto n . 95, isentando de 
impostos as sociedades que se fundarem no 
Estado para proporciona r a venda do café 
uo oxtrangeiro. 

Nada mais havendo a trata r-se o at·. Pre· 

l
s)dente designa para amanhã a seguin te 

ORDE M DO DIA 

Pk D! EIRA PARTE 
Até uma hora da tarde: 

Leitura e npprovação da acta. 
Expediente . 
Segunda leitura do3 pueéeres de com mis-

sões e dos projectos, depois rl J impressos 
e distribuidos . 

Apresentação de pareceres dascommiss1!e!. 
Apresentação do projectos, requerimentos, 

indicaç1!es, interpellaçõss ou moções. 

I 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções. 
Approvação de redaeçõaP finaes. 



SeGUNDA PA.RTR 

Ate 4 horas da tarde : 
1.• discuss!l.o doprojecto n. 101, conce-

dendo licença ao escrivão de orph!!.os da co -
marca de Piumhy. 

1.• do de n. 107, concedendo licença ao 
esoriv!l.o de paz do 0armo da Escaramuça. 
distrioto do municlpio de S:mto Antonio do 
Machado. 

1.• do de n. 108, concedendo licença á d. 
Theolinda Maria de Jesus, professora de 
Santo Antonio da Casa Bran-:la. 

Discussllo unioa do parecer n . 159 . 
Levanta se a sess!l.o . 

4~.• SESSÃO ORDINARI~. AOS 17 DE AGOSTO 
DE 1901 

PRRSIDENCIA DO SR. RIBKIRO DE OLIVEIRA 
SJJ ~MARJ0 :- 1 . · pari~ tia orclem do rlia.-Acta. · 

Expedien te - 2.• lei tura .-Apresent •ç;1o do pa-
recer r>í\'3 3 • rll•cu•~ll" do prnjPc to n . to5.-
td~m d~ redacçào Onal elo vrojecto n. 9!i.- ldern 
do• puecere• na . 161 . 1 6~. 1113 e do prnjecto o. 
1 :~.-2. · porte . I • tli>cu~•l!n do~ ~rojeclna os. 
101 . 107, 118. - Discussão do parecer o . tS!l .-
Ordem do dia. 
Ao meio dia. feita a chamada, acham se 

presentes o~ 8rs . Rib~iro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soare~. Olympio 
Borgus, Olympio Mour!l.o . Porto Primo, Ju-
venal PPnna, Arthur Pimenta. A•tolpbo 
Pinto, Nunes Pinheiro, Alves de Lemos, 
Bernarrles de Faria, José Gnnçalves, Epa-
minondas Ottoni, Julio Tavare~ , Jayme Go-
mes, H.odrirues Chaves, Xnvier Rollm, Si -
mello Stylitll, Valerio de Rezende, Leopoldo 
Corrêa, A~s is I,ima, Ribeiro Junqueirll, De 
siderio de Mello, Luiz Cassiano e Luiz Rennó, 
faltando cnm causa -:>a.rticlpada os srs. Fran-
klin Botelho, Silva Fortes, Lindoloho Campos, 
Abeilard, FreitAs Castro, Carlos Toledo, Jo!l.o 
Luiz, Delfim Moreira, Gaspar Lopes, I ~nacio 
Murta e Vasco Azevedo e sem ella os mais 
senhores. 

Abre·se a seiS!I.o. 
Lida a acta da antecedente e n!l.o havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada p or approvada . 

RXPEDIENTfl: 
0 SR . I . • SECRETARIO dá conta do se · 

guinte: 
O (fi cio 

Da Camara Municipal de S. 
Guanh!l.es enviando uma copia 
sess!l.o extraordinaria de 3 do 
presentando dobre medida de 
A' commisalio Mixta especial. 

2. • LEITPltA 

Miguel de 
da acta da 
corrente re· 
estatiatica .-

Têm 2. · leitura e fica subre a '.lesa para 
ordem dos tnbJ lhos o parecer n. 160. 
Al'RB511:NTAÇÃO PB PARBCBRBS DAS OOIUUBB!!BS 

0 SR. 0LYMPIO MOURÃO, por parte da com-
miBBILO de C11maras Municipaes, apresenta, 
requer e obtem dispensadas tormahdades re-
gimentaes afim de que entre na ordem do 

dia de amanh!l. o projecto a que se refere o 
seguinte: 
Parecer para 3. • discuulto sobre o projecto 

n. 105 
A commlss!!.o de Camara11 Municipaes, :-

que foi presente o projeoto n. 105, já appro· 
vado em segunda disousa!!.o, é de 

Parecer 

Que seja submettido á terceira com a 
meama redacçlio e approvado. 

Sala das commissões. 17 de agosto de 1901 · 
-Otympio Mourão. -Bernardes de Faria.-
Alves de Lemos 

0 IR. NUNBi PINHEIRO, pela commiss!l.o de 
Redacç!l.o, envia á Mesa e pede dispensa das 
formalidades regilllentAes afim de ser dis-
cutida e votado immedia•amente o seguinte 
Parecer e redocção final .•obre o p•·ojec to n .. fJ5 

A com miss ão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 95, é de l)areoer 
que lbe seja dada a mesma redacção com 
que foi epprovado em 3. · discussão. 

Sala das commissões, 17 ile agosto de 1901. 
-Nu •e& Pinheiro.-José Gonçalves.-Rodri-
gues ChaPes. 

A pprovado o requerimento de ar. Nunes 
Pinheiro e lida e posta em discussão e sem 
debate approvada a redacçl!.o final do pro-
jacto n. 95 .-Remetta-se ao Senado. 

O SR . Assis Lau, por parte da commiss!l.o 
de Petições, envia á Mesa os 'eguintes : 

Parecer n. 161 
( rerceira Legis !atura ) 

A commiss!l.o de Petições, a que foi pre · 
sente o requerimento do «Centro da La-
voura de Café do Brazil 1>, pedindo a deore-
taçlio de uma lei que auotorise o Estado 
a despender 2 centeaimos da arreoadaç!l.o do 
imposto do café em favor da propaganda 
do consumo deste producto no e-.:tran-
geiro: 

Considerando haver um projecto de lei 
nesse sentido, apresentado o anno passado 
pela commiss!l.o de Orçamento e que tem o 
n. 83, pendeute de parece r para 2.• dis-
cussão; 

Considerando B<lr util ouvir se a commis-
~lio de Orçamento em relaç!l.o ao util pedido 
do« Centro da Lavoura de Caré do Brasil• 
é a commiss!l.o de Petições de 

Parecer 

Que seja ouvida a commissll.o de Orçamen· 
to, a quem deve ser ramettida a represen-
tação do « Ceot.ro da Lavoura de Café do 
Brasil 1>. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1901. 
- Assir Lima.-Simeão Stylita 

Porerer n. 162 
(Terceira Legi@latura) 

A oommisa!!.o de Petiçlles a que foi pr~sente 
uma rapresentaçl!o do Directorio d > Partido 
Repu Llicano do s~rro,pedindo por intermedio 
do illuatre e digno deputado Joeé Alves Fer-



reira e Mello, uma lei em virtude da qual se 
restabeleça a subvençll:o que o Estado dava a 
Escola Normal da referida cidade : 

Considerando ser a epoca actual de gran. 
dea economias ; 

Considerando haver sido suspenro até me-
lhores epocas o ensino normal do Estado 
estipendiado pelos cofres publicos, é de ' 

Pa1·ect1' 

Que seja arcbivada a referida representa -
çll:o eloquentemente apresentada e defen -
dida pelo illustre membro desta casa o es -
timado deputado José Alves Ferreira & 
Mello. 

~ Sala das oommissões, em i7 de agosto de 
19')1.- .hais Lima . -Simeão Sty/lta 

Parecer 11 . 163 

(Terceira Legislatura) 
A ~commissl!:o de Petições, a q ne foi ;>re-

sente uma representaçlio de diveraos clda-
dl\os de Pouso Alegre, pedindo ao Congresso 
o auiilio de uma verba para a fundação de 
uma cara de Caridade na referida ci-
dade: 

Considerando trazer onuR para o Estado 
a de~retaçll_o de ~emelhaDte lei e que para 
Isso e preciso saber-se si o Estado póde 
ou nfi 1 dispender dinbeiro em ravor de 
uma pretenção tão util quanto louvavel 
é de ' 

Parece;· 

i.• DISCUSSÃO Dl PaOJII:CrO N. 107 
Egualmente é lido, posto em I.· discussão 

e sem debate approvado o projecto n. 107, 
concedendo licença ao eacr! vliu de paz do 
Carmo da Escart~muça, districto do municí-
pio de Santo Antonio do M1cha.do . -A' com-
missl!:o de PetiçO~s. 

1.• DI;C ';SSÃO DO PROHCTO N . 108 

E' lido e poeto em I.· discuss!o e sem de · 
bate approvado o projecto n. 108, conce-
dendo licença á d . Taeolinda Maria de Jesus, 
professora de Santo Antonio da Casa Branca . 
-.'\ ' commissl!.o de Petiçõss. 

DISCUSSÃO DO PARECER N, 159 

Finalmente é lido e posto em discussão 
unica e sem debate approvado o parecer 
n. 159. -Archive-se. 

Nada nHis havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente designa para amanhã a ae -
gutnte : 

ORDEM DO DIA 

PRIM&IRA PARTE 

Ate uina hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta . 
Expediente. 
Segunda lei tura dos pareceres de comrnis-

sões e dos projectos, depois de impre:~sos e 
distribuídos. 

Que seja ou~ida a commissão de 
men•o em relt~ção ao refe rido pedido. 

1 Apresentação de pareceres das rom -
1 missoas. 

Orça· I Apresentação de projectos, requerimentos, 
I indica çOe~. interpelluçõss ou moçiHs . 

Sala das CommiRsões, 17 de agosto de 1901.-
Ass ís Lima . - Sim cão St yl itfl. - A impri· 
mir se. 

Discussão de requerimentos, indioaçOes. 
interpellaçOes e moções. 

Approvação de redacç u ~s tlnaes. 

APRESENTAÇÃO DE PROJECTJ8, INDICA Ç0ES • SEGUNDA PARTE 
E M• ç;JKs I A til 4 horas da tarl!e : 

O ER. AGOSTINIIO PEREIRA (1.· Sec>·etario) J. · discussão do do projecto n. 124, do 
obtendo a palavra, apresentn, por parte d~ Senado, sobl'e peoulio legal. 
comut issão de Policia, o eeguinte: l 2.· do p roJ•cto n. 103, creando no,•os mu· 

1 nicipios no Estado. 
Projecto n . 113 

(Terceira Legislatura) 
A Camara dos Deputado• do Estado de 

Minas Geraes r esolve : 
Artigo unico. Fica revo j!uda a resolução 

n. 6, _de 19 de junho de 1894, que tornou 
extensivo aos empregados da Secret.aria lia 
Camara o augmento provisorio de 15 e 20 '!· 
aobre seus vencimentos, revogadas as dis-
posições em contrario . 

Sala das Fe&sões, 17 de agosto de 1901. -
Ribeiro de Olit1eira . - A _qo.ftinho José Pe· 
reira .-Celestino SoartJ3 .-A imprimir-se. 

SEGUNDA PARTE DA ORIJEM DO DIA 
J.· DHCUSEXO DO PROJI!CTO N. 101 

Lido e posto em 1._- discussl!:o o projecto 
n. 101, concedendo hoença ao escrivão de 
orphaos da comarca de Piumhy, é o mesmo 
sem debate approvado.-A' oommissll:o de 
PetiçOes. 

· 3. · do de n. 105, annullando leis da Ca· 
mara Municipal de Montes Cl~ros. 

Levanta -se a sessão. 

47.• SESS.i.O ORDli'lARIA, AOS 19 DE AGOSTO 
IJE 1901 

PRKSIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
1

1 
SUM MAHIO:-J.· pari• da ordem do !l ia . . Acta .-

F.xpedlentr. Oh•enaç''"-' elos ,;rs .!oit o Tavares 
Jo~o Luiz e Aslolph~ Outro .-~. · leiturA -Apr; 
scut.ç11o dos p.recere• para 2.• dl~rus1 :io (tos 
projectos 118 . \li, !CO. 93 e 76, de 1000.- Apre-
!C • I•çâo•lo~ pr<·jecto.<ns. 114 . 115, 1l6 1l ll'.-
Appro•a çào ela r· dac~Ao Ooaí sobre o projecto 
n . 9il.-2. ' parte - 1" discussão do proj•clo o. 
124: do S< •la~o.-2. · do de n . ;o3, oa Camara. 
Arl1go I. · Ohcurso e emenlfas dos srs. João 
Lutz, Luiz Cas•iano. Julio Tavares. Nunes Pi-
nheiro, Astolpbo Dutra . llodriRues Cbaves e As-
tü lp ~o Pinlo. D"cursos dos •rs . Joa') uim Ca llx-
lo, Ass is Lima . llihr iro Junquetra, José ·Goncal-
'es e João Luiz. Requerimento de adiamento do 
H. A~tul)'bo l'lnlo.l!lOiscm·so do sr . João Luiz. 



Contlnnaç.'lo da di ;cussão do . art. 1. · OlosP.rva- I tér o destino regimental, uma representaçllo 
c,:Oes do sr . lllheo!ll .Junqneora . Art. 3-: Emen - em que habitantes do dlatrioto de Patro-
das dos srs . JO!é Gonçalves e Nnnea Ponhelro I cinio do 1\fariabé pedem seja esse dlstrlcto 
Ordem do d1_'· . elevado a munici pio com fõro. 
Ao meio d1a, feita a ~ha!Dada, achnm-se J Publique-se na fórma requerida e romet · 

preae!ltes oa srs. : R1~e1ro de Olivelr~, ta se á oommissão Mixta Especial. 
Agostmbo Pereira, Celeatmo Soares, Olymp1o o &R. AsTor.PHO DUTRA envia á Mesa um 
Borges, Porto Primo, Ol ympio Mourllo, Ju · telegramma em que o agente executivo mu· 
lio Tavare,, Bernardes do Faria, Astolpho nicipal do Cataguazas prote~ta om nome 
Pinto, Desiderlo de 'Mello, Jayme Gomes, de ~eus municives contra a motlillcação 
Simeiio Stylita, Joaquim Calixt~, Xavier R? · que se pretende fazer no imposto do trans-
lim, Alves de Lemos, Arthur Pimenta, A88Js missão de propriedade. - A' commissllo de 
Lima, Epaminondas Ottoni, José Gonçalves, Orçamento. 
Nunes Pinheiro, Juvenal Pe~na, João _Luiz, O MgsMo SENHOR pede se delegue :i Mesa 
Leopoldo Correia, Luiz CassJano, Valer10 de a faculd ade de nomeiar dois membros que 
Rezende, A~tolpbo Dutr.1, R1beiro Junquei - preencham interinamente as vagas existen· 
ra, Rodrigues Chaves e Edmundo Blum, fal - tes na commissão de Constituição e Legia· • 
tando com caun participada os srs . : Fran- !ação. 
klin Botelho, Silva Fortes, Lindolpho Cam- · Com o consentimento da Camara 8ãO no· 
pos, Abeilard, Freitas Castro, Carlos Toledo, meados os senhores : Jolin Luiz e Luiz 
DeUlm Moreira, G&.~~par Lopes , lgnaclo Mur- lt 9nn6. . 
ta e Vasco Azevedo e sem el ~ a os mais $e- O SR. JoXo LUJ~ requer egualmente a no -
nhores. ·meação de um membro para a commis@li.O de 

Abre-se a sesalio. Justiç& Civil e Criminal. 
Lida a acta da antecedente e não ha- Com o consentimento da Camara é no· 

vendo qaem sabre ella faça observações é meado o H. Julio Tavares. 
a mesma dada por approvad11. SEGt:NDA LEIT URA 

Tem 2. • leitura e ficam subre a mesa para 
O sR. 1.· SECRETARIO dá conta do seguin· ordem dos trabalhos o pr o:ecto n. 113 e os 

tt>: pareceres ns. 161 a 163. 

EXP!Wil!NTII: 

Officio I AI 'R P.SENTAÇÃO D ~; PARFCF.RI!S DAS COMMISE ÕE 
Da Camara Municipal da Oli veira protes- . . 

tando contra a transferencia do districto dej O _m. Luiz CASSJA:>_o . por par-te da ~;om· 
Sant'Anna do Jacaré da referida comarca misEao tle Obras Publica s, apresenta o se · 
para a de Campo Bello.-A' commissão ~ix - .

1 

gumte 
ta E!pecial. . . Pa >·····cr p ara 2 . • rl iscusscio so~ >· c o p1·ojecto Do sr. 1. • Secretario do Senado enviando 11 fJ.f 
a proposlçlto de lei n. 125, reduzindo, a par- · 
ti r de I.· de janeiro de 1902, a 3 'I· o im - A commisaão de Obras PuulicaP, á qual foi 
posto de transmissn:o de propriedade perten- presente o projecto n. 04, já approvado em 
cante âs Camaras Municipaes. 1.• discussão, é do parecer que seja elle 

O SR. JuLIO TAYARE3 requer e obtem diE- sumLettido á 2.• discussão e app rovadc. 
pensa de impreuiio afim de que seja dado Sa la das commissões, 19 de agosto tle 1901. 
para ordem do dia de amanhã o projecto n. - E. Ottnn-i. -.Jayme r,0 m,.8 .-J.•d z r assiffno. 
J25, do Senado aobre imposto de transwis- -A imprimir-se. 
são de propriedades. 

O IR. JoAo Lmz envia A Mesa para ter O sa: AsTOLPHO fluTRA, pela commissão de 
o destino regimental as seguintes represen- Constituiação e Legislação, manda á Mesa os 
taçõea: de habitantes do districto da Abbadia seguintes: 
dos I Jourados, solicitando transferencia desse P o recer pw·a 2,. discw ssüo sob r~ 0 p1·ojecto 
districto do municipio do Patrocinio para o 11 • tOO 
da Bagagem; de Antonio Martins de Andra-
de, fazendeiro no muniolpio de S. Gonçalo A commissão de Conatituição e Legislação 
do Sapucaby, solicitando passagem de sua a que foi presente o projecto n. lúO é de 
fazenda para a comarca da Campanha; de parecer que o mesmo contêm disposições 
Antcnio Jacintho dos Reis, solicitando trans - inoonstltucionaes. 
Cerencia de sua fazenda da comarca da O art. li do referido projecto delega ao 
Varginha pera a da Campanha; de habitan- I poder executivo a faculdade de crear empre -
tea do dlatricto de S. Sebastião do Camhu . , gos puhlicos e fixar a remuneração dos res · 
qulra solicitando transrerencia desse di- pectivos funccionarios, sem limitação algu-
stricto da comarca de Tr~s Corações do Ri o ma, dlsposiçlio que otrende manifestamente 
Verde para a da Campanhn; de Manoel lzi- a do art. 30 na. 22 e 23 da Constituição. 
doro dos Reis, pedindo .transferencia de sua A disposiçlio do paragrapho unico do art. 
Cazanda do municipio de Cabo Verde para o 7. ·, permittindo ao poder executivo desapro-
de Jacuhy e do Presidente da Camara Muni· priar o condomino ausente, em beneficio dos 
oipal de Monte S1nto, fazendo diversos pe- presentes e sem as formalidades em neo 
didoa IQbre medidas de estatistica.-A' com- para o cuo de desapropriaçiio, em geral, é 
mful!.o Mixta Especial. contrario á plena garantia constitucional ao 

O MBI!Mo s&NHOR envia á Mesa e pede direito de propried~de ( Const. do Estado, 
para 1er publicada no .JornalOftlcial antes de art. 3.·, § 17). 



As disposições do projecto n!o poderão 
aer executadas sem deapesas avultadas para 
01 cofrea estadoaes, o que ndo condiz com 
as criticas circumstancias do th~eouro pu-
blico. 

Sala das commissões, 19 de agosto de 1901. 
--A stolpho Dutra- Joilo L u iz • . 

Po ''eccr pa ra a 2. · di.!cussão sobre o pro;ecto 
11 , 93 

A Commissão de Constituição e Legislação 
e de parecer que o projecto n . 93 seja sub-
mettido â. 2.• discussllo e approvado. 

Sala das Commissões, 19 de agosto de 1001. 
-Asfolph o D•• t ,·a. -Jo,7o L l!i:.-A impri· 
mir-se. 

. :\~ssa tarefa patriotica, o illustre s r . dr ' 
SIIVtano Brandào, que pela preponderancia 
que deu a Mtnas na politica Federal tem se 
re~e lad o estadista extraordinario, 'politico 
ext miO,mantfe~ta-se na protec ~,:l! o, no impul-
so que ~á nossa lavoura, admini strador eme-
rtto CUJOS olharei est ão constantemente vol-
t~dos para a nossa terra, para o engrande -
ctmonto do nouo progresso e para a grande-
za de Minas. 

Espero, pois, que o CongreEso virá facili-
tar o executivo a mais desenvolver a sua 
accão c ~inentemente patriotica .(Muito bem ) 

\em a mesa, e lido, af oiado e vae a impri-
mir-se o ~eguiote : 

Projec/o n . /i .> 
(Terceira Legislatura ) 

O SR. JoXo LUIZ (pefa o1·dem) requer e 
obtem dispensa das formalidades r egimentaes 
afim dl' que seja dado para ordem do dia 
seguinte o projecto n. 93 . 

O Congresso Legislativo do Eotado de Mi -
nas Geraes decreta : I Art. I-· Fica o l}overno auctorlzndo a en-

B , trar em accordo com o Governo da L' ni ão e 
1 dos outros Estados vroducwres de café, afim 

APRES l:NTAÇÃ O DI!: PROJECTOS1 INDICAÇÕES 
MOÇÕE~ 

a i de promover no extrangeiro a propagandn 
1 do consumo ~este _produ c to, 

0 SR. LUIZ CAS81A:"0 1 depois de obter 
palaVI'a, envia á Mesa o seguinte: 

Projecto n. f 1-f 

(Terceira legislatura) 

I § I.· O calo destmado á propaganda , en-

1 

viado pelas municipalidades, associações, 
ou part1 culare~. e era ISEnto de impostos . 

. § 2.' O Governo limitHâ, tJm regulamen-
O Con gresw Legislativo do 

Minas Gcraes decreta : 1
. to, a quantidaéo de cafó que poderá eer 

Estado de enviada pelas muni cipal:dades, 11ssociações 

I 
ou particulares. Art. I.· Fica crendo o ufTi cio privativo do 

re;ristro geral de hypothecas da comarca de 
Juiz de Fóra. 

Art. 2. · A primeira nomeaç:io independer á 
de concurso e recabirâ sobre individuo 
idoneo, a juizo do governo. 

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

Sala das ses~ões , 19 de agost o de 1901. -
L " iz C<J ssiano .-.\ ssis Lima .-Apoiado, ;i 
imprimir-se. 

Art. 2 . · Logo que seja publicada esta lei , 
o Secretario das Finanças olficiará ás muni-
cipalidades, commun1 ca ndo-lhes este facto 
e facilitand o a remessa do café destinado 
a esse fim. 

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

Sala das sessões, em 19 de agosto de 190 1·. 
- A sJis L irr.o . 

R E!,IUERIMKI-' 70 DB URGENCI A. 

O BR. Juuo TAVAREl (pela on:,.m) obtendo 
urgencia , envia á Mesa, pela com missão de 
Or ;ameoto o seguinte 

Projecto n. f/U 
Terceira Legislatura 

orçJmen lo oara o mrciclo de 1902 

O sr. Assis Lima:-Sr . Presidente, ten-
do pedido a nomeaçlio de uma oommissao 
para estudar os meios de facilitar a propa-
ganda do consumo do cafó e não tendo ainda 
se reunic!o essa commissão, nem apresenta-
do parecer a respeito, por motiv os que não 
alio do interesse nem da Casa nem do 1 
humilde orador que ora dirige a pa lavra á 1 
Camare. dos srs. Deputado~. resolvi apre - I 
sentar com a minha assignatnra, um pro- I 
iecto referente ao assumpto, concebido nos 1 A commisslio Je Orçament o, tendo exami 
seguintes term 03 (Lé) nado a pr oposta de Orçamento para o anuo 

Não traz novidade esse projecto que ê financllir o do 1902, enviada ao Con;:resoo 
resultado de um estudo de observaçM da pelo Presidente do Estado, na qual figura 
marcha que têm tido outros Estados pro- um d e fi ci e de 5.064:180.3274, não computada 
duotores desse rn&ilmo genero . Parece que a cifra corre.spondente ás gratificações da 
o Congresso Mineiro que representa tambem lei n. 90, já revogada, attenJeu ã economia 
os intere~ses dessa producçllo, não pode verificada em consequencia das disposições 
ficar indlfferente quanto â propaganda do da lei n. 3116, de 9 do corrente mez, ampliou 
cafê _ . algumas veruas da receita e organiz?u o 

O projecto 'é tanto mais util quanto e certo projecto que ora vem o!Terecer â considera -
que a administraçllo do E!tado tem desen· ção da Cdmara, pelo qual se và que, a 
volvido todos os esforços em favor das nos- despeito de taes operações, a despesa tlxada 
sas diversas producções, impulsiando, prin- ó superior á receita orçada na importancia 
cipalmente, a lavoura de cereaes e facihtan- de 3 .324:684S274. 
do, pelo abaixamento dRs ta,.ifas das estradas Dependendo da approvação do Senado o 
de t'err<>, o desenvolvimento da lavoura do projecto n. 102, que reorganiza uma parte 
café . do serviço publico, a commissllo nllo podia, 



por aquella razão, computar no projecto de 
Ol'çamento a economia que deve resultar 
de11a medida, como não incluiu nos· seua 
CIIICUIOB O augmento de receita qUe ba de 
resultar da elevaçll:o do Imposto de novos e 
velhos direitos se lograr a approvaçll.o 
desta casa o projecto n. 125, originaMo do 
Senado. 

Com a previslto, entretanto, de que taes 
projectos sejam convertidos em leis, tal a 
comprebemlto que todo~ os membros do 
Congresso têm daa difficuldades flnanceirae 
do momento, a commhsll:o JUlgou dever 
o1ferecer des~e logo o projecto de orçamento, 
aaelm incomplet o, como base para estudos, 
certa, como está, de que,alem das providen· 
cias encaminlladaa, é imprescindível que 
outras ~ejam · sug~rerldas pelas lmes e pa-
triotismo áo Congresao, em ordem a que, 
providas as lacunaa do projecto, seja o Esta -
do dotado com uma lei de orçamento exequi · 
vel e prllflcua. 

E', pois, a commisfão de parecer que seja 
dado para primeira discuullo o projecto que 
a este acompanha. j 

Sala das commlsslles, 19 do agosto de 1901. I 
-Julio Tavares. - Volerio rle Rezende. -Leo-
pold·· Corrêa. 

O CongresFo Leg i~lativo do Estado de \li · 
nu Oeraes decreta : 

CAPITULO I 

DA DI!:8PBSA 

Art . 1. · Durante o exercício financeiro 

XI :Magistratura e jus-
~~tiÇa do Betb.do . ... 
!t XII Pessoal da St creta-

ria da Pollola, in-
clusive í/:0005000 
para expediente •. 

XLII Carcer.eiroa das ca-
deias do Estado e 
pessoal da de Ouro 
Preto ..... ... .... . 

XIV Sustento, vestuario 
e curativo de pre · 
soa pt bres . . .... . . 

X V Diligencias p o I i-
ciaes ..... . .... . .. . 

XVI Colonia Coneccio-
nal do Bom Des-
tino .....•.•...... 

XYII Força Publica : 
a ) Paesoal da Brigada .. 
'') Etapa para 1,600 pra-

çae, a I S3110, na 
medi a .. .......... . 

<: ) Fardamento p a r a 
1.600 prJ!ças, a 130.$. 

,t) Aju1a de cueto a of-
tloiaes em diligencia 

e) Oratiflcaçl!.o a reen -
ga jatlo~, a 200 réis .. 

() Ferragem e forragem. 
g) Aquartelamento, e~

terramento, exp&di-
ente e luz ......... . 

de 1902, fica o PrePidente do Estado aucto XVIII 
rizado a dePpender a quantia de .......... • ' XI 

h) Engajamento de 
180 paizanos, a 

2i:500. ' o o ••• o •• 

Soccorros publicas . .. 
Assistencia de aliena · 19 .< 86:734$1:74 pelas Secretarias de Estado, · X 

nados . .....• ... •.. conforme os serviços especificados DQS pa-
r.agrapbos seguintes : 

1 • • Secretaria dü Interior : 

Subeidio ao Presi-
dente do Estado .. 

li Custeio do Palacio e 
suas dependencias 

111 Peseoal da Secret-a-
ria do Interior, in-
clusivé 10:000$000 
para expediente .. 

IV Subsidio ao senado-
ree • . .. •.. . ......• 

V Peesoal da Secreta . 
ria do Senado, in -
clusi\'é 3:0003()00 
para expediente ... 

VI Subsidio aos depu-
tados. . . • . . •..... 

Vll Peeaoal da Secreta-
ria da Camara dos 
Daputadoe, lnclu-
sifé 3:001•$000 para 
expediente ...... . . 

VIII Ajuda de cueto aos 
senadores e depu-
tados . •.........•. 

IX Apaubamento de de-
batea ••..••••.••.. 

X Aluguel do predlo 
para Camara dos 
Deputado• ... . • . .. 

30:000$000 

6:000$000 

155:520$000 

79:488&000 

31:804$000 

158:9761000 

39:150$000 

36:000$000 . 

36:0001000 

12.0001COJ 

XX IG3truoçlill primaria .. 
XXI Escolas Normaes : 

Pessoal e cuateio. 
XXII Internato do Gym-

nasio Mineiro : 
a) Pessoal. ........ . 
b) Expediente . . . .. . 
c) Smtento de alu-

mnos e do pessoal 
do serviço Inter-
no . .. ... .... ... •. • 

'') Oratillcação do 
Delegado Fiscal. . . 

XXIII Externato do Oym-
nasio Mineiro . . ..• 

XXIV Escola. de Pbarma-
cia- PesEoal, ex-
p&diente e custeio 
de gabinetes e Ja -
boratorios. . .. .lo". 

XXV Archlvo Pubhco 
Mineiro- Pessoal 
e expediente ..... . 

XXVI Paesagens em es-
tradas de ferro e 
telegrammas ... . .. xxnr Expediente com 
eleições estadoaea. 

XXVIIl Sellos postaes para 
a correapondenola 
omcial.- .••.. - o ... 

XXIX Custu em proces-
sos crimes., •. . ..• 

1.656:800i OCO 

43:760S000 

39:808$000 

47<:0003000 

20:000$000 

31:560$COO 

I. 188:711$500 

759:200$000 

208:00<Ja000 

8:0003000 

15:000.30ú0 
35:000$000 

70:000$()( o 

164:2508000 
102:000$000 

76:000$000 
2 o 052:840$000 

356:300$000 

83:600$000 
1:000$000 

40:000$000 

3:600$000 

72:600$000 

75:360$000 

29:100$000 

200:000$000 

5:00\JIOOO 

15:ooot000 

138:0001000 



XXX Expediente dOJU• 
ry e de trlbunaes 
correccionaea .... . 

XXXI Eventuaea ..... .. . . 

Somma ..... ... .. . . . 

§ 2. · Secretaria 
das Finanças : 

Pessoal da :secreta-
ria .. .. .. .. . . .... . 

([ Exne<liente da mes-
ma .. .. .... . ... .. . 

111 Recebedor!& de :'vfi · 
nas: 
a) Pes-

soal. ... .. 146:.00.~000 
b) Expe-

diente e 
q u o ta 
para col-
laborado -
res.... .. . 23:0003000 

IV Ser-
viço da 
divida do 
Est .. do : 
Juros ... 3. 904:967;3516 
Amort,za-
çao ...... 1.418:018$201 

V Gratl tlcaçlio e por· 
contagem a colle · 
ctured e escrivães. 

VI Fiscalizaçl!.o especial 
das ,·andas inter · 
nas e externas •.. 

Vll Pessoal de reoebedo-
rills e pontos tls· 
caes ......•....... 

VIII Porcentagem a es-
tradas de ferro e 
á Reoebedoria de 
Santos ........... . 

IX Expediente e aluguel 
de casas para re-
cebe lorias e pon-
tos tlscaes .... .. . . 

X Juros do emprestimo 
de orphl!.os, caixas 
economicas e de fi-
anças de exactores 

XI Passagens em estra-
das de ferro e te -
legrammas . ...... . 

XII Imprensa Otnoial: 
Pessoal e material 

Xlll Restituições e repo-
sições ....... . ... . 

XIV Aposentados e refor -
mados . ...•.....•. 

XV Impressão de estltm-
pilhas e talões .. . 

XVI Exercícios tlndos .. .. 
X\'11 Custas em processos 

da Fazenda ...•.•. 
XVIIJ Eventuaes .•........ 

Somma ..... 

19:720$000 
16:000,000 

8.683: 147$500 

176:620$000 

24 :200$ ,)00 

169:400$000 

5.322:985-t7t7 

299: 660$COO 

77:400$000 

262:800$000 

373:050$000 

33:400$000 

80:000$000 

20:000,3000 

220: 0003()00 

10:000~000 

2;{8:287$577 

6:000,000 
60:000$000 

6:000i,OOO 
10:000$000 ----:----

1.38g:803$294 

§ 3. · Secretaria da Agricultura, Commereio 
e Obras Pubtieaa: 

L Pessoal daSecret.aria 
li Expediente da mesma 
lll Pessoal dr. repartiçl!.o 

de Terras e Colo-
nização ......... .. 

IV Expediente desta . . . 
V Colonlas indígenas .• . 

VI lmmigração e colo-
nização . . . . .. . . .. . 

VII Mediçúo e dema • ca-
ção de terras .. .. . 

Vlll Obras PL. bticas .... .. 
IX Junta Com:nerclal. .. 
X Compra de vaccina 

anti -carbunculosa 
XI Estabelecimentos hy-

dro - therapicos e 
sua ftscollzação . .. 

XII Ref.,rma do ensino 
agr,cota .... ..... . 

XIII P&.dsagena em estra-
das de ferro e te-
l~g rammas .. . .... . 

XIV Reform~ do material 
da E•trada de Fer-
ro Bab1a e Minas. 

X V Garantia de juros a 
estradas de fe1 ro. 

X \'I Fiscalização destas ... 
XVII Eventuaes ......... .. 

Somma .••.. 

1~9:420i()()O 
8:000j(}:JO 

49:9003000 
5:000~000 

15:000$000 

300:000~000 

5 O'lli3000 
5'!0:0003000 

8:98t)S000 

9:600.)lJU0 

7:000$000 

60:0003000 

14:000$000 

I 00 :000;3000 

l . 8C\l: I tl3;34HO 
71 :200)000 
I:5ou~uoo 

3. 11 3:i tl 1S480 

Somma total da despesa 19. 086:7343274 
Art. 2. · Fica o Presidente do Estado au-

ctorlzado a abri r cre1itos supplementarda 

I com as formalidades prescriptas no art. 13' 
da le1 n. 2 .3 14, de ll de junho de 1876 ~ 
observadas as disposições t.los paragrdpl;os 
do art. 3. · da le1 n. 19, de 26 de novembro 
de 1891, ãs seguintes rl.õ h~· .cas da prese nte 
le1, caso se ver1tlque não terem sido sulll ci· 
entemente dotadas : 

-Art. I.·, § l. · : 
N. 14 - Sustento, vestuario o curativos de 

presos pobres ; 
N. l 8-8oc~o rros publicas; 
N. 19, Iettra-- c,-Sustento de atum nos e 

do peuoal do serviço interno do Internato 
do Gy mnasio Mineiro. 

Art. t. ·, § 2. · : 
N. 4-Serviço da divida publica do E;tado: 
N. 5-Gratillc çlio e porcentagem a colle-

ctot·os e escr1 vll.es ; 
N. 8-Porcentagem a estradas de ferro e 

á Recebedoria de Santos ; 
N. to-Juros_ do emprestimo de orphãos, 

ca1xas eco nom1caa e de !lanças de exacto-
res : 

N. 12-lmprensa Otncia l ; 
N. lô- ExcrciciL.s findos. 
Art . I. ·, § 3 . · : 
N . 13-Garantia de juros a estra<Jas de 

ferro. 
Art. 3. · Caso a renda ordinaria e extra-

c;rdiuaria nã o bastell\ para fazer face à des-
pesa orçada, o Presidente do Estado poderá 
fazer operações de . credito para cobrir o de-
flclt que se verificar. 



Ar~. 4. • Fica o go,verno , a~çtorl.l!~do a I§ 16. 
abrir deade já um, pr.ecU~o aupplemenbr de 
1:2001000 a cada. uma daa verb.u dos na. 22 , 

Taxa addloional do.s 
impostos IOb ns. 
2, 4, 5 e 6 ........ 

I • 

218:000f000 
950:oooaooo Ieüra-8-e 23 do art. 1. • 8 1. • da lei n. § 17. 

301 de 4 de setembro do anno panado, e 
ou~ de 11::52(1182 á nrba do n. 3, § l. • 

Imposto territorial 

P,JINDA EXTR.lORDI!fARIA. 
da citada lei n. 301. Receita eventual, oom-

prehendldu mul-
tas por tnrracçGas 
delets, regulamen-
tos e contractos .. 

Arl. 5. • Continuam· .em v11or as dispoli· 
çGes de leia de orçamentoa anteriores, de 
caracter permanente, · quo~ nll:o tenham sido 
expreuamente revogadas, e que expllcita ou 
Implicitamente nl!.o forem contrarias ás dis- 2 poslçGes deata. ItepoaiçGes e reatltui-

çGes,producto dos 
proprios do Estado 

3 Producto de fianças cri-

40:0008!000 

CAPITULO ll 

DA REOBlTA 

Art. 6. · A receita do Estado para o ex· 
ercicio de 1902, fica orçada em 15.762:0508 
e se comporá. dos seguintes Impostos e ti· 
tulos de receita : 

R~nda ordi~taria 

§ l. · Imposto sobre ge-
neroP de expor-
tação ......... .. 

§ 2. · Idem, sobre generoa 
de consumo de 
fora do Estado •.. 

§ 3. · Taxa de sello, lnclu-
aive de custas 
judiciarias, lote-
r i a s e emolu-
lumentos ... . .. . 

§ 4 . • Novos e velhos di-
reitos extensivos 
a o·s contractos 
commerclaes .... 

§ 5. · Puaagens em estra-
das de rerro par-
ticulares ... . . . . . 

§ 6. • Taxas de heranças e 
legados, inclusl-
vé transmlsslo 
em linha recta ... 

§ i.· Cobrança. da divida 
activa .•.•..•..• 

§ 8. • Imposto da aferiçllo 
do sal. ......... . 

§ !l . · Renda da Imprensa 
OfHcial. ... ..... . 

§ lO. Producto de venda 
de terras devo · 
lutas . ... . .. .. .. . 

§ ll. Juros de 7 apollces 
gerac.s •..••.•... 

§ 12. Taxa de matriculas e 
annuldadesnoaes-
tabelecimentos de 
instrucçlio publi-
ca ............... . 

§ 13. Renda dos terrenos 
diamantinos ....•. 

§ 14. Imposto de 3112 'I· 
eobre exportaçl!.o 
do ouro .......... . 

§ 15. Quotas com que con-
oorrem va Ias em· 
presas para o ler· 
viço deilscallzaçllo 

10.500:000S000 

1.200:000S000 

800:000$000 

400:000!000 

136:000S000 

450:000,3000 

30:000$000 

320:0008000 

20:000$000 

35:000S000 

350$000 

30:000$000 

20:0008!000 

500:000.000 

92:\!0081000 

mes .....••....... 

Summa total da receita 

20:000$000 

500.000 

15.762:050$000 
Art. 7. · Fica o governo auctorizado are -

ceber e a restituir os dinheiros provenientes 
de empreatimo do cofre de orpblloe, dos bens 
de detunctos e ausentes, dos da caixa eco-
nomica do Estado, de fianças e depositos de 
outras origens. 

Art. 8 . · Revogam-se as disposiçG3s em 
contrario. 

Sala das commissões, 19 de agost o de 1901 
-Julio Tava1·es. - Valerio de Rcz ende.-Leo-· 
poldo Corrt!a . - A imprimir se. 

O sa. JoÃo Lurz (pela ordem ), obtendo 
egualmente urgencia, manda á Mesa, pela 
com missão do Justiça Civil e Criminal, o se· 
guinte : 
Parectr, emenda para 2. · disc us~<iu sobre o 

projecto n. 76 , de 1900 
A commissão de Justiça Civil Criminal. 

a que loi presente o projecto n. 76, de 
1900 é de 

Parecer 
<J ue o mesmo seja submettido a 2. • dis-

cussão e approvado com a seguinte emenda 
substitutiva: . 

Ao art . I.· substitua-se pelo seguinte: 
Art. I.· As ferias do fôro são as seguin-

tes: - I ) I a 31 de agosto ; 2 ) de 15 de de-
zembro a 15 de janeiro . 

Sala das sessões, Hl de agosto de 1001. -
João L u i; .- J rt lio Tavar es .-A Imprimir-se. 

O sr. JoAo J..nlz:- Sr. Presidente, vou 
submettar â consideração da Cam:ua doa srs. 
Deputados um projecto de lei que diz respei-
to á queatll:o da divie!o administrativa do 
Estado, ora tllo agitada no seio desta casa, 
em virtudo da terminaç!o do perlodo consti· 
tucional do deoennio. 

Como v. ex c. e a Camara sabem, pela lei 
n. 2, de 14 de setemt.ro de 1891, art. 37, § 
11, n. 1, os districtos de paz c!'eados pelas 
Camaras Municipaes só podem ser ioatallados 
no trlenillo seguinte ao da aua creaçl!.o. 

As Camarae Manioipaes entenderam, e seja 
dl~o de passagem que entenderam bem, em 
ml'nha humilde opini fí.o, que não estávam 
adatrlctas, na dlvisllo dentro dos seus mu-
nlotptos, ao preceito constitucional do de-
oennlo. · · ·-'-

Entenderam bem, digo, porque o art. 112 
da cCilstltuiol!.o do Estado, rofere ·se unioa e 
exclusivamente b leis 1\ecretadas pelo .Con· 



gresso :\IIneiro, e entretanto, a creaçlio de 
dtetrlcto Eó pode ~er feita em virtude de 
leis decretadas pelas Cs marae Municipaes . 

Mas, a lei n. 110, de 1894, Interpretando o 
preceito consti t ucional do art. 112, subordl-
nt. ~ a creaçllo dos distri ctos de pu ao perto-
do do decennio. 

Eis-nos chegados ao termo do prim eiro de-
cennio constituc ional; as Camaras Munici-
~aes, em sua maioria, estlio u sando da 
!acuidade outorgada ja pela Constituição, já 
pela lei n. 2, j á pela lei n. 11 0, sobre a 
creaçll.o de districto • 

Nll.o comprehendo porque motivo e'se~ dis -
t r ictos, novamen t e c reados no t<'rmo do 
decennlo, devem ficar Eubordh .ados ao prr-
eelto da lei n. 2, de só poderem ser insta lia-
dos no ti m do t r iennio . 

Essa disposlçll.o da le i n. 2, demonstra 
perfeitamente que o Jegi,lad or que or gant -
sou as munic i palidade~ . interpretando o 
preceito const itucion a l, não teve em vista 
subordin a r a competencia das Camaros Mn· 
nlcipaes ao preceito do art 112 ( apoiado do 
sr . Olymp í o :lfourão ), 1,nraue se t tves!e 
esse intuito, não podi a estabelecer o prazo 
para n insta llação dos districtos de paz, d·e 
term inando que elles ró se insta llariam no 
triennio seguinte áqu.elle em que fossem 
oreados. 

Mas, sr . Presi dente, desde que o podH le-
gis lati vo j ulgou se com o direito de in ter -
pretar o procei to constituciona l, restrin~indo 
a compbte ncia das Camarus Munictpaes, e log ico que nós su ppon hamo~ revogado e 
sem elreito o preceito do art. 37, § 11 , o . I, 
da lei n . 2, que es tabelece o prazo para a 
installação dos d istr icto@. 

Co m efl"<~ito , se 1st:'t li nd o o decennio con · 
stitucional, em virtude do qua t as Ca marns 
\ luni cipaes podem crear di st r icto@ , é evi den-
te que ~ li as podem ins ta ll al ·os, porqu e nllo 
compreb endo a razão pel a qua l cread os , 
alies t ú p o ~ erl!.o ser insta llados no t riennio 
segu inte. 

Se os distric tos são creados afim de satis-
fazerem n conveniencia publi ca , é nat ural 
que ei lea possam eor installadoa immediata -
mmte, a l!m de que as Ca maras :\lun icipaea 
poasam Ir ao encontro das necessidades do 
povo. 

E' em virtude destas considerações que 
eu tenho a honra de olferecer a coosidera-
çll.o da Camara o presente pr0j ecto de le i , 
reservando-me o direito de JUStitlca l o mes-
mo a mplamente, se fôr necessario, nds 
diacuaaões porque elle pau ar nesta casa. 

O projecto é o seguinte (lG).' ( Mu ito bem .' 
Muito bem ) 

Vem á Mesa é lido, apoiado, e vae a im· 
prlmlr-se o seguinte: 

P 1·o}ecto 11 . 117 

O Congresso Legislati vo do Estado de :\li-
nas Géraes, decreta : 

Artll{o unico. Os diatrictos de paz creadoa 
pelaa Camaras Municipaes nos termos do 
art. 112 da Constituiçllo do Estado e a rt. 
6. • da lei n. 110 de 24 de julho de t8114 po· 
derla eer inatallados independentemente do 
praso prescrlpto no art . 37 § 11 n. I da lei 

n . 2 de 14 de setembro de 1891, revogadas 
as disposicnes em contrario. ( S. R. ) 

Sala das eess11ea, Hl de agosto de 1901.-
Jotfo L tt i~ 

APROVAÇÕES DE R EDACÇ 11ES F INABS 

Em seguida lida e posta em discuasll:o é 
sem debate apl)rovada a reda cçllo tlnal do 
projec to n. 98 .-Remetta-ae ao ~.~nado. 

SEGCNDA PARTE: DA 01W EM DO DIA 

J. • Dl8CUSSÃO DO P R(l.JECTO N . )2!) DO SENADO 

E" li da pos ta em I.· discussll.o e sem de-
bate approvada a segu inte: 

P 1·oposi :·ão n . 124. <lo Scnr1do 
O COD1!rosso do Estado de Minas Gsraes 

decreta : 
Arti go uni~o.. Pica sub•tituido o artigo 

106 da .constJtu.çl!o do Estado pelo eeguinte: 
«Sera creado por lei o pecalio obrigatorio 

ou monte-pio dos funcc io nar ios publico&» . 
Paço do Senado do Estado de .Minas Ge-

raes, Bello Horizonte 14 de agos to de 1901. 
-A illo~tio .lla r ti >~ s Ferrei1·a da Si lva .-dr . 
Josd Pedro D•·ummoad. - Mw; oel Tci:veira 
da Cos ta .-A' commissl!o de Leg1slaçlio. 

2 , • DISCU 3FÃ O DO r RO.i BCTO N . 103 

Dispensada a leitura a requerimen to do 
sr. Desiderio de Mello e po >tO em ~. · dis-
cussllo, por a rtigo~, o projecto n . 103, sobre 
a c reaçr,o de noYOS mun icíp ios do Eo tado . 

Em d isca ssão o a r t . I.· . 
O "r . .Jui\o Lolz:-Em nome da com mis-

são ' li xta Anca rregada da reoq;;, n ização do 
serviço atl m• nistrativo do Esta to ton bo a 
li onrn de submetter it con s id eração da Ca· 
mara as seguintes emen dHs. u,·) 

Estas rão, sr. Presid ent!:, .: .~ emendas 
apresentadas pe la commi ss~ > Mixta e eu 
ten do lige1ro desaccordo a r espei t<1 dessas 
emendas, tenho a honra de submet ter á con -
sideraç!lo de v . exc. um a su b <'menda á 
emenda n. 3 da oommissão, mandando sup-
pr imir as pa lavras: (l ê) 

Esta sub. emenda vae assignada tambem 
pelos meus i Ilust res collegas sr·. Bernardes 
de Faria e Leopoldo Corre ia. 

Individualmente tambem, sr. Presi den te, 
tenho a honra de apresentar á apreciaçll:o 
da Camara. as ae guintes eme ni.la s . (lê) 

\"e m á Mesa, suo lidas e J: Ostas em di s-
cussão conjuncta.mente com o artigo I.· do 
proj ecto as seguintes: 

Emendas 

N. I 
Substitua se o § 2. · do art . i. · pelo se-

guinte: 
O de Guaranesia, que se comporá dos dis-

tr ictos de Santa Barbara dae C•.nôas e s. 
Pedro da Unillo, este deemembrado do mu-
nicipio de Jacuhy e aquelle do de 1\fuzam-
binbo, sendo a sàde em Santa Barbara éa.s 
Canôas, que pasaa a denominar·ae-Villa 
Guaranesia. 



l!'ste município tlca pertencendo ' comarca I 
de Muzembinbo. 

Substitua-re o§ 7.· do art. 1.·, pelo se-
. itJhite: 

O de Villa Nova de Rezende que se compo-
rá doa districtos de Santa Rita do Rio CJa. 
ro e s: Sebastilo da Ventania, de~membra

. dos .do H·unicipfo de Pesao&, 1endo a sede 
em Santa Rita, qua pusa a ter a denomfna-
çllo de Villa Nova de Resende. 

EPte municipio tlca pertencendo á comarca 
de PaiiOP. 

Ao art. I.· accrescente-se: 
§ 9. · O de Yilla Aquldabem que se com, 

porá dos districtos do Carmo do Campo Gran · 
de e Corrego do Ouro, desmembrados do mu-
nicípio de Tres Pontas e do diatricto do Es-
pírito Santo dos Coqueiros, dePmembrsdo do 
município de Dores tia Boa Eapersnça. 

l!'ste município tlca pertencendo á comar-
ca d6 Tres Pco ntaA e terá por séde a do dis· 
tricto do Carmo do Campo Grande, com a 
denominaçlio de Villa Aquidabam. 

Arcrucente-se onde convier: 
Art. C• wuniclpios creados pela prefente 

· tei fÓ se imtallarlo depois que fôr satitfeito 
orequisito don.2do art.4.· da lein. 2 
de 14 de setembro de 1891. 

Accrescente-se: 
Ao art. I.· §O de Agua& Virtuosas. crm-

poBto dos districtos de A11uas, de Lamb 1y, 
do município da Campanha e Contendas do 
município de Baependy .. 

Sala du Ft!f!Oes. 19 de agosto de 1901.-
Levindo Lopes.- Valerio de Rezend~.-Julio 
Ta"Vares. -0/ympío Mourt'Io.-!l'unes P.inhei -
ro.-João Luiz. 

N.· 2 
Sub-emenda a emenda n . 3 da commis· 

lllo. 
Supprima·Pe as palavras «e do Espírito 

Santo d~s Coqueiros, até o final!>. 
Sala das ses1ões, 19 de a11c sto de 1901.-

ltt'Io Lui-1-.-Btrnardes de Foria.-Leopoldo 
Corrêa. 

N.·3 
Accrercente- se : 
Art. o districto de Garimpo das Ca-

nOas, do município de S. Sebastiilo do 
Para1so, de8membrado deste mbn ,cipio, ftca 
azendo parte integrante do município de 
Santa Rita de Cassla. 

(S. R.) Sala das seuõe1, 19 de agosto de 
1901.-João LuiL -lutio Tavares.-Jayme 
Gomes. 

N. 3 A 
Acrescente -se : 
§ F1ca creada a villa de Santa Quitaria 

que se comporá do districlo deste nome. do 
de CapP!Ia Nova do Betim, do de Contagem 
do da Varzea do Panhna e do de Venda 
Nova, desmembrado·s ·do município de Sa-
bará. 
' A séde deste municlpio. sem roro, será 
Santa Qui teria e ficará pe1tencentlo á co'mar -

· ~da~~~ - · ' 
• Colloque-'Fe onde convier : 
· Art; 6 d1atrlcto' da Cidade de Bello Hori-
. ;o'nte 'ftc'a com~i-eb"éndtdo dentro d'ae sel!uln 
tea dlvisa:s: -=- S~#,:a do · Curral-:-seguindo o 
alto -da Mutuc~, 'Jdesclmdo a erra do · J9a~ VI• 

eira e vertentes do Jatobá, eaplgio da Pan-
tana e pór eate eaplglo até o alto do Riacho 
e ao eaplalo da Agua Branca, comprehen· 
dendo a · fazenda doa carneiro,, Joio Go-
mes, Campos, Bento Pires Velho, rlbelrlo 
da Pampul~a abaixo ao rio das Velhas, In-
clusive a rezenda do capitllo Eduardo, e por 
eate rio acima a General Carneiro e ao ea-
piglio doa Pagarele, por este acima ao Ber-
nardo Pereira, serra do Taquarll, seguindo 
por esta ate a do Curral, onde teve começo 
a divisa. ficando dentro do distrlcto toda. as 
suas 'vertentes. 

(S. R.) Sala das Commlsaões, 19 de agosto 
de 1901.-loão Luiz. 

O sr . .loaqalm ()eli:Jdo:-Sr. Prestden · 
te, pedi a palavra para solicitar do nobre 
deputado, relat.or da commieeilo Mixta, o 
.r. dr. Jollo Luiz, esclarocimento no •en-
t.ido de provar qual a vantagem que traz a 
emenda que s. exc. acaba de apre1entar, 
ereando o município do Carmo do Campo 
Grande. e aSiim tambem ~olicitar de s. exc. 
a gentileza de dizer á Camara dos srs. De-
putados quaea os documentos que se acham 
em seu poder e que etrviram de baae para 
tal creaçllo de municipio, pnr que nDo po110 
rompr ehender como a patriotica commls-
@ilo elaborou semelhante emenda, quando 
ella nllo tem elementos sol idos que com· 
provem a utilidade e conveniencia da me-
dida. 

Ora. sr. Presidente, esta emenda pode-
se compara'\' a uma grande pedra, qne v&i 
eewegar duas muni cipalidades . pois ella vem 
prejudic~ r aos d.ois munic•pic·s de Dorea da 
Boa EPparança, e de Tres Pontas, ella nada 
tem de util, à uma emenda que vae ani-
quilar es8es dois territorir·s, romo vae tam-
bem acabar com uma escola normal, um 
dos bellos inatitutos que temos hoje no 
Sul de Minas, e Isto em urna epocba e:n 
que a Cs mara dos srs. Deputados acaba de 
riscar do mappa da lnstrucçllo as escolas 
normaes. 

Os dois municipios, o de Tres Pontas e 
Dores da Boa Esperança, sllo limitadiseimoa 
e de insignificante renda : o de Tres Pontas 
tem uma renrla annual de ~·i nte e tantos 
contos e o de Dores da Boa Eiperança um 
rendimento mais ( u meno~ t>gual ; Dores 
da Boa Esperança tem instituto ele instrnc-
çllo, serviço de aguas á cuot a da mu · 
nicipalidade e Tres Pontas subsidia um& 
escola normal cuja despesa ascende a 15 ou 
16:000$000. 

Ora, tirando-se do munlclpio de Trea Pon-
ta' o dietricto do Corrego do Ouro e o 
importante districto do Carmo do Campo 
Grande, que rende annualmente para a 
municipa lidade de dez a doze contos, eu per-
gunto : a que fica reduzido o municipio de 
Tres Pcn ta~ 1 

Vou mostrar agora, sr. Presidente, ou-
tro "i nconveniente : que disparate é eate de 
tirsr de Dores da Boa Esperança o dlll-
trict" de; Espírito Santo dos Coqueiros 
qu~ .ftca a doas leguas e_pouco da 1ede do 
mtiniciplo para tranafertl -o para dabl a 6 
le~uaa e tanto, tendo Qll moradores deste 
:~i~t.ricto ' de · vitjar pelo monielplo de. Do-



rea tres l•goas e tanto, ate encontrar as 
divisas do Carmo do Campo Gr 11 nde 1 

lato é um verdadeiro diaparata, e eata 
emenda é a maior das loucuraa que se tem 
vi ato uesta Camara. 

O s11. . Joio Lutz :-'!l'oi por isto que apre · 
sentei uma eub-emenda. 

0 IR. JOAQUt~[ CALU:TO :-Fica então Es · 
pirito Santo pertencendo a Dor11s 1 

MaP, sr . Pr ePidente, o que ficam valendo 
esses dois municípios, se um só nada vale e 
este mesmo sendo dividido, que valor terá 
cada uma d ' s partea ? 

Vou apresentar um telegramma que rece -
bi bootem assignado pelo:1 representantes 
das Camaras Municipaes dos dois municípi os, 
que vem provar que a illustrada commissão 
nll.o visou com sua on1enda encarar o des-
envolvimento e o progreuo da q~; ell a zona ; 
o telegramtna é concebido 1103 seguintes ter-
mos (/Í'J « :\lunicipios Dores e Tr·es Pontas 
protestam c;, ntra esphacelamento dis trictos, 
creaçã o noyo municípi o Agente s executivos 
Antonio CandiJo .-Tristllo Nogueira». 

0 SR. APS IS LIMA :- São au. bos agentes 
executivos e presidentes das Co mar as. 

0 SR. J OAQ UDI CAL! <TO :- Sim, senhor. 
Sr. Pr&sidente, e u creio que demonstrei, 

alnd R que mal (n rlo ap :, ía d es) a inconveni -
eocia da emeuda que o nobre membro da 
comm isfllO Mixta acabou de apresentar, em 
todo o caso, me resta j un tar o me u protesto 
ao pro test•; dos distin r.tos a~ entes executivos 
dos n.un tcipius referi dos e logo CjUe a emen-
da v11e tirar o rendilll e nto daé municipali-
dades , eu peço que não matem ao menos a 
instrucção. e que a comn.i@sílo uos furneça 
meios de su stentar 11. Escola Norma l ( .lfuito 
bem). 

Pt>ço desculpo, sr . Presidente, a v. exc . e 
~ os m~us !Ilustres collegas do t empo que 
lhes r ou hei mal e indevidamente ... 

O @R. AsTOLPHO DuTRA :-V. ex c. discorreu 
muito bem (Apo1ados ) . 

O ~R. RtBF.IRO JUNQUEIRA :-V . exc . fa la 
sem su~peiçllo, porque reside no município 
que se p retende crear. 

0 ~R . .Jc>AQUIM GALIXTO ... mas en tinha' 
necessidade de mostrar os inconvenientes da 
medida proposta e nlio o poderta fozer sem 
vir á tribuna. (Muito bem; mui to bem ). 

f) Br. AHSI8 J,tmn :- Sr . Prestriente, nl\o 
venho in•pugnar a emend a ha pouco a pre-
sentadll , não ve oho impugnai-a por um mo-
tivo mutto eloqueote, foi e lla apresent .. da 
pelo i ilustrado dejlutado que ht>nra . esta 
CllSa, o ar. João Luiz, CUJO nome peço ltcen-
Q& para decltnar e cuj a força extraord ioaria 
domina est11 Casa pelo seu prosti.:io. 

O 811.. JoÃo Lutz :- V. exc. é que à de 
uma bondade extraord inarla. 

O aR. Asus LtMA. :-E' apenas justiça, não 
é bond ade. L•ader por vezes neste par i&· 
mento, s. exc. é ouvido com respeito, aca-
\&mento e com li consideração que outr·'ora 
'Ira dispensada no parlamento nacional ao 
gene1 ai Jlranc isco Glycerio, com honra para 
a Republien. 

O SR.. Joio Luiz :-Mas eu aind& não sou 
Glyoerio (Ruo). 

0 811.. RlBEIIIO JUNQUKUU. ;-Em todo O 
caso tenha cuidado coro a quéd11. 

O IR. Assis Lnu. :-Todoa cahem. 
E' por isso que não tenho a pret.ençll.o de 

impugnar a emaoda creanio o distrioto da 
Divisa, annexado com o districto do Corrego 
do Ouro e Espírito Santo, formando se um 
terceiro muntcipio , desligando de Trea Pon-
tas dois districtos e ucn do município de 
DOfdl da Boa Eiperança. 

São municipalidades pobr11s, como eloquen-
temente provllu o nobre collega que me an-
tecedeu oa tribuna, e que irão luctar com 
enormes difflculdades desde que seja m des-
membrados de territorio os referiJos dietri-
ctos qut1 diLO renda importante. 

O municipio de Dores da Boa Esperança 
ficar a prdjudtcadu euessivamente, resul tan · 
do dtsto sensível d .. pressão em seu orça-
mento. 

O BR. Joio LUiz : - Sdlvo se passar minha 
emand~. 

O BR. ~ ..>IS LIMA. : - Será en tão fuvorecido, 
não resta duvidas, mas como pretende a 
commis!liO teremos tres municipalidades po-
lJiej que hão de luctar com serias di!licul -
dades e especialmente na actuolid arie , em 
que se procur a tir·ar das Camaras Munictpaes 
certos rendimentos . Mas o nobre deputa-
do é membro da commissão auctora da 
emenda , falia eco uome da mesma, apre;enta 
depois emenda coutrarianuo seu peuR~men
to 1 Não o com p t ebendo, atnda que faça os 
mat ores eRforvos para isso. 

O SR. A. Du rRA : - V. ex c. vota hoje con-
tra a com m iss1\o 1 

0 SR. ASSIS I IM.-\ : - Nllo voto contra a 
co m missão, voto cont ra a em enda. 

UM SR . DEPUTA DO : - EnU!o V. ex c. deve 
votar cont.ra torlas 2 s outras. 

O s11. . A. DuTRA: - Sii1 todas da commis -
sfi o. 

0 !R. J. TAVARES :- V. flXC. está f!lzen-
do seu bilhetinho lá par!l o Sul. 

0 SR. ASSIS LIMA : - · Sr . Preside:lte, ao 
penetrar neste recinto, eu não trouxe a mí-
nim a pretençJo de fazer carreira política ; 
vim guiado uni ca e excluslv&meote pela in-
ten çl\o de prestar serviços ao meu Estado e 
á RepubJõc ~ . satisfazendo aos dicla mes da 
minha con sciuncia. (Aprzr tes). 

U SR. JOAQ UI ~I CAI.IXTO : - A art il hrr ia está 
d e morrll.o acceso atlm de arrasar os dois 
municípios. (Riso) . 

O SR . J . TAVARES:- Eu quero accentuar 
o eRpirib de injustiça do oobro deputado 
contra 8 commts~l\o. 

0 SR. AsSIS LIMA : - Assi ~tne i O projecto 
e votei por elle e •n 1. · discu~Fão; oeste mo-
mento retlro·rno unica e exclusivamente á 
emenda oon tra a ·qu 11 l votarei rom pra:r.er. 
De\'o, porém. d i~ P r que nil" fa ço qu estão que 
eS'a emenda passe ou nl!o, estou apenas 
justificando o meu voto . 

Não julg.> a Divisa em circumPtancia de 
constituir municlpio ; outras localidades es-
t ão em s u as condtçOes e eu nllo poço para 
e !las essa regalia e nem out roa pedem . 

0 BR. J. TAV ARBil dá Um aparte. 
0 SR. ASSIS LIMA;- Se eo vota<se de OU· 

tro modo ficaria em uma posiçlo de inepto. 
(.4pa>·tes). . 

Um outro Cacto que nll.o Impugnarei, mas 
' contra o qua l protesto é aquelle que deter-



mina que o novo munlcipló denominar-se-h& 
Aquidablm. o sa. J. TAVARES: -v. exc. pode mandar 
uma emenda. 

O àK. Assri LtMA: - Sr. Présldente, e11e . 
nome repre1enta um navio da nossa . ma ri· 
nha ... 

o BR. J. PENNA : - 1\laa traz a recordaçlo 
do fim da guerra do Paraguay. · 

0 IR. AUII LIMA : -Na signiftoáç!o con· 
stante e popular, eue nome traz a reeorda-
çlo de uma guerra qué ensanguentou o co· 
raçlo nacional, que attentou contra as nos-
sa• lnstituiçOes. 

Protesto,como republicano, contra essa de-
nominaçllo que se quer dar a um municipio 
da éiroumscrlpção que ett aqui indignamen-
te (não apoiados ge~·ae•) represento. 

VozEs : - Muito dignamente . 
O &R. Assu LIMA :- Indignamente, e a 

prova disso é que ·o nobre ltarler que repre· 
senta nesta Cau o partido republicano mi-
neiro, o n. Julio Tavares. 

0 ER . • l. TAVARES : - E' engano de V. 
3XC. eu nllo sou leode~ . 

O SR. Asns LtMA : - V. ex c. repruenta 
aqui o Partido Republicano Mineiro, é o ua-
der desta Casa e occupa essa posiçl!.o muito 
merecidamente, pelo a eu talento e pelas suas 
virtudes e qualidades, mas é um general 
tio rigoroso que nl!.o permitte, ao menoP, 
que um soldado justifique o seu modo de pen-
sar (ruo). 

0 ER. J.TAVARES : - Não apoiado, 
O SR. Assrs LIMA:- V. exc. ouer a disci · 

plina dos soldados de Napoleão (Biso) . 
O SR. J. TAVARER: - Não apoiado . 
0 SR . AIIBIS LIMA : - Eu tenho sido sem · 

pre nesta Casa, em qualquer eventualidade, 
de um cavalheirismo extraordinario, eu que 
me preso de ser aempre correoto votando 
todas as medidas que exige o partido que 
me collocou nesta cadeira, preterindo o di 
reito e o merito de outros mais dignos que 
o humilde orador (não apoiadoô gerae3) que 
neste momento dirige a palavra li. Camara 
dos ara. Deputados. 

0 SR. J. TAVARES : -V. exc. permitte um 
aparte W 

0 SR. ABPII LIMA·: -Pois D:i:o. 
O SR. J. TAVAREs:- Eu apenas procurei 

accentuar o espirito de Injustiça uo . nobre 
deputado que atacou a emenda relati.va á 
crea çlio dessa villa, esquecendo·se de que 
~a em seu districto outras nas mesmas con· 
dições,como, por exemplo, a de Aguas Virtuo-
sas. 

O IR. A1111s Lua:- Multas vezes o depu-
tado não póde conhecer minuciosamente to-
do o districto, tem de se guiar por Informa· 
çoes: no caso em queatllo, porém, eu co• 
nheoo perfeitamente a localidade, e a pedir 
para ella ura medida, fatalmente teria de 
pedir para outras que eatl!.o nas meamu 
condlçoea, sob peaa de pusar por Inepto, 
e eu creio que o meu nobre chere que com-
manda com .tanta perlcia u no1111 phalan· 
ges, n![o ha de querer que um dos seu1 IOI -
daeos seja tido como Inepto (Ruo). 

UM IR. DEPUT.a.ro:- V. ex c. nl!.o é IOldado 
arreaimentado 1 

O sa. A1111 ' Lmx:- Enfllo por ser arregl ~ 
mentado devo 1er Inepto ? 

o MBs.Mo aa . DK"PllTAno:- E' doutrina que 
v. exc. pregou aqui, dizendo que -.otava 
sel'lpre com u commlssões. 

0 BR. AII!IB LIMA:- Nl!.o estou Impugnan-
do medidas da oo111mlullo; trato, apenas, 
de Impugnar a emenda. 

O que o n'obre deputado nllo accentuou é 
se a disciplina deve ou nl!o excluir comple-
tamente a consclencla. 

0 MaMO IR. DEPUTADO:- A doutrina é de 
v. exc., pregada na tribuna. 

0 SR. ASSIS LIMA:-NIIO ' ó minha, será tal· 
vez de v. exc. 

Explicado o meu v, to em relaçl!o á emen-
da. devo dizer que a denoillinaçlo de Aqui-
d <· ba n Eymbollza a 11uerra contra a Repu-
bllca, a guerra contra lrmlios, a guerra que 
arruinou n nossss finançaP, depravou a 
moral e corrompeu o caracter nacional. 

Em nome, pois, dos meus 1entimentos re: 
publicanoP, protesto contra essa denomlna-
\ ão . 

9 BR . JoAQU!ttl CA LI& To:- Antes baptlsar 
e~sa vllla com o [nome de Santa l ~méria 
(Hi.so), 

O SR. A88Is Ln.a :- Creio que· será lndit -
Cerente uma outra qualquer denominação, 
mas para a proprla vida nacional a historla 
republicana deve merecer algum refpeito e 
alguma ccnsideração e o nome que recorda 
uma lucta de sangue contra irmlios nlio 
deve ser lembrado, mórmente quando se tra-
ta da creação de um municipio . Era o quo 
eu tinha a dizer. (Mu ito bem; m uito bem ) . 

O ar. Blbdro .lu•qaelra:- '!lo ve-
nho, sr. P.residente, discutir o projecto que 
se acha em diacuullo, não conheço mesmo 
as localidades em que se deseja crear novos 
municípios; por conseguinte, não posso me 
manifestar a favor ou contra semelhante 
areaçll.o, entretanto, como felizmente conhe-
ço a Constituição do nosso Estado venho pe-
dir li illustreda commisslio que deu o pare-
aer favoravel que Informe á Camara dos ara. 
·oeputados se todos os muniolpios, cuja orea-
Qilo ó proposta, estilo de accôrdo com o art. 
75 numero 1 da Constltuiçiio, que determina 
\l.í') . 

lnt"elizmente não ! Ó no projecto, como 
no parecer da lllustrada comlmisaão nllo 
consta documento algum que prove te-
rem os municlploa novos vlnts mil ha-
bitante• e segundo estou informado pelo 
oobre oollega que em primeiro logar Impug-
nou a emenda, o muniolplo que se pretenlle 
arear nl!o tem mais de dezoito mil •.. 

0 fR. JOAQUIW: CALIXTO:- Pode ter sete 
mil. 

0 SR. RIDBIRO JONQOBIIU.:-Como jé.-dlllle, 
~6 me baseio na declaraçl.o do noa1o honra-
do collega, e como e na•ural que a commla-
~ão· dlapozesse de dadoa e até da eata~lsttca 
ultimamente feita, por luo venho pedir á 
me1ma commlaal!.o que no1 oriente 10bre 
este ponto, afim de podermos vota~ oonaci-
encloaamell~. : · 

E' 1lmpleamente para fazer este appello· á 
commlsa&o· que eu pedi a palavra{llu'to bsm ; 
mwito bem). 



o A'. L ai• <lliNJaao:- (Nlo devolveu o 
MU dJIOUrto). 

. Vem á M~, é Uda, apoiada e posta em 
dliOUISio OOllJUDO\amente com o artigo 1 . · 
a ••auinte: 

EmendtJ 

N. <i 
Ao art. I.· § 5.·: 

Depois da palavra - Pará - diga-se : ((e 
do dhtricto de Brumadinbo, desmembrado 
do de Bomllm. 

Sala du seesllea, 19 de agosto 1931.- L u is 
r.auia"o. 

O •r . .J"é Goo~ah·es :-(Nlo devolveu o 
seu dlacurto ). 

0 IR• JULIO TAVARKS, depoia de Obter a pa-
1!'Vra, lê e envia á Mesa a seguinte 

Emend?o 

N. 5 
Ao § 3. · do art . l. · : 

. Em vez de Vargem Grande, diga-se : Sã ) 
Caetano da Vargem Grande. 

Sala <las aenlles, 19 de agosto de 1901.-
Julio Ta vartJL-.Tollo L 11 iz . 

O ar. Attolpbo Datra: - Sr. Presi-
dente, pedi a palavra, para euviar á Mesa 
uma emenda additiva aobre as dlvi saa 
do munlciplo de Cataguazea. 

As divisas daquelle municipio, ar . Presi-
dente, em alguna -.:ootos, ! fi o de tal fórma 
obscuras que t êm suggerido di f\"erentes ve · 
zes confiictos de jurisdicç1io, nota<l amente 
com o município de São Paulo do Muriabé . 

Para tornar essas divisas mais claras, 
mais positivas e de accordo com o precei -
to constitucional, elaborei a seguinte emen-
da (L~). 

Como vêm os meus !Ilustrados collegas 
que têm conhecimento das actuaes divisas 
do municipio de Ca.taguazes, não existem 
aqui alterações substanciaes, tloaudo inta-
ctas aa divisas do mesmo município com o 
de Leopoldina, havendo, apenas, uma ligei-
ra mod1fl caçilo nas divisas com o municipio 
do Mariahil, que ficar ã o bem claras, paten -
tes e poaitivu, isentando assim, a popula-
çlo, a justiça e a administraç1io dfls conftl-
ctos de jurisdicçilo. (Muito bem ), 

Vem á M88a, é lida, apoiada e posta em 
dlscueelo com o artigo a seguinte 

E m tmdrt 

N. 6 

Accrescente-se onde convier : 
Artigo. O município de Cataguazes se 

complle doa seguintes terrltorios : 
I. Todas as vertentes da esquerda do Rio 

Pomba desde o ribeirllo das Barahunas, in· 
clasivé as deste, até o rlbeirilo Paraopeba, 
excln1ive, exceptaando-se sómente u bacias 
auperior88 do ribeirlo Diamante e do rio 
Chopotó. · 

Aa agaas daquelle ~ervem de limite os 
e~pfglles que aeparam a fazenda «Cachoeira 
~ ~a Eepera~oa»,de propriedade do tenen-
'te,.cor~nel Silverlo RochJl, da fazenda Ven-
dla, de propriedade do dr. Carlos Peixoto de 

Mello, conforme uma linha de divisa judi · 
cial entre ella:a existente . 

Nas aguat deate a divisa será : 
a) á direita, por um espigll.o que, aahinio 

da cachoeira existente pouco acima do en· 
genho de Theopliilo P.odrlgues Pereira da 
Silva, termina na serra das Oliveiras, onde 
as vertentes do Chopotó confl uam com as do 
Diamante; 

b) i esquerda por um espig!lo que nasce 
em uma cachoeira existente defronte da 
oaaa de vivenda do capitll:o .Manoel José Far-
tado de 1-tendonça qne,fazendo diviaa entre a 
f11zenda do Pintos e a doe herdeiro& de An-
tonio Lopes de Fari a termina no ponto maiB 
alto da serra da Neblina . 

11 As vertentes da direita ao rio Pombo 
desde o eapiglo que faz divisa entre a fa -
zenda Boa Harmonia, que foi do capitlo Lage 
e a que foi de d. Anna Felizarda da Silva. 
.. té a barra do Rio Pardo . 

Exceptua ee : 
a) a bacia aaperior do Rio Novo , servindo 

de divlsa,á margem esquerda deste,uma ca-
choeira ex istente no ponto mais abaixo da 
&erra do Babú, entre as fazendas da Foca e 
da Fumaça ; e J. margem direita o espigilo 
existente defronte de outro ; na fazenda 
d?s. herdeiros de El!as Luiz Pereira, o qual 
dlvtdm1o as agaaa das fa zendas Cachoeira 
e Fortaleza, vao terminar nas vertentes con -
ftn antes do Rio Pomba e do Rio Pardo · 

b) a bacia superior do ribeirão dos A~ ice . 
tos desde uma cachoeira entre past o ~ e tor-
ras de cultura da razen ia dos herdeiros de 
José Xavier do Buros. 

III As vertentes da esquerda do Rio Pardo 
desde sua \Jarra no Rio Pomba, até o cor . 
rego da Estrella do Sul, inclusi vé. 
_IV As vertentes da esquerda do rio Mu . 

rtahé desde o eosr·'gão mais alto, acima da 
barra do riteh·llo •Pusagem», na fazenda do 
Oóete, até o espigão que acaba abaixo da 
barra do ribeirilo Bonito. 

V. As vertentes da esquerda do mesmo rio 
desde o eapigilo existente acima da barra do 
Passagem, até o I. · espigão, abaixo da barra 
do Bonito, que vae ligar-se ao morro me. is 
alto, das cabeceiras do ribeirão àa Passa-
gem , 

Sala das aeEões, 19 de agosto de 1901 .- A.--
tolpho Dutra . 

Suspende -se a seBBllo por 10 minutos,sendo 
reaberta findo eate prazo . 

Continúa a discussll.o do art . I.· do pro -
jacto n. 102. · 

O sr. Bodrlgnes Cbaves :-Sr. Presi-
dente, venho apresentar á consideraçl\o da 
Camara dos srs . Deputados um a emenda 
que nM traz alteração alguma á estatistlca 
actaalmente existente, mas que tem por fim 
colliglr a leglalaçlo dispersa, deade o an no 
de 1837 at é boje, •·evivendo limites que mni-
tas vezes escapam ao conhecimento de al-
gnmas municipalidades. 

O SR. Pot&TO PaiMO :-Esclarecendo divl -
sas. 

O sa. RoDJ>.Ioua CnAVBs:-A emenda trata 
de esclarecei as dlvllas do a. unicipio de 
Arasauahy com os outroa municipioa, com-
pendiando toda legislaoiQ an\erior. 



-
Eatá conoeblda noa aetJUin\el• t.rmoa. (U) : . 

1Muito b•m I) · I! 01· • 

Vt~m á Mesa, é lida, apoiada ~ posta 'em 
dl1eon&o ooojonctamente com o a~tlgo a se· 
pinte · · · · 

Emenda 

N. 7 
Art. Oa limítea ou divisas do · n:.unictpio 

de Arassuaby sli.o os sfguintea: Daa .cabe -
ceira. do r1o Oravatá, por uma linha recta 
á Pedra ou Serra do €b1íre; desta, por-outra 
linha 'reata és cabeceiras, do rio S. Miguel; 
dali i, pela serra doa Aymorés,.u llmíhDdo 
com o Estado da B~hi!l, Hé a Pedr.a do Ita-
liano abaixo da Cachoeira do Si+'lto Grande 
no JequitJDhonba; dallí, pela linha recta di-
visaria ~oa dons Estados que . vae ao Vallo 
Fundo, até o ponto que conrronta com a 
barJ& do Carrego doa Patos, e , deate ponto 
em direcçao á. barra do dito corregoi desta, 
pelo e~pigll.o divlmor de aguiiB da margem 
direita vo dito corrego doa . Patoa, á Pedra · 
da Passagem Larga; desta, pelo dtvleor de 
aguu, á Pedra Lavrada; dali!, Pro rumo di · 
retto ao Morro Agudo; deste, pelo divil,or 
dae aguas do rlbeirllo S. Pddro do JeqUiti-
nhonha, até • Serra Escura ; deata, pelos di-
visores de aguas, até ás cabeceiras do corre· 
go do Calção; por eate abaixo até sua barra 
no rio Itin1a; desta, em rumo direito á Ta· 
pera do carrego do Sitio; dalli, em direcçli.o 
b cabeceiras do corrego Santo Antonio das 
Pyndobas; destas pelo divisor de rguus, á.s 
cabeceiras do corrego da Baixa Or:ande; ~ por 
este abaixo at& aua barra no rio SaiJDas; 
desta, em rumo direito á ponta da serra. do 
Via nna ; desta, pelo divisor das aguas ás ~a
beceiras do carrego S. Jollo; por esto abatxo 
até sua barra no rio Vaccaria; por este abai-
xo até sua barra no rio Jequitinhonha; dalli 
em direcçll.o á barra do corrego S. Joaquim; 
por este acima até suas cabeceiras; destas, 
em rumo direito ás oareceiras do corrego do 
Barbosa; por eate abaixo até S?a barra no 
rio Araasuahy; por este rio abatxo, ~~otê a fa-
zenda do lt.apicun\, inclusi vé; desta, em di· 
recçll.o á barra do carrego daa Velhas no rio 
Setubal; desta pelo dito corrfgo acima, com 
suas vertentes, 11té suaa cabeceiras; destas, 
dlrecçllo á serra do Borá, e desta ás cabe-
cei ras do rio Oravatá. 

Sala das seasões, 19 de agosto de 1901.-
Ignacio Murta .-RodrigutiB Ohat:es. 

0 SR. N t NES PINHEIRO, obtendo a palavra, 
manda á Mesa a &eguinte ,., 

Rmtlnda 

N. 8 
As divisas do município de Entre Rios silo 

n seguintes : Começam onde, a seua dos 
Cai:xetaa e termina no rio P~opé)la e por 
eate, dividido tambem com o . de Q,nro Preto, 
até ond~ o ribelril.o S. Mathe1J,8. d'êaagua no 
rio Paraopéba e pe o rtbelrli.O S. Matheus , 
acima até a barra do oorrego do Jacarandá 
e por eate' acima até o aeJ1 ·1lrll · e"dabt' atra-
veeaaDdo o eapllll.o, em rumot do Campo ! 
dd' Racc!o ·aoa ·Veedoa, e apan~n'do o·cbrrego 
do Saco& doe·•Veadot, até fazer bal'l'8 com o 

eor.rego doa Nunes; e•'&pé1tbaildo o uptglo 
da fazenda da Preguiça, seguindo á esq~ 
da pelo. espigli.o. até • ás l·divisae do·· tio do 
Peixe e pelas divisai aotuaea desre diiti'leto 
oom a comarca do Bomtlm e Oliveira, até o 
carrego do Brandlo, o.ode exiate um vallo 
em propriedade de Bernardino Augusto de 
Andrade, e pelo meamó vallo até o cor-
rego do Quirino e pores~ ao corrego da 
Aguada, até o rio t'arà. e por este ao rio 
Ponte Alta e por este até dividir com o Ti-
radentes na Ponte Alta, ate á b&!'! a do cor-
rego que pasaa no fundo do quintal de Ale-
xandre Firmino Ribeiro, _ por este acima em 
rumo oerto ao alto da se.rra da Cobola e dahl 
ao alto do vallinho dos Pinheiros, deste pelo 
correguioho abaixo até o fundo da C!LB& de 
Antonio Jo1é Pires1 seguindo pelo correfo 
11baixo até á barra 110 carrego que vem da 
Boa Vista, seguindo por este acima até a 
baixada da divisa da fazenda do tenente-co-
ronel Antonio Oonçalve3 de Rez•nde com 
8 8 dos herdeiros do doado Antoo1o José 
de Oliveira Dioo e desta baixada pelo 
brejo abaixo até á barra do carrego do 
Potreiro, acima da fazenda do dito Dioo, 
e por esti carrego abaixo até a barra 
do que vt~m da Cachoeira do Corisco e, por 
este acima até o alto da serra do Corisco, dalli 
em rumo direito ao alto do Capll.o Comj)rido e 
por este aróra á ponta da ser1·a do E~canso, 
onde existo uma porteira e um muro do pe · 
dras, d11hi á barra dos dons corregos que vem 
P11u Lavrado e Mathias, dista ao 11lto daa 
Tres Arvores, seguindo pelo espi gão até fe -
char no rio Taboado e por es tt~ rio abaixo 
até á ponto de S. José; desta, á direita, pe· 
los corregozinbos que vêm do C•pll.o da Em-
bira, deste ao alto do p ;. sto da Pedreira, 
deste ao rio Curralinho em frente á casa de 
IldeConso Ferreira da Fonseca e por &dte rio 
(divisas com Prados) acima até à ponte de 
d. Ritta ; ahí apanhando o espigão mestre 
até á cabeceira do carrego do Matto Dentro 
e por este acima até á barra do corrego Bar· 
nabê e por este carrego · a tê sua cabeceira e 
dahi em rn111o certo ao corrego Cat.aguazn 
e por este até o rio Camapuan e por eate 
ate onde tem sua barra o corrego do Cor-
tume, por alie (divisas com Queluz) até á 
serra das Caixetas e por ella até o rio . Pa-
raopeba onde tem principio a presente de· 
marcaçll.o ; tlcando, entrehnto, pertencendo 
ao districto do Paua-Tempo, do município 
de Oliveira, a fazenda da p.,Jestioa, de pro-
priedade do cidadão Gabriel Augusto de An· 
drade, que se acha eooipreheadida nesta de-
marcaçll.o e pertence ao dístrlcto do Rio do 
Peixe, da comarca de Entre Rios 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1901. -
.\'unes Pinheiro. 

O 1r. Aatolpbo Pinto: - Sr. Pre~idente, 
ba multo . tempo tem s1do levantHda neata 
Casa uma qnestlo de limites e·utre os QJUni-
cipios de Além Parahyba e o de Leopo1dlna 
a respeito de divisas entre os d istr~oto·~ ,.de 
Agua Limpa. e de ProVIdencia; ventio ne'Jite 
momento propõr uma emen1a que m!'llior 
eacfarece o, · as8um,p~9. · segundo o 1daa-
mento d~ 18\ qti~ r~t1m a ruterla e a~· , ~~ 
o qull te'm aido • 18~n'coionad'o varláe '* 
pelo· poâer judlciarlo 'do Estado. ' 
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EiB& emenda está redigida do seguinte 
modo (Lê). 

0 SR . RIDBIRO JUNQUJnRA : -Isso e corta.r 
um districto ao meio . 

0 SR. ASTOLPHO PINTO:- Póde parecer 
que a referencia á uma fazenda em particu -
lar venha ferir a expressa determinação da 
lei. 

Entretanto, tal não acontece ; e o nob re 
deputatiu que IDe aparteia será o pr imeiro a 
concordar que já esti expressa em um de-
ereto que a fazenda. referida pertence ao 
municlpio de Além Parabyba. 

A emenda tem por atreito unico tornar 
lndiscu'.i\"els as divisas e fazer conservar o 
dlstrlcto do Espírito Santo d' Agua Limpa 
nas mesmas condlçl!ea que lhe foram dadas 
na occasl1io em que foi creado . 

Nestas condições, envio em enda additiva 
e tambem um requerimen to, afim de serem 
as emendas rem etti ias à com missi\o para 
que sobre e lias possa dar parecer. \ M~<ito 
IJem.) 

Vem i Mesa, e lida e apoiada a seguinte 

Emenda 

N. 9 
Accrescente -se onde con\'Jer : 
Ar t. Pettence ao districto do Espírito 

Santo de Agua Limpa, município de Al é m 
Parahyba as vertentes do corrego Agua Lim -
pa , a fozenda de José Gonçalves de Moraes 
Carvalho e o sitio dos Dias . - ;1stolpho 
P into. 

Vem á Mesa, e lido, apoiado e pos to em 
discussão o sPguinte 

Requer i1ne11to 

Requeiro que o projecto n . 103 e emendas 
voltem á commisslio atiro de dar novo pa· 
recer. 

Sala das sessl!es, 19 de agosto de 1901. -
A•·tolpho Pinro . 

o sr . João Luiz : - (N1!.o de volveu o seu 
discurso ). 

Não havendo mais quem sobre o mesmo 
peça a palavra encerra -se a discussão e 
procedendo -se :'L votação é elle reJeitado, 
pelo que continúa a discussão do art . J. · 
do projecto com as emendas a elle otrere-
cidas . o sr. JoAo Luiz:- (Nlio devolveu o seu 
discur. o). 

O sr. Ribeiro .Jonqnelra (pela ordem): 
-Pergunto a v. exc., ar. Presidente, se posso 
manifestar-me relativamente ás emendas 
que foram apresentadas ao projecto em dia · 
eussll.o. 

0 SR. PRESlDENTJ: : - 0 regimento é ex-
preiiO . As emendas slio apresentadas e dis -
cutidas conjunctamente com o artigo . V. 
exc. não pode, portanto, Calar duas vezes 
1obre o art. I. · . 

0 SR. RlB&IRO JUNQUEIRA :-Mas é preci-
SO notar que foram apresentadas emendas 
que constituem verdadeiras artig~•- additi-
voa .ao projec to e penso que não e JUSto 11 · 
car um deputado sem o direito de manlfes-
tar~e sobre artigos addltivoa. 

A . C. - !l:l. 

Quero, apena.'! , tornar bem patente que eu 
nllo deseiava votar essas emendas sem pri-
meiro discutil -as ; entretanto, reservar me-
he i para manilostar-me sobre ellas na 3.· 
discussão do projecto. 

Ninguem mais podindo a palavra sobre o 
art . 1. ·, encerra-se a discussão, ticando a vo-
taçlio adiada para quando hou ver numero 
I e){ ai. 

Em discussfío o art. 2 . · , e o mes mo se •n 
deba ~e encerrado, rlcando e gualrnente a vo-
t ação adiada para quando houver num ero 
legal. 

E' posto em discusslio o art. 3. · . 
O ar. .José Gonçalves : - S" . Prts i-

dente, pedi a palavra para r~ rn otte r a v. 
exc. a se >( uinte emenda adliitiva ( L·') . 

Justificarei em poucas palavras e8sa "meu-
da com a qual aprosentarei urna representa-
çã o dos habi tan tes d <.~ Sa nt ' Anna do Paraiso 
re fe rente ao a;s nmpto. 

O terr tto;·io de quo trata a emen la pdr-
tence ao muai cipio do Ferros. quanrlo devia 
perterwet· ao rnunicipto do ltabira do \ lu tto 
Dentro, como faço aliora . 

Para ir -~ e ao municipio de Fllrros torna-se 
necessario atraves•ar a cordi ll!eira de Co-
caos, Je modo que à mut to mais natura.! 
que aquelle terr ito r io tlque perton oen l u a 
lt&bira, que ena do lado do r io Piracic11ba e 
do ri? D; ce, ao po ~>J qu e Ferro~ está 6l ém 
da cor dilheira de Coc~es. 

Envio tambem u m poq11eno m1ppa , lei to 
a lapis , pelo qual se verá a justiça Llu arnen -
da que Hpresento. (Mu ito ~em)! 

Vem á Mese , é li da , a poiada ll posta em 
discussão conjuncta rnente com o art . 3.- a 
seguinte 

N. 10 
Onde convier : 
Art i; :l . Fica annexado ao distrioto de An -

tonio Ilio.s Abaixo, do municipio de ltabira, 
o territorio cornprehendido dentro do se -
guin te perímetro : . 

Partindo se da cach oeira Escura no r1o 
Doce segue se pela cordilheira de Cocaes ate 
o ' ribei rão Cocaes pequeno ; da h i por este e 
depois pelos rios Piracicab~ e Doce vae -se 
ao ponto inicial. 

Sala das ses!Oes, 19 de ag-osto de 1901.-
Jojé Gonçalves . 

0 SR . NUNEi PINHKJRO, obtendo a palavra, 
Je e manda á Mesa a seguinte : 

Emen da 

N. ll 
Artig .•. A linha divisaria entre o districto 

de Co ngonb as do Campo, mun ic ípio de Ouro 
Pr.,to e o districto de Redondo, municlplO 
de Queluz será modificada do segu inte modo : 

Artigo Ficará pertencendo ao d1 stricto de 
Congonilas de Ca mpo a zona compreheudtda 
entre o rio Maranhlio e urna lin ha que, par-
tindo da margem do mesmo r1o em ponto 
fronteiro ao «moi nho do Daniel>>, passar por 
este ultimo ponto e pela chacara do Ameri-
co Alto do Cruzeiro, Alto do Luiz da chaca -
ra' Encruzilbada do R&dondo, Manga Perdi-
d~ até Casslan o Mendes no rio Santa Quite-



aeo 

ria, e dahl pelo rio S!lnta Qulterla até sua 
fóz no rio Maranhlo, contlnuaudo lnalteravel 
a parte reatante da linha divlaoria. 
· (S. R.).-Sela das eeaelles, 19 de agoato de 

1901.-Nunes Pinltei ,.o. 
Lida e apoiada é posta em diilcusalo oom 

o art. 2.·. 
0 IR. PRBSIDBNTB, diz que verificando 

não t aver numero legal para prosegulr-ae 
na diecuaslo do artigo, ftca eata adiada para 
a aesalo seguinte, a partir do art. 3. ·, e de· 
slgna para smanbll. a eeguinte: 

ORDEM DO Dlt\ 

PRIMEIRA PARTE 

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

sões e dos proJectoa, depois de Impressos e 
distrlbuidoa. 

Aprestmtaçlo de pareceres das commia-
allea. 

Apreaentaç!1o de proj ectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discusslo de requerimentos, indicações, 
interpellaçoes e moçOea. 

Approvaç&o de redacçOee finaes. 
Votação da materia cuja discueseão se 

acha encerrada. 
Continuação da 2 . · discussão do projecto 

n . 103, creando novos municipios a partir 
do art . 3. •• 

3 . · discusPlo do de n . 105, annullando 
leis da Cainara Municipal d~ Montlls Claros . 

SEG11NDA PARTE 
Até 4 horas da tarde: 
1 .• discussão do projacto n. 125, do Sena-

do, reduzindo a 3 'I· o Imposto de trenemis· 
aão de propriedade pertencente ãs Camaras 
Municipae~, a partir de janeiro do proximo 
futuro anno . 

1.• do de n. 113, revogando a reeoluçlo 
n . 6, que elevou de 15 e 20 '/ . os venoimen-
toe dos funccionarios da Secretaria da Camn-
ra dos Deputados. 

3 . do de n. 107, do Senado, annullando 
a deliberação da Assembléa Municipal do 
Caratinga, de 3 de fevereiro de 1898 . 

2. · do de n 93, fazendo comprehender nos 
casos de desapropriação por u tilidade pu ~ 
bllca a construcção de obras deatinadas aos 
serviços da industria extractiva. 

Levanta-se a sessão. 

48.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 20 DE AOOSTO 
DE 1001 

PRESIDBNCIA DO SR. RIBEIRO DB OUVBIRA. 
SU NMARI0 :-1 · parti da ordem do dia.-Acta.-

. Expediente. Ob!.en•ações do sr . Luiz Cassia-
no.-2 . · leitura . -Apresentaçllo do parecer o 
t6t.-Contlnuação da 2. · discusslo do pr(\jectÕ 
o. t O~. Art . 3. ·. -Discurso e emenda do sr. No· 

nes Pinheiro . \'otaçao do art . t.· ObaervaçO~s . 

peh ordem. dos sn. Rlb .lro Jonqoelra e J oa· 
qolm Callxto. Continuação da dhcolll!ilo do art. 
3. • Emendas dos sn. : Ribeiro Junqueira Olym-
pio Mourll.o, Luiz cautaoo, Bernardes de Fula· 
Luiz Reooó, Leopoldo Corrêa e Joio Luiz. Re. 
qt!erimeoto de adiameoto.-2. • par~.-1. · dia-
cuulo do projecto n · 12S, do Senaflo. Dlseouoa 
dos srP.: AatoJpbo Dotra, Jollo Luiz, Ribeiro 
Jooqueira e Julio Tnana.-Ordem do dia. 
Ao. melo dia, feita a chamada, aobam-ee 

presentes os are. Ribeiro de Oliveira Agos-
tinho Pereira, Celeatino Soares, Jull; Tava-
res, Olymplo Borges, Epaminondas Ott.onl 
Jayme Gomes, Arthur Pimenta, OlvmpiÓ 
Moura:o, Luiz Cassiano, Deaiderio de 'Mello 
Alves de Lemos, Joio Velloro Slmeão Styll: 
ta, Aetolpho Pinto, Luiz ~nnó, Joaquim 
Calixto, Llndolpho Campoa, Rodrigues Cha-
Vfis, Xavier Rollm, Juveual Penna, José 
Gonçalves, Edmundo Blum, Bernardes de 
Faria, Nunes Pinheiro, Asate Lima, Aatol· 
pho Dutra, Valerio de Rezende, Ribeiro Jun-
quelra, Leopoldo Corrêa e João Luiz fal -
tando com oausa participada os are.: Fran· 
klln Botelho, Silva Fortes, Abellard. Frei-
tas Castro, Carloa Toledo, Delfim Moreira 
Gaepar Lopes, Ignaoio M.urta e Vasco Aze~ 
vedo e sem ella os mala senhores . 

Abre -se a seeel.o. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre eUa 'faça observaçoes é a mesma 
dada por approvada. 

BJ:PEDIKNTE 
0 SR. 1. ' SECRETARIO dá oonta do se-

guinte : 
Officio 

Do sr. I . · Secretario do Senado communi-
cando ter sido rejeitada em sessn:o de hon -
tem, em I.· discussão, a propoaiç!o de lei n . 
53 emanada desta Camara sobre o processo 
de medição e divisão de terras .-A Camara 
tloa inteirada. 

R epresentarrio 
Da Camara Municipal'do Prato., solicitando 

a conservação da reapêctlva comarca . -A' 
commissão :Mixta Especial. 

Req-utrimcnto 
Do cidadão Benjamin Flores pedindo pu-

blicaça:o gratuita de uma revista de propa-
ganda no extrangeiro de riquezas mlneraes 
do Estado .-A' commisaão de Petlçoee. 

O sr. J,olz ()a881ano (movimento de attca -
ção) : - Sr. Presidente, venho neste mo -
mento cumprir o doloroslsaimo dever de tra-
zer ao conhecimento da Camara dos are. De-
putados a triste nova do falleclmento do 
coronel José Antonio da Silveira Drumond 
deputado federal pelo 9. • distrlcto de Minas: 
Assim procedendo, rendo homenagem á me-
moria do lllustre morto ·que sempre 1e dll-
tiogulu pelas suas virtudes olvicas e moraee 
pelo 1eu talento e, mala que tudo, pela; 
sua• qualidades excepcionaes de luotador. 

Filho e residente no munlclplo de Itablra, 
o finado conseguiu galgar as. mal• elevadas 
poalçllee na vida aoclal e polltloa, e devido 
ao seu esforço e ao seu talento privilegiado 



foi durante muitos anuos chefe do go -
verno do seu munioipio e na antiga As-
aembléa Provincial, durante um longo pe · 
rlodo, desempenhou papel brilhantisaimo, 
oooupando, em 1884, o logar de leader da 
maioria liberal, posto em que se salientou 
ao lado de vultos eminentes da polttica mi-
neira. 

Afastado durante algum ·tempo da poll-
tioa geral, conservou-se entretanto militan-
do pelo progro~sso do seu município, por · 
quanto o amor áquella terra impunha-lhe 
que nll.o se retrahiaae inteiramente. 

Eleito deputado federal, infelizmente a 
sua aotividade e o seu talento nllo podaram 
se mosi.rar em evidencia, por isso que a 
aua aaude enfraquecida assim o determinou. 

Rendendo homenagem ao illustre morto, 
penso que a Camara dos Deputados proce -
derá com justiça, inserindo na acta um 
voto de pesar por tão lugubre a~ontecimen 
to, e telegraphando, por intermedio da 
Meaa, i familia do finado, apresenta;.do os 
seus justlssimos pesames (Muito bem; muito 
bem I) 

Consultada a Casa a respeito do requeri· 
mento de telegraphar-se á família do morto, 
responde pela affirmativa, pelo que o ar. 
Presidente manda que se passe o talegram-
m a na forma requerida. 

O sa. AaTnua PmENTA envia á Mesa um 
requerimento do ex-encarregado da collecto-
ria do Município da Januaria, cidadão Vi-
cente Domlng11es Martins, solicitando mora-
toria para o pagamento de alcance verificado 
em ,;nas conta&.- A' commissilo de Peti· 
ções. 

SEUUNDA LEITURA 

Tàm 2. • leitura os projectos de ns. 11 4 a 
117, que t1cam sobre a mesa para ordem dos 
trabalhos. 
APRESENTA ÇÃO DE PARECBRE:S DE CO!oDIISSÕE5 

O SR. Assis Lnr.&., pela commiss!l.o da Pe-
t1ções, manda á Mesa o seguinte : 

PareCei' n. /(]4 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Petições, a que foi pre-

sente uma representação da commissilo In -
cumbida de 'lrguer no Estado da Bahia um 
monumento a Chriato Redemptor : 

Considerando ser critica a actual sitna· 
ção financeira do Estado que tem leito cór-
tes e economias em todas as repartições ; 

Considerando estar o Estado aeparado da 
egreja, é de-parecer que aej a archivada a 
referida representaç!l.o. 

Sala das commisaõet, 19 de agosto de 1901. 
-AISis Lima.-Simeão Stylita.-A impri-
mir-se. 

Nilo ha projectos, indicações e moções a se-
rem apresentados. 
CONTINlJ.A.ÇÃO DA 2.' DISCUSSÃO DO PROJ ECTO 

N, 103 
E' annunolaJa a contiouaç!l.o da 2. · dis-

cu~~&lo do pr.ljecto n. i03, a partir do ar-
tigo 3.· 

26l 

E' dada a palavra ao sr. Nunes Pi nheiro. 
O sr. Nnnes Plahelro:-Venho apresen-

tar maia duas emendas ao proj ecto n. 103. 
li ma dessas emendas determina que fi ca 
transferido para o município de Queluz o 
districto de Ouro Branco, pertencente ao 
município de Ouro Preto. 

Pela emenda por mim apresentada hon-
tem de accordo com alguns collegas de dis -
tricto, ficou o districto do Redondo, muni-
cípio de Queluz, desfalcado do uma zon a que 
vae pertencer a Congonhas do Campo, da 
sorte que com esta emenda da ll(lj e procuro 
dar uma com pensação ao municip10 de Que -
luz. Além diseo, essa emenda justifica-se 
1J&Ia representação de grande numero de 
habitantes do districto de Ouro Branco, re-
presentações assignadaa pelas aucloridades 
districtaes e a maioria de habitantes da-
quelle districto. 

Allegam que o diatricto da Ouro Branco 
diRta da cidade de Queluz sómente 18 kilo -
metros, ao passo que dista de Ouro Preto 
36, accrescendo ainda que os seus i nteras-
sea políticos e sociaas com o munie~pio de 
Quelm: silo maiores a mais frequentes do que 
com o município de Ourú Pl'eto . 

A emenda que honlem subn etti á consi-
deração da Caml\ra encerra tamb ~m um pa· 
dido do conselho districtal de Cunl(onbas do 
Campo, com" se verifica pelo mappa que 
está sobre a me3a. 

You ainda apresentar, como disse, mais 
uma emenda transferindo o districto de Bar-
ra Longa do município de Marianna para o 
de Ponte Nova. 

Essa emenda tambem se Justifica por uma 
representação de grande numero de habi-
tantes do districto de Darra Longa, que ai-
legam ser aqualle districto mais proximo de 
Ponta Nova que de 1\larianna e que as rela-
ções commerciaes com a cida~e de Ponte 
Nova 31lo muito mais fraqu.,ntes e favore -
cidas em gran•le parta pela estrada de ferro 
Leopoldina. 

Pela insistencia do pedido de seus habi-
tantes, creio que deve ser satis fe ita essa as-
piração daquelle di stricto, incontestavel-
mente um dos mais importantes da 1. · cir -
cumscripção eleitoral. 

Reconh eço que o município da \!arianna 
fica desfalcado de um dos seus mais impor-
tantes districtos, mas é ta l a inai .taocia do 
pedido e as justlssimas r~tzões aprese ntada& 
que a Camara deverá tomar conhecimento 
do pedido daqualle districto e é por isso que 
me animo a apresentar assa emenda. (.lfui!o 
bt m 1 ~ 

Yém á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
em discu ssão conjunctamente com o art. 3. · 
as seguintes : 

Ji:mendas 

N. 12 
Accrescente -se onde convier : 
Artigo. Fica pertencendo ao municiplo de 

Qoeluz o dlstrioto do Ouro Branco, actual-
mente pertencente ao município da Ouro 
Preto, tendo por divisas, ao norte a Serra de 
Ouro Branco atà o rio Aí'Ua Limpa, que ba-



nba ae enae traldae, seguindo o 1eu our1o 
at.& eua contluenela no rio Itatiaya e d' abi 
seguindo u aetuaea divia81 entres ' ot dooe 
munielpioe; ao oeste pelo rio Vall'lntlm qne 
nasce na referida eerra até •ua eont!u'enola 
oom o rio Soledade, d' ahi seguindo uma rq . 
cta até o rio Maranh!o, limites doe municí-
pios. 

(S . R . ) SAla dae sessoea, 19 de a~roeto 
de 1901.-Nune; Pi"'heiro .-L1ndolpho Cam-
por. 

Accreseente ee onde convier: 
Art . Fica pert~ncendo com tódas as snas 

divisas ao município de Ponte Nova o dls-
trloto de Barra · Longa, deemembrado do 
municlpio de Marianna. 

Sala das sess1!e1, 19 de ag-osto de 1901 .-
JITunes Pinheiro. -Lindolpho Campos · 

Em eegolda o sr. Presidente annun ala a 
votaçll.o das matarias cuja dlacuss!o 1e acba 
encerrada. 

E' app•ovarto o artigo 1. ·, s&lvas as emen-
dae a elle oll'erec!da1, rias qnaes f!io rejefta-
du ae de ns . 2 e 4 e approvades ae de -
mais. 

O ttr . Ribeiro .Jnaqoelra (pdo. or1em):-
St. PrPsidente, devido :1 uma diaposiçlto 

exo:lru:rula e lncomprehAndida do nosso re -
gimento nll.o pude discutir HS emendas apre-
sentadas pela Camara: por isso nedi a pala -
vra pela ordem, unicamente para orientar 
o e~pirito do' meus nobr~s collel!'as sobre a 
emenda do illustre deputat.lo residente em 
Cata~ruazes . 

Devo dizer que ao contrario do que trans -
pareceu <lo diPcurso de s . exc . a emenda 
altera e muito as divisas entre' os munici 
p'os de Cataguaezs e Leopo\dlna, panando 
para aquelle algumas fazendas pertencentes 
a este. 

O 8R. A. DUTRA :- Mas 4 uma alteraçll.o 
Insignificante . 

0 SR. R!BEIR<> JUNQUEIRA:-PaPB~m para 
Oata~ruezes 4 ou 5 fazenda&, algumas de 
grande importancia. 

O SR. A. DoTRA:-Mas a divisa n!o tlca 
mais natural f 

0 IR , RIREIRO Ju~ QOEIRA:-Nli.O p0~80 dis-
cutir a emenda, apenas faco ePs& declaraç!o 
para que a Camara tenha consclencia do 
que vae votar. 

Qoanto á emenda do nobre deputado re· 
aldente em Além Par~~hyba, passa metade de 
um distrtcto de Leopoldlna para um de Sito 
Joaé d' Além Parahyba, inutiliza um proje -
cto que ba une cinco annos nll.o consegue 
ser approvado porque, parece, oll.o foi apre 
sentado por pessoa que rasa pelo credo do 
actual governo. 

Faço ePSa declaraçll.o unicamente para que 
a Cama r a Paiba como vae votar. 

O •r. .Joaquim ('all:do (pelo. ord~~m) :
Entendo, sr. Prealdente, que v. ex c. nll.o 
pôde pôr em votaçil.o o projecto n. 103. A 
Conat1tulçl!.o que nés Juramos: a Conatitul -
ç!o de que nós somos defeneores acerrlmos 
e que devemo& a troco de noaeo sangue 
sustentar, nlo ha de aer vilipendiada e oal-
oacla a 01 pé a neate recinto. 

O § I.· do art. 75, titulo 2. ·da Oonatltul-
çll.o diz o •egolnte: ca populaçllo de cada 

município que tiver de ser creado nlo será 
inferior a 20.000 habitante.. 

Ora, Ir. Presidente, a oommiasil.o nll.o 
apreaentou, para nem um d01 diat.rlctos que 
vll.o ser creadoe, o numero de babltantea 
determinado& ~~~ Constitulçlo. Logo, vamos 
votar um pro)eoto Inconstitucional, o que 
eu nll.o posso deixar pauar <em o meu pro-
teeto; entretanto. peço & camara doa ars. 
deputados que retliota 1obre o paa&o que va.e 
dar. 

O SR. Pa•uoBNn:-Nll.o procedem aa oh · 
s~rvaç1!es do nobre deputado, porque na 1. · 
dtscussll.o é que se veritlca se o projeoto é 
ou nll.o constitucional. Demais já eeiá en· 
cerrada a discuesão e é ma teria vencida. 

0 SR. JOAQUIM 0.ALIXTO:-Neate O&SO, aguar-
do-me para a 3.· diacuullo . 

Submettido á. votaçill) o art. 2. · 6 o mea-
mo approvado. 

Sospande-se a sePslo por 10 minutos, sen-
do reabarta tlndo eets prazo. 

Continua a diacuiiSílo do art. 3. ·• do pro-
jecto, com as emendas. 

O •r. Ribeiro .Jooqoetra:-Venho sub-
metter á conaideraçlo da Camara uma 
omenda, sr. Presidente, que no meu modo 
de ver constitue um dos caso• em que o 
Conjlreseo Legislativo do Ettado deve Inter -
vir expontaneamente, e aes!m falo porque 
sou contrario a este ayetema de estar o Con -
~rresso fazendo alteraç~es, sem pedido doa 
municlplos e do& interessados. 

E' o caso, sr. Presidente, que no diatricto 
de Carmo do Escaramuça, município de San-
to Antonio do Macha!\o, existe uma fazenda 
que pertenca ao município de AHenas ; esta 
fazenda acha se encravada no districto do 
Carmo. 

Demais, ella dista do ponto maia prox!mo 
das divisas de Alfenas 5 legua&, de moio 
que parece n:esmo incrível como se tenha 
podido passai a do Machado para A fenas. 

O que acontecef E' que a fazenda nl[o 
paga impoatos nem a uma nem a outra muni-
cipalidade, como nll.o está sujeita a jurisdi-
clto policial de nenhum dos dons munlcl-
pios, porque para a auctorldade de Alfenas, 
lá exercer ~u~~ JUrisdicçll.o teria de attravessar 
o territorio de Santo Antonio do Machado, o 
que nll.o faz . 

E' uma cnusa que não pode permanctoer 
na legialaçll.o, por iaeo proponho uma emen-
da determinando que a fazenda do ftnado 
Luiz Manoel do Prado;pertencente ll Alfena1, 
fique incorporada ao dlatricto de Carmo 
do Eacaramnoa. (Muito bem)! 

Vem á. Mesa. e lida, apoiada e poeta em 
dlscusPilo oonjunctamente com o art. 3.· a 
ae~uinte 

Ao art. 3.· 

Emett<ia 

N. 14 

Accrescer:te se onde conviotr o seguintes 
Artigo. Fica pertencendo ao diatrlcto do 

Carmo do EscaramuçA, do munlclp!o do Ma-
chado. a fazenda que foi do tlnado Luiz Ma-
noel do Pl'!lo<lo, -,.rtencente hoje ao munloi-
plo de Altenae. a-,.aar de oomplatament'e 
encravada no refotrldo dlatricto do Carmõ. 



(S. R. ) Sala das sessões, 20 de agosto de 
1001.-Ribeiro Junqueira. 

O •r . Asds Lima:- Sr . Presidente, 
tendo apresentado um pedido de diversos 
babitant )s de Crystaes, municipio de Campo 
Bello, pedindo a passagell' do •e'erido dis -
trlcto para O/Ires de Bóa Esperança, eu en 
vio á Mom uma emenda que ~atisfa7. per• 
feitamente os desejo.t que os referidos cida-
dll:os dirigiram em representatã o ao Con-
gresso. A emenda à a seguinte : (tê). 

Aproveitando a occaaião de estar com a 
palavra a preFento a se11uinte emend a (lê) 

Vem á Mesa, são lidas apoiadas e postas 
em discusPl!.o conj untamente com o arti go 
3. · as seguinte~ 

N. 15 
Accrescente ~e onde convier : 
Artigo. Fica desmembrarln da freguezia de 

S. Jolio B11ptista do IJour adioho, municipio 
do Machado, e transfer·ido Tara a freg uezia 
do Polltll l , municipio da Varginha, a f11zenda 
da Lagoa rios Pat<-a, de propriedade do barão 
da Va1 !(inha. 

Sala da• •Hsões, 20 de a gosto de 11101.-
A,~-is Lima. 

N. 16 
On de convier : 
O ac tual 'districto de Cr.vstaes, perteu -

cen te ao municipio de Campo Rello, p ~ Psará 
a pertencer ao municipio de Uores da Boa 
Esperan ça. 

Sal a das s essõ~s. 20 de agosto de 1901. -
A.ssis Lima . 

0 BR. ÜL YM PIO MOURÃO envia a Mesn a 
segu inte 

Emc11da 
N. 17 

Artigo . Os li mites do muD!ctp!O de Dia-
ma ntin a serl!.o os segu intes : 

Linha 1. • Da j uocção do Rio das Velhas 
eom o ri o Paraúoa, por este rio acima á su a 
nascente, na serra geral do Espin haço, per-
tencem ao município de Diamantina o terri · 
torio e os affi u entes da margem direita do 
Paraúna e os da sull margem ~squerda aos 
municípios do Curvello e Conceição, com os 
quaes confin a por esta linha o município da 
Diamantina. 

Linha 2. • Da cabeoeira do rio Para tina , na 
cordilheira do Espinhaço, segue pela cu miada 
da dita cordilheira até á serra de nome local 
- Santo Antonio, alé m da !farganta do Uoa-
cho e quasi em frente da Pedra He~onda do 
Serro ; pertence o territorio ao W ao mu 
ntcipio da Diamantina o os do Serro e Con· 
ceiç!l.o, r om as quaes confi na aquelle, o ter-
ritorio a E deata eegunda linha. 

Linba 3.• Oll. serra de Santo Antonio, em 
frente a Pedra Redonda do Serro, desoe pelo 
oorrego Monjolo ao rio Acaba Saco, por este 
segue até á reunião com o Maçangano, cujo 
nome tomam e o de rio das Pedras, segue 
por e i tea até o espigão da Lomba, aoima da 
fóa do ribeirlo dease nome ; sobe pelo dito 
upifJIO ao piao do lt&mbé do Serro na cor· 
dllheira do Espinhaço, donde ganha a comia-

da da serra do liaviao e <>hapa.J.a do Couto ; 
atravessa o rio Arassuahy, pouco abaixo do 
Sumidouro, torna ll ganbar a aum iada da 
cordi lheira de Espinhaço, a quRI segue até ás 
serras do Ambrosio e ltapirapuam, cabecei-
ras do r io Itanguli ; limitando esta terceira 
li nha os mun icípios do Serro e Diamantina ; 

Linha 4 . · Da cabeceira do rio ltangua pe · 
lo seu a!lluente tay pirapuam, desce até a 
su a juncção com o ltangú a, que segue até 
a foz deste no rio Arassuahy, que atravessa, 
sóbe a chapada de Barreiras e Calumbys e, 
pela cumiada des ta, procura a cabeceira do 
corrego Canoa Brava, pelo qual desce ate 
ã sua fóz na margem direita do rio Jeri uiti -
uh onba, lim1ta ndo esta qu arta lin ha os mu-
nic ipic, s da Diamantina e S . João Baptista ; 

Linha 5 .· Da fóz do corrego Canoa Brava 
no ri o Jequitinhonha se~ua por este rio aci · 
ma a te a barra do Inharica Grande affi uen-
te pfla margem esquerda daqu ell e ri o ; li · 
mitando esta quinta linha , pelo •ei u do rio 
Jeo•~i tinhonba, os munic1p:os de Bocayu va 
e Dia mantin a, a este, pertencentes todos os 
seus tributarias pela margem direita deste 
t recho do rio Jequitinhonha ; 

Linha 6.· Da uarra do rio lnhac i., a Gran-
de, na margem esquerda do rio Jcquitinho · 
nhs , sobe por aq uel 'e rio e pelo suu ulti -
mo atllueDLe , o Oalh eiro , a ga nh ar a ferra 
do Arrenegado, por cuja cum iada e as dos 
Cam pos de S. lJomingCJs e serra do Panta 
segue até ao pontal desta ul tio::a donde 
procura o r io Gamell ei r~ , que atravessa abai -
xo do Catoni<>, para, su bindo a serra do 
Cabral buscar a cabeceira do ri beirão da 
Piedad", pelo qu :d desce a \ó a sua fóz no 
r io das Ve lhas ; limitando es ta sexta lin ha 
os municipios de Diamantina e Bocayuva ; 

Li oba 7 . · Dll (óz do ribeirão da Piedade, 
na marl(em d1reita do rio das Velha s , so be 
pelo le ito deste rio até li reuni ão deste rio 
com o Paraúna, no Jogar denominado - Pon-
tal- servindo <: r :..; das Velhas de limite 
entre os mun ici p1os de Curvello e Di aman· 
t ina, a este perte ncendo o territorio e to-
dos os a tll uentes pela margem direita deste 
trecho do rio das Velhu. 

Sala das Sess ões, 20 de agosto de 1901.-
0 iympi o Mourilo. . 

Lida IJ apoida en tra em discussão coDJUn · 
ctamente com o artigo 3. · 

U SR. L UI Z CAS!IA NO manda á Mesa a se-
guinte: 

Bmenda 
N. 18 

Accrescen te-fe onde convier : 
«Far!to parte do município de Sabará os 

districtos: 
I.· de Itabira do Campo , desmembrado do 

município de Ouro Preto ; 
2. · de Santo Antoni o do ltlo Acima, de&· 

membrado do de Vi lla Nova de Lima ; 
3. · de Cuyabá, desmembrado do de 

Caethé » . 
Sala da a sessões, 20 de agosto de 190 I . -

Luiz l.:assiano . 
Lida e apoiada entra em disoussl!o com o 

art. 3. · 



O sr . Bernardes de Faria :-Sr . presl· 
dente, Vfnbo apresentar ã consideração da 
Camara dos 8rs. Deputados uma emenda ad-
dltiva ao p1ojecto rm discusall.o . 

Hontem, ar. Presidente, quando ne•ta cara 
foi apresentado um requerimento de adia-
mento da dlscus8l\o do presente pr~jecto, eu 
votei por es8e requerimento, convencido de 
que o adiumento tornava-se neceseario á. 
commi&&ão Mixta para ella tomar conheci-
mento das differentes repr.Jsentações exis· 
tentes em reu poder, traduzindo barmonica -
mente, em um projecto de lei , &H reclama· 
ções que fossem justas e que consultanem 
Interesses reaes doa municípios e do Es-
tado. 

O SR. JoJ\o Lmz :-Eu não impugnei o re -
querimento, deixei ao espirito da Cgmara a 
sua deciallo. 

0 SR. BERNARDES m; FARIA :-Perfeitamen · 
te ; v .• exc. nl!o impugnou o requerimento. 

Entllo o noSBo collega o ar. Jollo Luiz, iJ. 
lustre relator da commissllo Mi:r.ta, procurou 
indagar da intençll.o da Camara em rel nçí'io 
a este requerimento, quer em relaçRO á. dia · 
posiçllo constitucional que lhe li relativa, 
quer quanto a outro qualquer criterio que n 
commitull.o devesse ter em relaçll.o a seus 
actos; votei por e&te requerimento na pri· 
meira hypotheae já por mim enunciada. 

Acontecia, sr. Presidente, que entre a8 
dill'erentes representaçlles existent&a em po· 
der da 1llustrada commlssão existiam alguns 
que eu fui obrigado a traduzir em emendas 
addltlvas, que tenho a honra de apresentar 
á conaideraçll.o da Camara doE Hs . Deputa-
doa. 

Essas emendas rll.o as seguintes (lf) . 
Devo, sr. Presidente, justificar em poucas 

palavras as emendas que acabo de ler. 
No tempo em que o Congresso tratou da di· 

villlO administrativa e judiciarla do Estado, 
houve neoes1idade ,de corrigir-se um acto 
altamente prejudicial ao município da For · 
miga, que foi o de haver a intendencia de 
Piumby invadido aubreptlciamente o terri-
torio daquelle municipio, indo tra çar divisas 
dentro do mesmo territorio. 

Foram traçadas divisas e foram trazidas á 
conaideraçllo do entll.o governador do Bsta· 
do; naturalmente, ignorando esta exorbi-
tancia da parte da intendencis, que devia 
limitar-se, unicamente, a traçar divisas em 
seu proprio territorio, visto como tratava-
se de crear diatriotoa dentro de seu município, 
o illustre governador, em boa fe, muito na· 
turalmente, acceitou estas divisas, conllr· 
mando-as por um decreto seu. 

Foi entllo necesaario, como disse, corrigir-
se este aoto, o que foi feito na lei n. li, que 
t rata da divisllo administrativa e judiciarin 
do Estado, restabelecendo-se as divisas eeh.-
belecidas pelas lei11 da antiga aaaemblêa pro· 
vinclal. 

Portanto, a primeira emenda nm affirmar 
estas dispoaiçllea jà contidas em leia e:r.ii 
tentes. 

O§ 1.·, ar. Presidente,~determlna a trana· 
ferenoia do dlatrlcto de Pimenta, municí-
pio de Piumby, para o município da For . 
miga. Eu nll.o viria, certamente, trazer á 
consideraçil.o da Camara esta proposição, se 

nl!o fôra ella fundada na vontade, senão 
unanime, quasi unnnime da população da-
quelle logar; e tanto assim é, ar. Presidente, 
que essa vontade expressa do povo residente 
no di!tricto de Pimenta, consta de uma re-
presentação feita ao Congrearo Legislativo 
Mineiro, em poder da commissão Mixta, re-
preeentacll.o esta que acba·se asslgnada por 
maia de 300 pessoas daquelle Jogar, além do 
conselho districtal e de diverras auotorida-
des que tambem representaram. 

Eu não viria, ar. Presidente, propor seme-
lhante medida, se DfLO tivesse eaae funda-
mento, porque não quereria se dlsseaae que 
eu , mais interessado em relação ao munici· 
pio da Formiga, pretendia usurpar territo· 
rio daquelle outro município. 

Entretanto, devo allegar ainda, em favor 
desta emenda, que o terrltorio õo município 
de Piumh y já pertenceu ao de Formiga e, 
sendo desmembrado deste municlpio, então 
l"illa da Formiga, foram traçadas aa divisas 
entre as duas freguezias pela lei n . 239, de 
1842 . 

Posteriormente foram modificadas estas 
dlvlaaP, estabelecendo se outras não eguaes 
ás que apresento nesta proposiçll.o, m11.1 
divisas que mantinham ainda em favor do 
município da Formiga, limites muito além 
dos em que está concebida a presente emen-
!la, comprehendendo -se dentro delles o dis· 
tricto de Pimenta, que agora ó restituído ao 
município da Formiga. 

Além Jisto, sr. Presidente, esta transft~· 
rencia não virá prej udicar o município de 
Piumby porque elle é composto de districtos 
em numero de 8, ao passo quo o de Formiga, 
do qual al iás foi pertencente o terri torio nllo 
só do districto de Pimenta como o de Pi· 
umby, compile-se de 'I actualmente, inclu-
sivó a séde. 

Entretanto, o município de Piumhy tem: 
o distri cto tia séde, o de Capetinga, S. Jollo 
do Gloria, S. Roque, Bocaina, Ar11 uj os, Pi· 
menta e Perobaa. 

Vó·se, por conseguinte, sr. Presidente, que 
a emenda que apresento nll.o só está de 
accordo com a vontade do povo como tam-
bem de accordo está com a JUStiça que deve 
haver na divisão territoria\ do Estado, em 
bem de seu progresso e prosperidade. 

O § 2. · deste artigo diz: (LI!). 
Sr . Presidente, a intenção que tive apre-

sentando esta emenda foi a de evitar duvi-
das que apparecem e têm a~;~parecido em re-
laçlo ás divisu do munic1pio de Formiga 
com o de Bambuby e outro3; assim é, ar. 
Presidente, que a disposlçlo de lei que a 
minha emenda declara manter, mas como 
divlaa do município da Formiga com ou-
tros que o rodeiam, e um pouco ob•cura, 
dando Jogar a duvidas quanto ás divisas pelo 
di1tricto de Porto Real com o município de 
Bambuhy. 

Ainda agora, sr. Presidente, acaba de se 
levantar um conlllcto jurlsdiooional que està 
submettldo á. consideraçll.o do Tribunal da 
Relaçllo do Eatado e ouja decisllo nllo aeri 
demorada ; mas que, no entretanto, nll.o teri 
a vnntagem de solver as duvidas e:r.i1tentea 
porque, ar. Presidente, a· dispoaiçlio da lel 



n. 1890, de 1872, à defeituosa em sua reda -
cçllo, e assim diz : (LJ) 

Deprehende se desde logo que a redacçlio 
é conruea e de!eituosa, podendo deixar Jogar 
a duvidosas Interpretações . 

Peh. disposição que acabo de ler do art. 
5 . ·, da lei referida, parece, entretanto, que 
foi intenção do legislador estabelecer divi -
sas que limitassem o dlstricto do Porto Real 
de S. Francisco, t.le Formigo, com os muni-
cípios de Ph;mby, Bambohy e Dot•es do ln-
dayá, que o circumdam nessa parte. 

O juiz de direito da comarca de Bambuby 
julgando-se, porém, otfendido em sua joris· 
dicçllo territorial, provocou um conflicto 
com o juiz de direito da comarca de For· 
mlga em razl\o de ter sido requerido a este 
um inventario nos limites do t.listricto de 
Porto Real com o município de Bambub~- . 

Aasim, com esta interpretação dada pelo 
Congresso, penso que conseguiremos corri-
gir essas duvidas e embaraços que muitas 
vezes surgem entre as difl"erentes j orisdi-
cçOes do Estado, e teremos consultado mui 
justos interesses. 
· A outra disposição da emenda .3 a seguinte 
(Lé) : 

Sr. Presidente, o a c to da Intendencia de 
Piumby, a que me rereri no começo do 
meu discurso, não só foi otrensivo dos di-
reitos do mumcipio da Formiga, como dos 
direitos do muoicipio de Boa Esperança. 

A lntendencia, procurando zelar seus inte-
resses proprios e tendo entM na represou· 
1;~çllo do Estado quem mais de perto pu -
gnasse por esses mesmos interesses, traçou 
divisãs que mvadiam territorios de muni · 
cipios extranbos, de modo que tam bom foi 
attingldo o município de Dores da Bóa Ed· 
perança, em relação aos limites do districto 
de Agua Pà. 

Essas divisas não foram determinadas com 
usttça, não satisfazem aos interesses da po -
pulação do Jogar e tornam -se bastante du-
vidosas para aquelles que não tiverem pleno 
conhecimento da zona. 

Portanto, ar. Presidente, venho apreeen-
tar tambem esta emenda, para que se resta-
beleçam as divisas naturaes, traçadas pela 
antiga Assemblea Provincial, de accordo com 
reclamações que tenho e que s110 justas, 
sendo mesmo do interesse do Est&do que se-
jam ellas attendidas. (Mu ito hem : muito 
''em). 

Vem á Mesa, e lida, apoiada e posta em 
disounil.o conjunctamente com o art. 3. · a 
seguinte: 

Emenda 

N. 19 
Accrescente se onde convier : 
Artigo. As divisas do município da Formi -

ga continuam a ser as mesma,, segnndo as 
leis da antiga Assembléa Provincial, salvo as 
seguintes modilicaç!les : . 

§ I.· F;ca incorporado ao mesmo munt-
cipio da Formiga o districto da Pimenta, 
deamembrado do município de Piumhy, ob-
servadas em relação ao dous municipios as s~· 
gui ntes divisas : Começando na barra do r10 

Capitinga com o rio Grande, seguem por 
aquelle a.cima ate o Corrego d'Anta, deste 
ate a serra de Piunby, seguindo por eete 
ate o ponto terminal, desta ao corrego do 
Cavallo, por este ate o r ibeirão dos Patos, 
seguindo por este abaixo ate o rio de S. 
Francieco. 

§ 2. • E' mantida a disposição do art. 5.· 
da lei n. I. 820, de 1.872 em relaç!o âs divi-
sas do mesmo município da Formi ~a com os 
municípios de Piumby, Bambuhy e Doree do 
!ndayá. 

Artigo. As divisas entre os municípios de 
Dores da. Boa E~perança e Piumby serão as 
determinadas em leis da entiga Assemblea 
Provincial. 

Sala das sess!las, 20 de agosto de 1900.-
Bel·nra<les da Farin. 

O SR . LUiz RENNÓ, depois de obter a pa· 
lavra, lê e envia á Mesa a seguinte 

N. 20 
Accrescente-se: 
Artigo. Fica pertencendo ao mumctpto t:le 

~lonte Santo o distrioto de S. João Ba-otista 
das Poues, município de S. Sebastião do 
Paraíso. 

Artigo . Fica pertencendo ao município de 
Jacuh y os districtos de Santa Cruz das Areias 
e Bom Jesus da Penha, aquelle do m•mici-
pio de S. Sebasti~o do Paraíso e este do de 
cabo Verde. 

IS. iL) Sala das sessões, 20 de agosto de 
19() 1.-Luiz Re,mJ. -João Luiz. 

Lida e apoiada, entra em diecussão cou-
junctamente com o art. 3. · 

O tu. Leopoldo C.oraot'a:-(Não devolveu 
o seu discurso). 

Vem á Mesa, é lida apoiadt e posta em 
discussão conjunctamente com o artigo 3. · 
a seguinte 

Em enda 
N. 21 

Accreacente-se onde convier : 
Artigo. As fazendas pertencentes ao coro -

nel Adolpbo kibeiro da Silva e herdeiros de 
Carlos Lobato, encravadas no dlstrioto do 
Desterro, wunicipio de Itapecerica, ficam 
desmembradas do município de Oli>eira e 
pertencendo ao districto do Desterro, muni · 
cipio de itapecerica. 

Sala das sessões, 20 de agosto de J(lO J.-
L•opuldo Co 1·réa. 

O sr. .Jollio Lnlz : - ( Não turnos o seu 
discurso). 

\"em á Mesa, são lidas, e approvadas as se-
guintes : 

Accresoente-se : 

Emendas 
N. 22 

1. · Artigo. As !azendas dos cidadãos Ott•l-
ni de Campos Alvim, JoEé Homeu: da Faria, 
Estavam Teixeira do Nascimento e Marciano 
Alrredo Sousa Malta, ficam pertencendo ao 
municipio de Barbacena, desmembradas dos 
municípios do Pomba e Tiradentes. 

2. · Artigo. As divisas do municlpio de 
Barbacena e o de S. Jol'i? d·sl-Rey E1IO as 



seguintes, entre os dis~rictos de lbertioga e 
S. P!'anolsco do Onça r Da bana. da Agua 
Ltmpa no rio El vas, pelo dito ribeirll.o acima 
até o oorrego de José Gomes e por est~ á 
serra dos Olhoa d'Agua. 

Paragrapho unico. As diviaas do mesmo 
município com o do Turvo entre os distrl-
otos de Ibertioga e Piedade do Rio Grande 
sll.o as seguintes: Da sarr& doa Olhos d'Agua 
ao Morro do Chapéo Pequeno e deste ao 
ootrego da Vargem e por e~te abaixo ao 
ribeirão dos Cava llos e por este até ás divi · 
sas do Garambéo do municipio de Lima Ou 
arte. 

Sala das seuoes, 20 de agosto de HlOi-
Joiio Luiz. 

N. 23 
Accrescente -se onde convier : 
Ficam transferidos o distrioto dú Corrego 

d' Antas do municipio de Dores do lndayá 
para o de Bambuby ; o districto de :i. Oo· 
thardo do município do Carmo do Parnahy ba 
para o de Dores do lndayà. 

Sala das se~soes, 20 de agosto de 190 1. -
João Llti~o-JuZio Tavares. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em 
discusPlio o seguinte 

Requerimento 

H.equeiro que o projecto n. 103 vJite á 
oommissll.o .Mixta de Estatística para estu · 
dal -o em face das emendas aprecentadas no 
prazo regimental. 

Sala das sessOes, 20 de agosto de 1901 -
loll.o Lui•. 

Não havendo quem sobre o mesmo peça a 
palavra, é encerrada sem debata a discussão 
e, procedendo se á votaç!to, e elle approva · 
do, pelo que vão o projecto e emenuas à 
commlssll.o, na fórma requerida. 

3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 105 
Em seguida, lido e posto em 3.• discuuão, 

é sem debate approvado e vae á commisEão 
de Redacção o projecto n. 105, annullando 
leis da Camara Municipal de Montes Claros. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
i.' DISC OSSÃO DO PROJECTO N, 125, DO SINADO 

E' lido e po@to em I. · discussllo o se · 
gulnte : 

Projecto n. 125, do Senado 

· O Congresso Legi.lativo do Estado de Mi · 
nas Geraes decreta : 

Art. I. O imposto de transmissãn de pro 
priedade immovel, que pertence ás Camaras 
Municipaes em virtude do a1 t . 2 . · da lei 
addlccional n . 2, de 28de outubro de 1891, 
será de trea por cento n partir de L· de ja-
neiro de 1902. 

Art. 2. · Fica o governo auctorizado a con -
tribuir para o pagamento das prestaçOes se 
meetraes ou annuaes, a que forem obriga -
das as Camaras Monioipaes em virtude de 
contraotos de emprestimos oelebrarloe até 
31 de dezembro de 1900, em proporlillo de um 
terço da lmportanota do mesmo imposto, 
qne for arrecadado. 

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

Paço do Senado do Estado de Minas. Ge• 
raes, Bello Horizonte, aos !9 de agosto de 
1901.-Ar.tonio .11arríns Ferreii·.J da S1lva, 
presidente.- ManoFt Teixeira da Cost?, :1. · 
secretario -Joaquim A ntoni? Gomes da Sit-
ua, 2.· secretario . 

o •r. Astolpho Dutra : (Não devolveu o 
seu discurso). 

O sr. JoAo Lnlz :-(Nllo devolveu o seu 
di ~curso). 

O sr. Ribeiro Junqaclra :-(Não devol -
veu o seu di@cur•o). 

O orador ao concluir pede que seja pu· 
blioado no jornal do. caS!i o seguinte : 

1'elegramma 

<•Leopoldina . Dr. Ribeiro Junqueira-Mi-
nas.- Diminuição de tres por cento no im-
posto de tran•missão vem trazer serios em· 
baraços municipi o p~ra solver seus com· 
promissos contrabidos qu ando se contava 
com esta randa por Inteiro em nosso muni-
cípio, do qual sois agente executivo ; peço 
interferencia perante Congresso Estado, Ca· 
zendo ver injustiça. Basta já o graude de· 
crescimo da renda municipal para trazer 
dilllouldades no momento.-Bento Fcn·eira, 
agente executivo interino .» 

Publique se, na fórma re!}uerida . 
O sr. Jnllo Tavares :-Sr . Pre >idente, 

ao occupar a tribuno. na tlisc uss1i.o do pro-
jacto n. 125 orig1nario do Senado, niío me 
anima a pretenção de responde r ao brl lllan-
te discurso pr0ferido pelo illu itrudo depu-
tado residente em Cataguazes, nam tão pou-
co ás luminosissimas observaçOes que aca · 
bam de ser pro:iuzidas pelo di ,t no repre · 
sentan ~e do 2 . · districto, residente em 
Leopoldina. Sabe v. exc. que, alem de não 
ter babito de tribuna (não apoiados) ..• 

0 SR. lhUEIRO JCNQ UEIRA :-V. exc. ma-
neja brilhantemente a palavra (dpo i·Jdos). 

0 SR. JULIO TAVARES .. . falta me COtnpe -
tencia (11ão apoiados) para collocar a discus-
são Da altura a que foi elovada pelos illus-
tres collegas que me preceder:~m no. t ribu· 
na, onde a minha presença Npresento. nada 
menos que um penoso sacritlcio, que venho 
prestar ás causa publioa, obedecendo á con-
llança temeraria dos collegas qud, mal inspi · 
re.dos, tiveram a lembrança de me cullocar 
na commissll.o ·de Orçamento (NfJ.o apoiados 
ger ats). 

Sendo assim, sr. Presidente, hão de per· 
mittir os i Ilustres collegas que eu colloque 
a di@cuesll.o precisamente nos termos regi-
mentaes ; RS. excs . hã'l de relevar -me de 
níio os acom panbar pari pa,su no desenvol-
vimento que deram ao debate, certos , como 
estllo, de que eu não poder·ta fazel ·o com 
vantagem. (Não apoíadn1). 

VozEs:- V. ex c. f H la sempre com multo 
brilbantlemo. 

0 !R. JULIO TAVAilES :-Addicto, pois, aos 
termos do regimento, por e8ta ~ oonsit.lera-
c;Oes e pelo adeantado da bora, vou reepon-
der apenas aos principaes argumentos dos 
dignos deputados que impugnaram o pro· 
jacto, cujo exame, em primeira discusdo, 



fó deve ser feito em face da aua conveni -
encla e da aua oonstltuclonalidade 

o primeiro argumento e o de que o pro-
~ ~to fere a Constituição ; ent retanto os 
illustres collegas, que lhe lançaram ~asa 
pêoba, nllo Indicaram o artigo da nossa lei 
baaioa attlngldo pelo projecto , No presup-
poato de que o projecto attEnta contra a 
autonomia municipal, foi elle combat ido como 
lnconstituciom I. 

Mas essa argumentaçllo é improcedente . 
A lei a<ldioional n. 2, de 28 de outubro ue 

1891, determ ina que o imposto de t ransmis · 
são de propriedade inter t> it>os seja arreca-
dado e applicado pelas mun icipalidades mas 
essa mesma lei, que faz · par·te da ~ossa 
Constituição, eatatuiu tambem que a decre -
taçll.o desse imposto é da competencia do 
poder IPgislativ o estadoal. 

Se a fdcul dade de decretar o imposto, re-
servada ao Congreno, comprehende, oomo é 
!Dcontestavel, a de elevar ou reduzir a taxa 
é claro que nos achamos no exercici~ 
de uma funcçllo cons~ituci onal , quando nos 
propomos, p elo proJecto em discus81lo, :e-
duzlr de 6 a 3 .,. a taxa do imposto de 
transm issão de propriedade. 

0 SR . A~TOLPHO DUTRA :-Essa faculdade 
pertence ao Congresso ; ne sse ponto estou 
de accordo . Impugno o projecto como acto 
prepara torto da inconstitucionalidade , (H a 
outro& o partes.) 

0 SR. JULIO TA VARBS :-Bem j O projecto 
n ão e inconstitucional. Direi, tambem que 
si é acto preparatorio de uma medld~ qu~ 
virá em socoorro do equilíbrio orçam onta-
rio, essa medida nlo será uma inconstitu-
cionalidade, como terei occasião de demons-
trar. 

Sr. 0resident~>, a commissl'lo Mixta , encar -
regada de reorganizar os di versos ramos de 
serviço do Estado, tendo estud ad o com toda 
minuciosidade um plano de reducç1\o desse 
serviç1>, em ordem a que, sem desorga ni-
zai-o, pudesse obter a maior economia pos-
sível, esgotou esse i ntento propondo a di-
minuiçll.o de vencimentos, a euppressllo de 
repa-rtições e institutos, a suspet:sl{o de es-
tabeleoimentos de ensino e de va rios servi -
ços nllo reputadoa essenciaes á administ ra-
ç!W. 
Algum~ s dessas medidas est1\o traduzidas 

em lei e outra~, já approvadas nesta casa, 
pendem do voto do Senado; mas a econo-
mia que de taes medidas deve resultar, é 
manifestamente insutllciente para determi-
nar a unidade orçamentaria. 

Pela proposta do orçamento, emm anada 
do poder executivo, se verifica que nll.o com-
puta ia a economia resultante da sup)lressll.o 
da lei n. 00, nem tão pouco as ver bas de 
subvenção e auxilios, e outras, não con · 
templadas na proposta, ainda anim o dcfic it 
accusado é de 5.064:000$000. 

A reMnte lei que crêou o imposto sc.bre 
subsldlos e reduzio oa vencim1 ntos dos pro -
fessores primarios, trouxe para o orç.tmento 
a economia de 526:000$000. 

Além· disto, a ccmmles!W de orçamento 
elevou na proposta do executivo a cifra de 
alguns tltulos de receita, taes como : ex-

A. C.- 31. , 

portaçll.o, a que accresceu I .OOOSOOO; consu-
mo e addicional respl!ctivo, a que accresceu 
\10:000~(!00 e territorial, a que accresceu .•• 
100:000.)000, achando com taes operações um 
au11mento de rece1ta de 1.210:000.>000. Pois 
bem: t odas estas economias a purada~ fo ram 
computadas no projeoto de orçamento, hoje 
distribuido nesta casa, e pel o qu11l Me vê que 
o defic it à ainda de 3. 324:000,3000. 

Deante destes alga ri smos , ba lllll ilo pre-
vis tos , o presiden te da commissà<l de urça-
m .. nto , <lo Senado, ofTereceu à consideraçi!.o 
do Congresso o pr ojec to que ora St> cusc ute, 
cer to de que, não íJOd<>nuo r ed uzu· mais a 
despesa , e r a lnd ispensavel al11rgar o S l'un tes 
de rece ita e cumprra fazd-u sem pedt< no-
vos sacr ilioios ao povu, e ao Ho; u < sclureci-
do esp ir lto deparou -se este meio , de empre -
go neoessario a soluçAo do p!ObloJ ma orça-
mll ntariO. 

Eid ahi a utilidade do proj ecto ew di•CUS· 
sil o. 

Vej amos agora a incúnst ituc iounlttlaúoJ t.la 
medida complem entar . 

O projecto nilo t ira para o Es tado o impos -
to de t1·ansmi88i!.O que pertence as lli ii UiCi· 
palidades, mas reduz <~S te, para se puder 
alarga r o de novos e velli os dir..itos que, 
como e sabido, na o tnc tde BúOl'<> u. LI au~uus· 
sào da propriedad tJ, mas sob: c cs t ic11Lo, trtr~ s 
I at ivos da propr1euade . 
~ o i mposto de novos e veJl, os <iirdi tos 

exi•te , entre nós , constituciouulwenttl de 
crll tado no corpo da proprl ,, lei add :Cional, 
que estabeleceu a d ; scr im t na~ào das ren -
das. 

Diz essa le i : (/.J) 
<<E' da exclusiva compelencia da~ riJun ici -

palidades a arrecad.tçào e a upiJ IICa,.:ào do 
imposto de tr" nsmt ssã" de p: ··i'' tellad., t n-
ter vivos, etc .>> l:'aragrap ilo u ui co: «Nào se 
comprehende neM ta dispostç1lo a t rn nswisslo 
de I!Stradas de ferro e engenhos centraes e 
outras empresas semelhan~es que gosem de 
favores do EstHdo, nem o impo&to ACTUA L~IRN· 
TE arrec~d~do por este sob a de11 om i.naçào de 
n ot>os e t ethos <.( ,re i! os, c r~ja d cc t· eta çào e ap· 
plica çã~ continuam a pert ence~·-/ h e .» 

Do tex to claro da le i se conclue que o 
imposto de novos e vel hos di r ei tos , ex tsten -
te ao tempo da d iscrimi nação das rendas e 
mantido nesta para o E, tado e u ma creação 
cons tituciona l, e pode ser au gmentado ou 
diminuido pelo Congresso . . . . 

Não impo1·t a suber se elle mcrde srmul-
t aneamente sobre a transmiss iío; é uma reser-
va conhtituciona l feita em favor do Estado. 

E se a@ s im é, o proj ecto . nll.o é acto prepa· 
r a torio de medida inconstitUciOnal como se 
aft !(urou aos dignos deputados que o Impu-
gnaram; nem ha abt sorpres~ al guma; a i,ei 
u . 2 e clara , reservou ao Uougr esso a !a-
cuidade de augmentar ou diminnJr a taxa . .. 

0 SR . lilllBI RO JUNQUE IRA :- Sem passar pa-
ra outro poder . o aB. . JULIO TAYAREa:-Pois bem: se as 
municipa lidades , esquecidas dest a faculda-
de reservada a outro poder, contrabiram 
en;prestimos, fund aram serviços luxuosos . .. 

0 SR. RIB EIRO J u NQU&IRA:-LuXUOSO&, não; 
necessarios e utels. 



fó deve ser feito em face da aua conveni -
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distribuido nesta casa, e pel o qu11l Me vê que 
o defic it à ainda de 3. 324:000,3000. 
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cer to de que, não íJOd<>nuo r ed uzu· mais a 
despesa , e r a lnd ispensavel al11rgar o S l'un tes 
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vos sacr ilioios ao povu, e ao Ho; u < sclureci-
do esp ir lto deparou -se este meio , de empre -
go neoessario a soluçAo do p!ObloJ ma orça-
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Eid ahi a utilidade do proj ecto ew di•CUS· 
sil o. 
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medida complem entar . 
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exi•te , entre nós , constituciouulwenttl de 
crll tado no corpo da proprl ,, lei add :Cional, 
que estabeleceu a d ; scr im t na~ào das ren -
das. 

Diz essa le i : (/.J) 
<<E' da exclusiva compelencia da~ riJun ici -

palidades a arrecad.tçào e a upiJ IICa,.:ào do 
imposto de tr" nsmt ssã" de p: ··i'' tellad., t n-
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comprehende neM ta dispostç1lo a t rn nswisslo 
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outras empresas semelhan~es que gosem de 
favores do EstHdo, nem o impo&to ACTUA L~IRN· 
TE arrec~d~do por este sob a de11 om i.naçào de 
n ot>os e t ethos <.( ,re i! os, c r~ja d cc t· eta çào e ap· 
plica çã~ continuam a pert ence~·-/ h e .» 
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te ao tempo da d iscrimi nação das rendas e 
mantido nesta para o E, tado e u ma creação 
cons tituciona l, e pode ser au gmentado ou 
diminuido pelo Congresso . . . . 

Não impo1·t a suber se elle mcrde srmul-
t aneamente sobre a transmiss iío; é uma reser-
va conhtituciona l feita em favor do Estado. 

E se a@ s im é, o proj ecto . nll.o é acto prepa· 
r a torio de medida inconstitUciOnal como se 
aft !(urou aos dignos deputados que o Impu-
gnaram; nem ha abt sorpres~ al guma; a i,ei 
u . 2 e clara , reservou ao Uougr esso a !a-
cuidade de augmentar ou diminnJr a taxa . .. 
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ra outro poder . o aB. . JULIO TAYAREa:-Pois bem: se as 
municipa lidades , esquecidas dest a faculda-
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necessarios e utels. 



0 SR. JULIO TAVARII:S,,, andaram menoe: 
cautelosamente, pois deviam ver que não 
podiam contsr com a renda integral desse 
imposto ad perpetwn. 

Portanto, H Presidente, a alteraçlio da 
taxa da siza nlio é uma sorpresa. 

Acredito ter defend:do o projecto debaixo 
dos pontos de vista da sua oonstitucionali-
lidade e conveniencla ; mas devo accrescen-
tar que elle não é tambem uma insídia, como 
affirmou o nobre depntado residente em Ca· 
taguazes. 

O honrado relator da commiasão no Sena-
do com a hombri.-lade e franqueu que lhe 
sllo proprias, declarou da tribuna que o pro-
jacto era necessario, indlspensavel mesmo, 
para o fim que se ti nha em vista, Isto e re-
forçar, Rmpliar uma das fontes de receita 
p!Lra dominarmos o defic it orçamentario. 

Não ha insídia ; foi dito da tribuna : nem 
nós, os legisladores mineiros, podemos dei-
xar de dizer ao povo, com franqueza e leal-
dade, que sa ~ riflcios SI! fazem nececRarios 
parP. a salvação do Estado. \ Apoiados). 

Não posso comprehender, sr . Presidente, 
que, quan do o Estado bate ás portas da in-
solvabilidade, na municipios procurem se 
acobertar nessa supposta autonomia , consis-
tente na integridade de uma de suas fontes 
de renda, para negar-lhe um recurso im-
prescindevel, e manter institutos até lu-
xuosos. 

0 SR. AsTOLPI!O DUTRA :-Por Já a COUSa 
não anda mui to l:ôa. 

0 SR. JULIO TAVARES :-Fico sabendo, pelo 
aparte do nobre collega, que por lá a cousa 
não vae muito bôa ; pois aqui ella vae pes-
simamente, do que tenho conhecimento di-
reato como membro da commisslio de Orça-
mento. 

Sr. Presidente, o projecto nem é inconsti-
tucional, nem prepara o advento do uma me-
dida inconstitucional ; nem é insidioso, nem 
constitue sorpreza ás municipalidades. E 
para, de minh:1. parte, demonstrar a neces-
sidade da sua adopçlio, vou trazer ao conhe-
cimento da Camara alguns dados orçamen-
tarios. · 

A despesa do Estado, segundo o projecto 
de orçamento, hoje distribuído nesta Casa, 
computadas as economias já decretadas pelo 
Congresso na presente sessão, é do ......•. 
19.086:0003000, cifra redonda. A receita, 
acot·escida com a elevaçlio das verbas dos 
imyostoa de -exportaçllo, conRumo e terrlto-
ria , attlnge a 15. 762:000! 000, do que resulta 
um <le{icit de 3 . 324:000!000. Até aqui o que 
está apurado. O nobre deputado, sr. Astol · 
pho Dutra, lembrou um plano de reorgani-
zação judiciaria que proporcionaria uma 
economia de 300 contos. Adoptado eue pla-
no, ou mesmo o proJecto que eatá no Senado 
e cuja justiça ou injustiça, convenlencia ou 
inconveniencia, não é licito diaeutu neste 
momento, teremos uma economia, no pri· 
rueiro caso de 300 e no segundo de 400 con-
tos de réis. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA:-E adduzindo a 
reforma das repartições publicas que se 
acha actualinente em discussão 1 

0 SR. Jui.IO TAVARIS:-A reforma das re-
partições não produzem economia maior de 
400 contos .•• 

0 BR. ASTOLPIIO DllTRA:-Então quasl que 
nll.o valia a pena. _ 

0 SR . JULIO TAVARBS:-OS lerviços eetlio 
sendo reduZidos, como não ignora o nobre 
deputado, desde 1898; 8 uma reducçll.o mala 
ampla importaria no seu deaequllibrio. 

Na Secretaria do Interior a economia nlio 
excederá, pelo projeoto, de 288:000$0 !0 . •. 

O ER. JoÃo Lmz:-Fóra a instruccll.o pu-
blica. 

0 SR. JULIO TAVARE$:-Fóra a instrucção 
primaria cuja reducçll.ojá. eetá contemplada. 
no projecto do orçamento. 

Na Secretaria da Agricultura os curtes de 
vencimentos e suppressllo de serviço, 
segundo o projecto, não produzem maia de 
QO:Ooosooo, approximadamente. 

Se attendermos às reducçõ~s propostas 
pelo Senado no projecto de fixação de Corça; 
se computarmos a economia. resultante do 
projecto de reforma judte.arht, a.ft'octo ao 
conhecimento do Senado; se avaliarmo& em 
900:000S000 a somma que dão municipali-
dades passará para o Estado ae o projecto 
em discussão for approvado e ae o impoato 
de novos e valllos for augmentado na raz![o 
de 3 ./' sobre o valor das escripturaa de 
transmlasll o,avaliaçlio que não é pessimiata, 
attenta. a paraly ação dos negocios, teremos 
uma economia ~otal, em caloulos, de ..... , 
·I. 770:000 ,ooo contra um de{ic it de ........• 
3.324:000.>000, o quo quer d•zer que o d eficit 
e1Tâ Jtivo é ainda de I . 554:000$000. 

E, para eliminai o, a commiasll.o de orça ·; 
monto invoca, ainda uma vez, as luzes e o 
patriotismo dos nobres deputados,eRperando 
que novos planos eejam suggeridos para que 
se encontre o caminho do equilíbrio orça-
mentario. 

Em face das dificuldades financeiras do 
momento, entendo que, pleiteando a ado-
pç!l:o do projecto, estou plenamente justi-
ficado, e só me resta pe:lir desculpas de ter 
occupado a attençllo da Camara de modo 
tão desagradavel. (Não apoiado! gera~!). 

Nlnguem maia pedindo a palavra sobre o 
projecto encerra-se a diacusalio o proceden-
do-se a votaçll.o é o mesmo approvado.-A' 
com missão de Orçamento. 

Eatando quasi dada a hora destinada aos 
trabalhos o sr. Presidente designa para 
amanhll. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

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

missões e dos projectoa, depois de Impressos 
e distribuídos. 

Apreaentaçlio de pareceres das commis-
aõea. 

Apresentaç!Io de projeotos, requerimento•. 
indicações, lnterpaUaç!les ou moç!Jea. 

Discuullo de requerimento•, indioaç!Jea, 
illterpellaçõea e moçõea. 

Approvaçllo de redacções llnaeJ. 
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~EGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
1. · discussão do projecto n. 116, sobre o r · 

çamento da receita e d'espesa do Estado para 
o futuro exercício de 1902 . 

l.• do tle n. 113, revogando a resolução o. 
6 que elevou de 15 a 20 ·1. os -r enc imentoa 
dos funccionarios da Secretaria da C. mar a 
dos Deputados . 

3 . • do de n. 107, do Senado, anuullando 
a deliberação da assembléa municipal do 
Caratinga, de 3 de fevereiro de lR98 . 

2.• do de n. 93, fazendo comprebender 
nos casos de desapropriação por uti lidade 
publica. a construcçilo de obrsa de , tinadas 
aos aerviços da industria extractiva. 

Ll vanta-se a &e88llo. 

40.• SESSÃO OROINARIA, AOS 21 DE AGOSTO 
DE 1901. 

p~ E!lD"l:\ CIA DO SR. R11 EI RO I E 0LI I" E IBA 

SI :MM.\HIO:- 1.· parle tia ordem do cli a - ,\ r·!a. 
- Exp• ''ente. Obsrrv•dles ti os srs : .to;in Lu iz. 
Leopoldo t: rr•' a e Ribeiro Junqueira - 2. · lei-
tura. - A l'rr seutaçào do parecer P' ;a 2. · •11 '-
cus,;Lo do prPjecto o. l~ o, do Senado. - '"""I 
da red ; c(10 li11al sobre· o projvcio u lll5.- 2. 
parte. - 1. · d scmsão Lins proj•cbs os . 116 c 
11 3.- ~-· do de n. 107, do Senado. Oiscurm 
do sr . ll .> rnardes de Fana . Requerim enlo do sr 
.loào Luiz Emenda do sr . Carlos 'I oledo.- 2. • 
di!CII "<iu do projedo u . ~ll . Ll! curso do H . 
João Luiz. - Orclem do dia. 
Ao meio !lia, feita a chamado, acham · se 

presentes os srs . : l~ibeiro de Olivei r a, Agos· 
tinho Perei1:t, Ce lest ino Soare~ , Jul iu Ta · a-
res, Olympio ~l ourão , Oly111pio Borges, Xa-
vier Rolim, Porto Pr lli o, João \' elloso , Her-
nardes c.le F&ria , Arti!UJ' P im er.ta. Ja\'me 
Gomes, Carl os Toledo, L•ndo lpllo CampoB, 
José Gou çal ves, Luiz l<enoó, João Lui z, 
Astolpho Dutra, .Joaquim Calixto, Evamiu on -
das Ottoni, Valeria de Rezende, Nunes Pi· 
nbeir o , Astolpho Pinto, Simeão Styli ta , 
Leopoldo Corrêa, J uven a l Penna, ltibe iro 
Junqueira, Assis Lima, Dea iderio de Mello, 
Edmundo l:llum e Alves de Lemos, faltando 
com ca usa participada os srs.: Fra nldio 
Botelho, SiiYa Fortes, Abeilard, Freitas Cas · 
tro, Delphim Moreira, Gaspar Lopes, lgnacio 
Murta e Va sco Azeveco, e sem ella os mais 
senhores. 

Abre -se a sesalio 
Lida a acta da anteceden te o n ão havendo 

quem sobre ella faça ob: crvaçiies é a mesma 
dada por approvada. 

EXPEDIENTE 

~ão ba leitura de expediente. 
O sR. JoÃo LUIZ pede se delegue á Mesa 

a faculdade dn nomear dous membros que 
preechom interinamente as vagas existe:~tes 
na commissão Mixta de rerrganizsção judi · 
ciaria pela amancia dos srs. Raposo de AI · 
meida e Carvalho de Brito. 

Com o con~entimento da Cama.ra são n u-
meadas os ers. José Gonçalves pelo 5. • dis · 
tricto e Alves de Lemos pelo 3. · 

O m. LEOPOLDO Connf: A env ia á Mesa uma 
represen tação de babitant•s da fazenda do 
Ca1anga pedind o a passa gen1 d c·~sa fa ze nda 
para o municipío de Bambuh y .- A' com-
mJPsão Mixta 1·:-pecial. 

0 8!>. RIBEIRO J !'!\<,i ~ EIRA ma n ca á Mem um 

I 
requerimento do Ba rão de Santa Barbara l o· 
Ii.:1tando transferencia de sua~ faz end as deDo-
midadas <•Brejo~ e Jacutioga». situadas no 
districto de S. Fr anc isco de P; ula, do muni 
cipio de Juiz ..:e Fóra , par a o mun ic ípio do 
R10 Preto.- A' mesma comrnis~ ãr. 

SEGU NDA I.EIT UR.\ 

Tem 2.· leitura e tlra solro n n:é :<.1 r ara 
oruem dos trat>alb os o p a re< er u . IG4. 
Al'RESEI' TAÇÃO IJK PAUEC ~RE8 1 AS CO ~Dfl , fÕES 

O sR. Juuo TAVARJ::~ , pela cornm1s~ão de 
Orçament o , a pre~eotn , reQU<·r e obtem dis -
pens;. d11s form ~t lidatl es reginh ntaes afim de 
que sej a dado parn ordem !lo <11a ,~e ama -
nhã o pro jecto a que s e re le re o segu in te 

Pn<ccer pa~·a :.! • • d isc·'Ss•io sQI1re o prn.'cc/n ,, • 
'1:!5, do Senado · 

A commis~ão dr Or(·omento é tl e pa ·ecer 
que o projecto n . '~''· do s , na ··u, se ja dado 
para 2.• discu s1ão e a ppro va d<• . 

Sa la das commiF~õe ~ . 2 1 do ,,~o>to •!o 1001. 
-.Julio 1'ava1·es . - Vrrlerin ,, ,. /{e: en •le -
J.copolrlo C'orréa. . 

O ~R. NvNHS PJ:\IIEIRO, p e la r oniU1i >EiiO de 
Redacçi'í o, manda á ~lesa u '"ll '•ii•t O 

I. Parecer e l·ed'Jcç•' n fi n • l sohre '' 1- '· .•j . ct .. 
n. ! O.; 

A comm issão de l{~dac~· 1in "" Le i ~, 11 que 
foi pre;e nte o pro je~ t•• n. 11 5, li de pnr·ecer 
que lb ~ sej a dad.i '!. seé!11 iot" 1 edacçll.o 
rtn a l: 

O Congresso Legihlativo de Mln H8 Lõera es 
decreta : 

Art. I.· F ica m a nnul lad ,· s a · ''"" 11 s. OZ. 
de _2 tle setembro de 181!\1, e I!JI . " 1:2 de ja-
neiro do corrente aunu , oa Cau 111111 Munici -
pal de Mon tes Cloro•. 

Art .. 2 . · R e vog~ m -se as d p osiçL>os em 
contrario. 

Sala das commi s;lles . 21 rio' 11 • >• n cJ ., 190 1. 

I
-Nu11es l' inh l' 1"0. -./u,t' Co ,,~ i« ·s. -A im-
J·rllnlr se . 

Não h a pr!'jocto~ , i n tli ca ~õe• H rr. uções a 
serem apresentad os. 

2 . ~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.· DISCUSSÃO DO PRC ·JECTO 1" . 116 ( <•k\' AME1\ TO) 

Lido e posto em I . · discu .'' ' ' " • à s . m de-
bate approvado e \'Oita 11 ron n•,• •Ao que o 
e laborou , o proj ecto n . 11 6, >< ·h•·., nr çb Uien -
to p ara o exe , cic1o de 191•2 V I · · • · ' '"' ~entir 
a Cama ra que p"sse elle á 2. · '" " U> são. 

). · IJ I 5CU~BÃO DO PR ('.I 8 C1 O N . I . :l 

Em seguidu, e li do e en ' " ' ·· ~ ua l mente 
em t.· di ~CU S>àO , qLe 86 , ·l o<t"" ' ' > . UJ dn-
bale, é app1ov" do e v ,.e à · , ,,, " ·"··<1 ·1 de 
Policia o prúject de resulu\í'l• • n. 1 :, , sobre 
o augmento proviwrio <.los v•u iu ·• n ros dos 



2'70 

tuncclonarlos da Secretaria da Camara dos assembléas munlolpaes Dlo Bl!.o snjettos ás 
D~putadoa. censuras ou á referenda do poder legislati-

vo e de nenhum outro poder, em face da 
Constituiçlo e da lei n. 2, que conferiram 
ás assembléaa municipaes o julgamento das 
contas da• respectivas Camaras. Esae jul· 
gamento, porém, refere· &e exclusivamente á 
liquidaçlo das contas e á veriftcaçllo do mo-
do pelo qual os dinheiros publicos silo em-
pregados, pois, nenhum cidadl!.o ficará a elle 
adstricto, podendo recorrer, em garantia dos 
seus direitos, para o· poder judlolario. 

3.• DISCUUiO DO PB.OJKCTO N. 107, DO 8B · 
NADO 

Lido e posto em 3 . · dlecusalo o projecto 
n. 107, tio Sent~do, annullando a ~ellberaçlio 
da assembléa municipal de Carattnga, de 3 
de- fevereiro de 1898. 

o •r. Bero•rde• de Faria : - Sr. Pre · 
sidente, fazen~o parte da commisa!l.o de Ca 
maras Municipaes, tive occaail!.o de exami-
nar os documentos que motivaram o proje-
oto em debate e convenci-me de que o Con · 
gresso não tein competencia pRra deliberar 
sobre o asmmpto, em face de todas dispo· 
siç11es constltocionaes referentes á materia. 

Como v. no . sabe,o projecto annulla actos 
da assemblàa municipal que responsabiltsou 
um ex·agente exeoutivo do munfcipio de 
Carattoga por aotos que, segundo allega o 
mesmo ex s.gen Le executivo, eram auctori 
zados em lei, e, assim sendo, verifica-se que 
o acto d ~ assembléa municip'-1 é radical-
mente nullo . 

Mas, sr . Presidente, o art. 30, §§ 8. 0 e 29 
da Constituição dá competencia ao Congres-
ae para legislar pobre Camaras Muni· 
oipaea nos termos dos arts. 75 a 80; delibe-
rando sobra seus actos ou mesmo anullando-
os na fórma de taes dieposiç11es ; no entre· 
tanto, em nenhum de seus artigos se encon-
tra disposição que auctorize o Congresso a 
annullar actos das assembléas munlcipaea. 

O ER. E. OTTONI : - Jâ ficou resolvido 
aqui que nllo tinhamos competencia para 
tomar contas dos actos das assernbléas mu · 
nicipaes. 

O SR. BE:RNARDEB DE FA.BIA : - A,rovei 
tando o aparte do nobre deputado, direi 
que, ba poucoa dias, foi rejeitado nesta Casa 
um projecto em identicas condiç11el, na es 
1encia, do as8umpto que nos preoccupa. A 
anembléa municipal de Pyranga havia per· 
doado um alcance ao agente executivo, con-
tra deliberaçllo da Camara Municipal ; o que 
tambem nlio podia fazer . 

Se deliberarmos de tal modo sobre o as-
sumpto, o Congresso virá decretar a annulla· 
çllo de um acto, que o poder judiciario, a 
quem compete julgar, poderá considerar 
valido, em face da Constituição. 

Sr. Presidente, 1e o Congreuo, que é re· 
presentante de um poder poli\ico, mas inde · 
pen.Jeute do poder JUdiciario, quizesse, em 
sua alta sabedoria, sem consultar interesses 
de justiça, resolver de modo contrario, se 
o Congresso quizesse ~~solve:- um. agente 
executivo de responsab1ltdade que t1vesse .e 
lhe fosse attr ibuida pela asaembléa muniCJ· 
pai, é claro que a Camara Mnnicl.pal re· 
conhecendo a falta do agente executtvo, po-
deria accionul ·o, fazendo valer sua respon· 
sabilioiade perante o poder ju1iciario, qu.e 
teria de deliberar segundo as regras do d1 
reito e da justiça, condemnando o, e entlio 
fiar se· bia o caso de nl!.o aer attendida a lei 
emanaia do Congrasso, por lnconatituoio· 
nal. o CongreBBo, poi11, não tem competencia 
para tratar da mataria, porque os act01 das 

UM SR. DKPt:TADO :-Para mim esse(, O 
ponto mais melindroso da questão. 

0 SR. BERNARDII:S DB FARIA :-Para mim, 
é fóra de duvida que o Congresso do Estado 
nll.o pode resolver sobre o assumpto, e que 
ao poder judiciario incumbe resolver sobre 
direitos que possam se!' l ~ sados por actos 
das assembléas muoicipaes . 

A lei n. 2, no§ 8.· do a- t. 39 diz: (Lê) 
« Se nas contaR forem encontrados erros 

não culposos, a Cumara mandará emendai os; 
se desv1os da receita ou applicação nã? au . 
ctorizada será marcado prar.o curto para 
que o responsavel entre com a importancia 
para o cofre •nuoioipal ; 18, esgotado este 
prazo, não tiver sido restituída a quantia 
ao cofre municipal, a Camara promoverá a 
respon&ab íli·:tade do agente ~xecutivo perante 
a auctoridade compettnte J>. 

Nl!.o diz, sr. Presidente, que ficará á assem-
bléa municipal resolver ou nl!.o sobre a res-
ponsabilidade do agente e:recutivo ; veritl · 
cada a respooBabllidade, a Camara pode ac-
ciooal o. 

o sR. José GoNQAI,VBB :-Aesembléa muni-
cipal não tem nada com o agente executivo. 

0 8R . BKRNARDBB DB FARIA :-Tem com a 
Camara Municipal. Comprebendo, como 411z 
o meu lllustre collega, que a Camara to-
mando as contas do agente executivo assume 
a responsabilidade dos acto1 por elle pratl-
çados, mas nllo é o que eu vejo nos papeis 
que acompanham este projecto. 

A assembléa municipal, sem estender est11 
responsabilidade aos demais membros da 
Camara Municipal de Caratinga, responsabi-
lizou unicamente o ex·agente execntivo que, 
na sua opinilo, despendeu dinheiros publi-
cos sem auctorizaçllo legal. 

Mas, sr. Presidente allegando o ex agente 
executivo que semelhantes despesas foram 
devidamente auctorizadas pela Camara, e 
desde que a assembléa municipal julgava· 
se cc,m direito de n!l.o admittir taes despe-
sas, devia neste caso a responsabilidade re-
cabir na Camara e nlo sobre o agente ex-
ecutivo ; esta é a opinil!.o dos meus illuatres 
collegas, com a qual estou de perfeito ac-
cordo . 

UMA voz :,-Se reaponsabillzou o acio do 
agente executivo, e nullo. 

0 SR. B&BNARDEI DI: FARIA. :-Não ba 
questllo ; mu o meu pensamento sobre o 
projecto tunda se na sua nullidade, porque 
se o acto e nullo . •. 

0 81l. ÁSTOLPHO DUTRA :-Se é null<:> n!l.o 
precisa ser noullado. 

0 ·sa. BII:RNAilDD DB FAlUA.. :-Se elle é 
nullo n!l.o precisa aer aunullado, porque vi· 
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ria fazer uma exoepç1l.o que por i~so mesmo 
fllria suppór uma regra. 

~e é nu !lo, nlio h a qus decretar-se essa 
nullidade, que é pate:1te e insanavel, por 
defeito de poder. 

Se é nullo, o ex-agente executivo, quando 
accionado pela. responsabilid ade que lhe foi 
attribuid a, saberá defender-se, a lle ~ ando o 
aeu direito , e o poder judiciario o absolverá, 
de~larando essa. nullidade. 

Sr . Presidente, o art. 75 §..,_.,em um 
dos casos em que cabe ao Congresso resol· 
ver sobre actos de.s Camaras Municipaes, 
refere se ao art. 77 paragrapho untco. 

Essa disposiçllo refere se á assembléa mu-
nicipal, toma.ndo conhecimento da~ r aclama-
ções feitas perante ella em relaç ã 1 a llctos 
da Camora Municipal ; e neste caso nlio 
está. ar. Presidente, a reclamação aprdsen · 
tada porque não Pc refere a actos da Cama-
ra Municipal que a asHembléa posfa suspen-
der, trazendo-o ao conhecimento do Con-
gresso ; o que ella fez t'oi declarar, illegal 
mente, n respon~ a bilidade do tx agente 
executivo 

Eu, pois. fazendo parte da commissão de 
Camaras Municipaes, devo declarar que jul 
go nl!.o ter lagar n intervençáo do Con~~:res 
so no ca~o vertente, por n!\o ter absoluta -
mente fun .lamento na Constituição nem nas 
leis em ' ' igor; o porque a sua intervenç!l.o, 
fóra do que ac l1a se dteposto na Constitui 
ção seria in v r sóra das attribuições de outros 
poderes e por conseguinte inconveniente e 
null a , e dat ia como resultado, evidente-
mente, o perigo de clloclr·se o legislativo 
com os outros poderes, que forçosamente e 
no ri goroso desempenho de euas attribui · 
ções nllo obedeceriam ao seu acto. 

Poque, sr . Presidente. todos os poderes, 
tendo sua origem natural no P•>VO, têm tam -
bem seus limi tes precisamente traçados ; e 
nesta precisl!.o de limites é que consistem o 
e ~uilibrio dos poderes e a harmonia que 
e ~ tre elles deve e:~tistir ; devendo cada um 
agir na esphera de acçl!.o que lhe é traçada, 
nl! o pode eJtistir, sr. Presidente, imperio de 
um Eobre outro, porque de outro modo, dar-
se -h ia a absorpção de um pelo outro e destru· 
Ir-se h ia, por ass im dizer, a harmonia que 
deve existir entre todos. 

Penso, ar . Presidente, ter deixado entre -
ver, nas palavras que tenho dito, que o meu 
modo de entender em relaçllo ao projecto é 
contrario, pensando que, por inconstitucio · 
nal, não deve elle ser acceito pela Camara 
dos ara. Deputados. (Mui to be,,; muito bem). 

O sr . .Joih Lulz:-( Nl!.o temos o seu dis-
curso). 

Vem á Mesa, ó lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte : 

Requerimento 
Requ eiro que o projecto n. 107 vá ã com-

mlss!\o dd Constituiçl!.o para interpor o eeu 
parecer sobre a competenaia do C?ngresso 
Mineiro pa.ra conhecer da mat~rta nelle 
contida. 

(S. R) Sala da.s sessões, 21 de agosto de 
1901.-Joílo Lui•. 

O sr. Carlos Toledo:-Sr. Presidente, 
tive a honra de assignar o parecar, or.l em 

diecuaslio que annullou a deliberaçlio da es -
sembléa municipal de Caratinga apenas 
como membro interino da commisslio de 
Cama1·as Municipaes nesta Casa e devo con-
feuar a. v. exc. que sobre maneira abala-
ram o meu espirito ae ponderosas re zões 
adduzidae pelo illustre deputado represen-
tante do 4.• districto e as brilhantes refle-
xões expandidas pelo não menos illustrado 
collega residente nesta Capital. 

Não tendo feito eetuio sobre a mataria 
por ser membro interino da com missilo de 
Camaras Municipaes, estou de pleno accor-
do que voltem os papeis e mais documen-
tos á commiseão de Legislação, afim de que 
esta interponha o seu parecer sobre o as -
sumpto e como a commissl!.o de Camaras 
Municipaes ja se acha constituída de seus 
membros etl'ectivos nllo seria de matl aviso 
que ella fosse tambem ~bamada para, 
coojuncta mente com a de Legislação, estu-
dar a•sumpto tl!.o import , nte que vem es · 
tabelecer um precedento pelo qual nos rege· 
ren.os dora em deante. 

Neste sentido mando uma emenda ao re-
querimento do meu illustre colle~a, conce -
bida nos seguintes terrr. os : (L6 .) ( Muito 
bem:) . 

\'em á Mesa, e lida, apoiada. e posta em 
discussão aonjunct3meute com o requerimen-
to a Eeguinte : 

!;menda 

Acc r es ~ente se onde convier :«e á com mis -
sã o de Camaras MunicipaeS». 

~ala da s ses . ões, 21 de agosto de 1901.-Ca r -
los Toltdo . 

Nllo havendo mais quem peça a pal avra. 
encerra se a drscussão, sendo a pprovados re-
querimento e emenda, pelo que vne o pro 
jecto ãs commissoe s de Const ituiçl!.o e Cama-
ras Munlci p "~" . 

Suspende-l<e a sesslio por lO minutos, sendo 
reaberta findo este prazo. 

2.• DIECUSSÀ O DO PROJECTO N. 93 

E' annunciada a 2. · discussão, por ar-
Ligus, do projecto n. 93 fdzendo . compre-
prehender nos casos de desaprc pr taç í'lo por 
utilidade publica a construcçl!.o de obras 
destinadas aos servrços da tndus trta extra-
ativa. 

Em discussão o art. 1.• 
O sr .. João Luiz : - (Niio devolveu o seu 

discurso). 
Niuguem mais pedind~ a palavra sobre o 

artigo 1. · encerra· se a drscu . silo, ficando a 
votação adiada por· falta de numero legal . 

Em discussão o artigo 2. · é a mesma sem 
debate encerrada, ficando adiada a votaçl.o 
para quando ltvuver numero legal. 

Nada mais h l! vendo a tratar-se o ar. Pre-
sidente des igna para. amanhli a seguinte : 

ORDEM. DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaç!l.o da acta. 
Ex pediente. 



Segunda leitura doa pareceres de commis-
•õea e dos projeotos, depois de lmpresaos e 
dl~tr1buidos. 

ApreEentaçl!o de pareceres das oommis· 
!ues. 

A-presentação de proiectoP, raquerimentos, 
inrlica~ões, interpellac;ões G moções . 

Dlscusslo de requerimentos, indicações, 
interpells çõe~ e moções. 

Approvação de redacções flnaes. 
Votação da meteria cuja dlscus~ il o se acha 

encerrada. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 heras da tarde : 
2. · discuseão do projecto n. 125, do Sena-

do, reduzindo a 3 'I· o imposto de transmis 
são de propriedade pertencente âs Camaras 
Municipaes : 

I.· do de n. ll7 , sobre im tallaçll o de dis-
trictoa de paz. 

I. · do de n. 106, sobre licença ao escrivão 
de orphl!os do ? . · otllcio da comarca de 
leopoldina. 

L· do de n. 109, F o ':Ire licença ao lente de 
francez do Internato do Gymnasio Mineiro. 

2.· do de n . 76, sobre ferias do fõro . 
2. · do de n. 94, dispensando de diversos 

onus as estradas de ferro, referentes á indus · 
tria extracti va. 

Levanta se a sessão. 

50.· SESSÃO ORDINARIA, AOS 22 DE AGOSTO 
DE 1901 

PRESIDENC!l DO SR. RIBEIRO DE 0 J.IV EiiiA 

SUMMAIIIO: -1 . parte rlaordem do di a.- Acla . 
-Expedler . te . -Ob! erv~ções dos sr:<. Ol ymtJlo 
~lour!!.o, l.eopolno Com1a, l.ulz lleonú c llerua·-
des de Faria .-Apresentaçào rl tl parer.e res para 
2. · dlscusf ilo dos projectoa ns. !l7. 112 e 113 -
Apre1entação da fndl caçllo n. l ã. - A pprova· 
ção de redae~;to 1·nal.-V. t~çioes adiada•.- 2. · 
parte. -2 . · discussão do pr ol· elo n . 12\ elo Se· 
nado.-Ar t. 1. • Di scurso e emenda do sr. João 
tniz .-Art. 2. ·-Oinursos e emendas dn• ars. 
Joac Luiz e Ribeiro .lu~>quelra . -Ob~er\' a çõe s do 
sr. Julio Tavares .-Art. 3.· Emenda do H. 
Jolo Lulz .-t.· dlscus!ão rios projectos ns. 117. 
106 e 109.-1!. do de n. i6.-0iscnrEO do sr . 
J~!lo Luiz .- Ordem do ri a. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os senhores: Ribeiro de < liveira, 
Agostinho Pereira, Celestino Soares, Olympio 
Borges, Olympio Mourão, Porto Primo, Joa-
quim Calixto, Abe!lard , Lindolpho C~mpos, 
Julio Tavares, João Velloso, Xavier Rolim, 
Nunes Pinheiro, Jol!o Luiz, Valerio de Re · 
zende, Astoh h o Pinto, Epaminondas Ottoni, 
Desiderio de Mello, Astolpho Dutra, Leopol · 
do Corrêa, Rodri(!uea Chaves, Alves de Le · 
mos, Bernardes de Faria , luiz RennQ, .Juve· 
nal Penna, AEsis Lima, Simello Stylita, (;ar 
los Toledo, Jc se GonçalveP, Luiz Cassiano, 
Ribeiro Junqueira e Edmundo Blum, faltan-
do com causa participada os srs. l'raDklin 
Botelho, Silva Fortes·, Freitas Castro, Delfim 
Moreira, Gaspar Lopes, l11nacio Murta e Vas-
co Azevedo, e sem e lia os mais senhores . 

Abre se a sesslio . 

Lida a aota da antecedente e nlio havendo 
quem sobre ella fo ça observações, é a mes-
ma dada por approvada. 

EXPRDIENTII: 

0 SR. I.' SECRETARIO dâ COnta do Eeguinte: 
R cprcscntar•;es 

De fazen deiros do districto de Cambuquira, 
pedindo transferencia de suas fazendas para 
o município da Campanha .-A' commissll.o 
Mixta Especial. 

De habitantes do mesmo districto de Cam-
panha, município de Tres Corações do Rio 
Ve1·de, solicitando transferencia desse d!a-
tricto para o município da Campanha.-A' 
mesma com missão. 

0 IR. ÜLYMI'IO MOURÃO envia á Mesa, para 
ter o destino regimental, uma representação 
em que o tenente -coronsl Jose Leonardo de 
Meira p ·dc transferencia de soa f<t zenlla de· 
nomin~da « .\ldei a», l10 município rio Peça-
oba para o de S. JQao Baptista.-A' mesma 
commiFsiio. 

O sn. LUIZ RENNÓ envia á Mesa uma re-
presentação em que habitantes da zona do 
sul do Estado pedem aboli ção do imposto de 
dez róis sobre o sal.-A · com missão de Orça· 
meuto . 

0 8R. LEOP; LOO CORRf: A mand a à Me~ a uma 
representa ção em que o Conselho Distr ic tal, 
em nome do povo de Corrego d 'Ant as, wuni · 
cipio de Dores do lndayá, solicita a r esLa ura-
çlio da lei n. 2 . 162, de 19 de novem "ro de 
1875, sobre divisas .-A' com missão Mixta Es · 
pec o ai. 

O @or. Beruardes ele Jo'arla (Não devolveu 
o ~ eu discurso) . 

Nll.o ha matarias di stribuídas para segunda 
leitura. 

APRESENTAÇÃ it D!: PAHEC I·:RES DF. Co~DII S! ÜES 

0 SR. AGOSTINII <t P ERF.IIl~ (f.' .<ec>·ct'l rio), 
pela comruissão de Policia, aprese nta o se · 
guiute: 

Pat·ucer parn scgw~<ln dúcu ssão sohre o pt·o· 
j cc to ". 113 

A commissno de Policia, a que foi remet· 
t ido o projecto n. 11 3, desta Cnm ~ ra , pelo 
qual revoj!a a resolução n. 6, de 19 de JU· 
ubo de 189!, é de parecer que o mesmo seja 
submettido á 2 . · discussão e approvado. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1901. 
-Ribci1·o rlc Ol ivei>·a . - Agost·inho ]o$é P erei-
rtt.-C.elesti.Jio Sow ·c$ ,-A imprimir-se. 

o sa . . lo i\ o VEI.LOF. O, pela com missão de 
Sande PublicP, apresenta, requer e obtem 
dispenBa de impr-essão e interstício afim de 
que seja darlo para orde m do dia de amanbil 
o projecto a q ue Ee refere o seguinte: 
Ptn·ecc>· ] W'a segunda discussão sobr e o p1·o · 

j ccto n . 112 

A commissão de Saude Publica, a que foi 
presente o projec to n. 112, desta Camera, é 
de parecer que o mesmo seja dado pHa 2. · 
discussão e :o pprovado com as emendas que 
opportunamente serlto apresentadas. 
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Sala das com missões, 22 de agosto de 1901. 
-Joífu Vetloso.-Lcopoldo Cor réa . 

0 SR. LUIZ C.USIANO, por parte da co m· 
mlasl!;o de Obras Publicas, envia á Mesa o 
seguinte: 

Parecer pw·a 2. · d iscussão s1!Jre o p ro)ecto 
"· 97 

A commissllo de Obras Publicas, á qual fo i 
presente o projecto n. 97, ja approvado em 
1. · discussl!.o, I} de pareoerque seja esse pro-
jacto submettido á 2. · discussão e appro-
vado. 

S1la das ccmmi s sõe~, 22 de agosto de 1901. 
-E. Ottoni .-Luiz CJss i.HIO . -Jay m e Go-
mes .-A imprimir-se. 

APRESE:>;TAÇÃO DE PPOJECT JS1 lNOICAÇ ilBS E 
~lOÇÕES. 

O sr. Porto Prlmo:-Sr . Pres idente, vou 
apresentar 1í consideração da Casa uma in · 
dlcaç!io referente BO serviço do ferro -via 
Bahia e Minas. 

Lendo. a ~<fo nsa gom diri gida pelo illustre 
Presidente do Eltado ao Congresso Mineiro, 
vej o uma referencia áquella ferro -vi a: tra · 
ta se ahi das novas tarifas, qu e começaram 
a vi crorar do r! ia I.· do corren Le. Dà -se, po-
r6m ~ em sua execução um verdarleiro enga-
no por parte da directoria daquella estrada. 
E' assim que o honrado Presidente do Es · 
tado, glém de fazer a modi fl caç!lo pedida, 
conseguiu ainrta que a companhia <<Nilvega· 
çllo do Rio de .Janeiro» baixasse as t arifas 
com rel ação ao tranPporte marítimo dos ge-
neros export~ dos. Mas, na execução des;:a s 
medid aM patrioticas , a directoriu da E. de 
F. Bahia e Minas tem entendido qu'3 as 
novas tarifa s só estão em vigor qu ando os 
generos, isto é, o café e os cereaes forem 
exportados por aquella empresa de navega· 
ç!lo. 

Desse modo, afasta a directo ria daquella 
estrada a concorrencia de qualquer outra 
companhia que vossa on·erecer melhores van-
tagens ao commercio e á lavo UI:a do muni· 
cipio onde reBI':Io, creando mdtrectamente 
um monopolio e transgredin do o acto ema-
nado do poder executivo. 

E' por isso, sr. Presidente, _que o com-
mareio e a lavoura do mumctplo de Theo-
philo Ottoni já têm reclamado do governo 
do Estado providencia s no sentido de se fa-
cilitar a concorrencia sobre o serviço de 
navegação, porquanto a referida empresa 
«Navegaç!IO do Rio de Janeiro», modifi cando 
os fretes com relação ao café e cereaes ex· 
portados daquella zona, mantém preços 
exaggerados quanto ãs mercadorias impor-
tadas do que resulta grande prejuízo para o 
oomn:ercio de Theophilo Ottoni e dr. s muni· 
olpios vizinhos, que, cert~mente, dar!io pre-
ferenoia ao transporte fe1to pela estrada de 
ferro Central, apesar da grande demora e 
da ~rande distancia a vencer. 

E isso o que consta da representaçl!.o q~e 
pa1so ás ml!.o~ de v. exc., afim de que SeJa 
publicada no JOrnal da Casa. 

Tenho em meu poder telegramma de um 
agente de casa de eommissões do Rio, resi-

dente em Ponta d"Areia , com111unill8ndo que 
o café ~esp~;~.chado de Tbeophilo Ottoni para 
Ponta 1 AreJa , segundo o modo de entender 
do director da estrada, pagará pela tarifa 
ant1ga da estrada, se fõr exportado nos va-
pores da empresa «Esperança Marítima» ou 
n?s de outra qualquer, porfJuc o ' " va tru·i(a 
Sfl ap rove tia (lOS grner OS e:rporta,los p Pla em. 
1'1·esa «Na vega~<lo do Rio de Janei,·o»! 

l~so, sr. Presidente, importa em um mono-
poho od10so, em um verdadeiro pri vilegio 
com prejuízo das classes productoras da: 
quella zona. 

Entendo, pois, que as providencias do go-
verno ser!io promptaR no sentido de ter tlel 
execuç!io a medida que alie p•trioti camente 
poz em pratica afim de attender âs ditficul · 
datles . da lavoura do município de fheopbilo 
Ottom. 

Apresento, portanto , em vista desae estado 
normal, desse monopolio odioso, uma indi-
cação para que cejam at tendida s as justas 
reclamações do commeroio e da lavoura da-
quelle município. 

Para melhor fundamentar essa indicação 
P2-~so a, ler al guns topicos da representa ~ 
çao. (!,c) . 

Essa empresa «Esperança Marítima» faz o 
transporte mais barato que a companhia 
<< 'lnvegaçl'io do Rio de Janeiro>>, pois cobra 
18 400 por ~a c cf\ t.le ca fé, ao passo que a outra 
cobra 1:3480, acontecendo o mesmo com re-
lação aos ganeros importados. 

Ha, poré m, um serio embaraço 8ll serviço 
da C(l ncorrencia e é o seguinte : entende a 
directori a da estrada que os exportadores só 
j!osa m das vantagens da no va tarifa fe rro-
via ri a qu ando o t ransporte marítimo à fe ito 
pela companhia «N~ vegução do Rio do Ja -
neir<1». 

Pare ce-me qu e n!io h a nem pode haver um 
contracto com a administração creando t al 
monopoli(• , r;:- t• isso upresento a indicação 
que esper o será approvada pela Casa atlm 
de que cessem os abusos ·ate ag-ora commet -
tidos quanto no modo de se interpretar o 
a c to do govero<' do Esta do . 

A indicação é a seguinte : (L,=). 
Tenho concluído . (Mu ito be111 ). 
Representaç!io a que se refere o discureo 

supra: 
Exms. srs .-Conflados na maneira solicita 

com que v. v. excs . costumam attenderos 
reclamos do povo, vimos respeitosamente a 
presença de v. v . excs , rogar a fineza de in· 
tercederem, usando da legitima e lllerecida 
influencia de qne gosam perante o exm. go-
verno do Estado, para que seja por este de-
vidamente attendida a representaçrw que 
nesta data endereçamos aos dignos e illus· 
tres Presidente do Estado e Secretario da :< 
Finança&, Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, no sentido de 8erem reduzidos , o 
mais pos3ivel, oa fretes das mercadorias Im -
portadas pe:.. via marítima do Rio tle .Ja-
neiro para esta praça e outras de diversos 
munlclpios do norte. Pelos prinoipaes tre· 
chos da alludlda representaçl!o, que abaixo 
damos, verão v. v. exos . a justiça do nosso 
pedido. 

«H a ainda a observar que o estado das 
oousas como estão aotualmente det.lrmina 



grave damno para a estrada de ferro cuja Theophilo Ottoni, 1.· de agosto da 1001.-
renda decresce aenslvelmenta. lllma. e ex ma. srs. drs. Epaminondas Ottoni, 

Outras zonas a municlpios do norte dai- Reynaldo Porto Primo, coroneie lgnacio Mo-
xam de fazer por aqui a @U& importação, reira Murta, Olympio Mourllo, Pedro Cales -
apesar de n:traordinariemente distanciaaas tino Rodrigues L:haves, Celestino Soare&, E1-
do ponto terminal da estrada de ferro Cen- mundo Blum, Arthur Pimenta, Joeé Bento 
tral do Brasil, devido apenaa ao exagero daa Nogueira, Simão da Cunha Pt>re•ra e C11 millo 
taxas de transporte. Pratee, d. d. deputados e senadores ao Con-

E' de toda a jusi.iça que se fixe para uma graseo do Estado de Minae.-Neves&Pere1ra, 
tonelad!l de mercadoria&, traoeportadaa por Joã·J Cale& tino da Motta, SebaatiãJ A ugueto 
via marítima, taxa de limite razoava!. I de Qlleil'oga, Antonio Alves Benjamin, J. Mor-

Nos pequeno& despachaR, é costume o va· rex, Sennll & Carvalho, Venaocio Go mee da 
por, no mini mo, cobrar 53 por um volume, ; Si lva, Francieco Bento Foneeca, Marianoo 
acarretando. ~esta'arte onua _peeadlasimos i M1utins doe Santo9, Jo!lo Rodrigues de Santa 
para a ma10n a dos commercl8ntee desta .<~.nna, José Barbosa ~enna, Joaqu1m Ftóea & 
praça, que eó fazem pequenas encommen - Comp., Secundino de tlhttos Fre1re, Antonio 
das. Pedimos a attençllo de v. exc. tambem Barbosa de Oliveira, Camillo Prlltes & lrmllo, 
para este ponto. AI tino Barbosa, Vicente Rodrigues de F•guel· 

Outra medida muito neceaaaria é a iaen· redo, Manoel Soares da Silva, Elias Abrabllo, 
çl!.o do frete para os pacotes de saccoe em Abel Jaci ntho Gomes, S. Charles & lrmlto, 
retorno, como se pratic!\ em todas as empre· Manoel do O' O arrocho, J . Alvarestte, Pa-
daa marítimas e terrestres. checo & lrmlto, Frederico Mare & .Filhos, 

Das mercado•·ias qu.e pagam transporte por . Felictano Bambt~rg,. J oll.o de SJusa Figueiredo, 
volume e não por peso, só podem llcar cha· ! dr. Joll.o Antonio L. de Figueiredo, Tur1bio 
pél's de cabeça e mobilia, unicae que anp· ! .loF.é Alvares, Alvares & Cc·mp., Pratas & Sá, 
portam eue frete eapecisl . I Adolpho Sà., Tbeupllilo Pratas, M mÇ>el Mar-

Ao que sabemos, h a no Rio de Janeiro tiniano da :>ilva Santo&, José Cyrmo & Comp., 
suas empre~as de navegaçl!.o que ee propõem S~bastill.o Dias de Olive•ra, L~olino lgnacio de 
a fazer com o governo de v. exc . contracto Loyola Pinto, José Hono r10 Di<t~ , Ferreira & 
mutuo para o transporte de generoa de im . Filho, Antonio Lopes de Figue•redo, Mmer-
portaçll.o e exportaçlto. vi no de Castro Pinto, dr. José Carlos Gome• 

Acreditamos que uma daquellaa em pre- · da S1lva, Ferisardo Scharvedel, Carlos Sá, 
sas, maximé a «Esperança Marítima & nlto Pedro José Versiani, Pedro José Velloao 
deixará de attender As medidas que toma- I Soares, Herculano Jotié Velloeo, Je•·onymo 
mos a libe rdade de lembrar a v. ex o., tanto I Dias ae Oliveira, t··enelon da S1lva Porto, 
mais que a firma proprietaria dos vapores Antonio Soares aa Codtu, Americo Subo-
que ultimamente frequetam o porto de Ca· i aa Coelho Senna, Julio Alberto Hu.uscl-
ravellaa, além desse interesse, tem outros sem, F_rancisco Lopes Bamberg, Justino Pa-
de nll.o peque. a monta a zelar nesta zona, checo Rollm, João Baptista M1glé .:~ , Domln-
como por exemplo: grandes capitaes em · goa de Caetro Reis, Jose Rodngues de Oli· 
prestados, ha maia de tres annos, á lavou"a veira, Carlos Rodrlguee de Oli ve•ra, Jerony-
e os quaea têm augmentado pa •·a attender mo dos Santoa Oliveira, Antonio Laender, 
88 exigencias do actual do estado de coueas. Galdino GJnçalves de Faria, Alberto L·.ender, 
Parece nos qne esta Arma nlio dei:rará pare Romeu Gasinelle, Bernardmo Rodrtgues de 
cer de uma vez a zona que lhe é tão aym· Queiroz, Tertuliano Barbosa Senna, Lucas 
pathica e sobre a qual tem feito pairar no Evangelista dos Santo&, João Antonio Tei-
longo período de maia de trea annoa os seus xeira Lages, Hermano Scheroder, Arthur 
protectoree e beneficoa cuidados, nlto ob~ · Scheroder, Waldemar Rauacb, Placido Fer. 
tanta o atrazo que teve a. lavoura com a ter- reira do Espírito Santo, Roberto Sauder, 
rival secca ; mormente tendo já manifestado Bernardino Fernandes da Silva, Martmiano 
o seu plano. ordenando duas viagens men- Pereira Ouedes por si, e pelo capitlto Leo-
saee do porto de Caravellas, o que provocou nardo Estavas Ottoni, .Francisco Achtschllo, 
a reducçllo d11.s tarifas de transporte. Francisco Soares Rodrigues Sobrinho, Mar-

Em vista destas e de muitas outras circum- ciano Baptista Martins, Campagnani & 
stanciaa que deixamos de ponderar e que po- Comp. 
de_m melhormente ser explana~aa pelo• ex ma. Vem á Mesa, é lida, apoiada e vae á com-
ar •. drs .. Epsmlnond~ Ottom e Reynaldo misall.o de Orçamento a seguinte 
Porto Primo, a allud1da empresa fará a• 
maiores vantagens possíveis á lavoura e ao 
commercio. 

Finalmente, estamo& informados que a em-
presa (IEsperanoa Maritima» vae apresentar 
a v . exc. uma proposta retfuzindo o preço 
de todos os frete& de mercadoria~ de importa-
çllo e exportaçll.o, sendo certo que já orde-
nara ao seu agente em Ponta d' Areia a oon. 
duo~llo da cada aacco de oat'é por l$4CO. 

Certos de que v. V r excs. tomar.lo na , de · 
vida cQnaideraçllo o noaao. ppdido, ant-ecipa-
moa lhes uoasoa cordeaea agradecimentos e 
apresentamos a v. v. exca. n01soa re~pettoa; 
-Baude • fraiernfdade. 

Indicação n. 15 

Indico que a Came.ra dos srs. Deputa1os, 
por intermedio da Meaa, represente ao go-
ve•·no do E~tndo no sentido de prov•denciar 
sobre a Uel execução das nov~s tar·ifas da 
ferro-via Bahia e r.finaa, garantida a l•berda· 
dade de eo!Lmercio e da induatria de trans-
porte maritimo dos generos exportados pela 
mesma ferro-via, qualquer que eeja o porto 
a que fot"em destinados. 

$.ala das eeHõe&, 22 de agosto de 1901.-
Porto Primo . . 



APPROVÁÇÃO DB RBDAC ÇÃO FINAL 

Em seguida, lida e posta .em discussão é 
sem debate approvada a redacç!io final do 
projecto o. 105, aonullaodo lei da Camara 
Municipal de Montes Claros .-Remetta-se ao 
Senado. 

VOTAÇtlflS ADIADAS 

Passando-se á votação da mataria cuja 
discussl!.o se acha ence rrada, é approva-
dQ em 2. · diecussão e vae á commissl!.o 
de Constituição e Legislação o projecto 
n. 93. 

SEGUNDA PART E DA. ORDEM DO DIA 
8BGUNDI. DHCmSÃO D1 PRO.J ICTO N. 125, DO 

SB.~ADO 

E' annunciada a 2. · discussflo , por artigos, 
do projecto n . J;?'i . do Senado, so bre 1mpos · 
to de transmissão de propriedades. · 

Em disou~sllo o art. l. · 
O er. JoAo I.ulz : - (Nl\o dev olveu o seu 

discurso) 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 

discussllo conjunctamente com o art . I.· a 
seguinte 

E·me,t,-la 

N . l 
Art . I . · Onde se diz- «Camaras Muni-

cipae@»-diga -se:-«municipalidades». 
Sala das @essões, 22 de agosto de 1901.-

Jodo Luis. 
Nilo havendo mais quem ~obre o an ig-o I.· 

peça a palavra ence rra-se a discuss!I ~ , sen-
do approvarlo o artigo e bem assim a emen-
da a elle oft'erecida. 

Em discussllo o art . 2 . · 
O er . .Joi\o l.olz :- (Nl\o devolveu o seu 

disourso). 
Vem ã Mesa, é lida, apoiada e posta em 

discussão conjunctamente com o art. 2 . · a 
seguinte 

N " 
Emenda substitutiva : 

Ao art. 2. ·-Substitua-se pelo seguinte: 
Artigo. Não se comprehende entre a~ 

renda.a de que trata o art. 58 n. I da lei n. 
2 de 14 de setembro de 189 1 o ilnposto de 
transmissão de propriedade pertencente ás 
municipalidades. 

(S. R.) Sala das sessões, 22 de agosto de 
1901.-loão L«i•.- Bet·tw>·cle$ de Fal'ia.-
José Gonçal ~cs. -Leopoldo CotTJa . - L« i; 
Cassiano. 

O er. Ribeiro .Juuquelra : - Fr. Presi -
dente, é demasiado conhecida a minha opi · 
ni!io em relação á mataria; por isso, não 
preciso, não posso e não devo discutir mais 
uma vez o artigo do projecto, tanto mais 
quanto a questã:> principal, aquella que se 
refere ao art. I. ·, já !oi approvada pela 
Camara. 

Meu intuito 6 apresentar duas emendas 
ao art. 2. ·, que determina o seguinte ( Lé) : 

<<Fica o governo auctorizado a contribuir 
.-\. C.-:\5. 

para o pagamento das prestações aemestraes 
ou annuaes, a que forem obrigadas as Ca-
maras Municipaes em virtude de contractos 
ou emprestimos celebrados até 31 de de · 
ze'Tlbro de ,goo, em proporção do um terço 
da importancia do mesmo imposto que fc•r 
arrecadado. » 

Parece -me , ar. Presidente, que a intenção 
do Senado, estabelecendo ~s.sa deltberaçllo 
até 31 de dezembro de 1900, roi a de ev itar 
quA diversas Camaras Municipaes, d~ pois da 
apre~ e ntaçào do project0, contrallisse m em· 
prestimos, obrigando auim o Esta ,ln a con-
correr ctJm a parte relattva ao .mprs to, mas, 
como sa b~m os meus !Ilustrados co lle,!as , 
no mez do agosto corrente, foi quo come-
çamos a tratar da matari a, de man~ir·a que 
parece dem asiada eosa delimitação imposta 
no prujecto. 

As minbas emendas terl!.o util itla<io, :e 
por vontura não !õr acceito o substituti •o 
do nobre doputado residente nesta Capital, 
con.ra o qual votarei. A primeira d e~sa s 
emeudas estende o prazo até 30 Uíl j u uh o 
de IOOI;a2.· é relativaápai-tedes•emes· 
mo 11rtigo do j.lrojecto que edtatue a ueli-
mitação de um terço para que o Estado con -
corra para as despesas das municipalida-
des. 

Tornando em consideraçllo os compromis-
sos das munictpalldades, comp: omts:ws que, 
infel izmente, n:\' pó Iom hoje •ar s .r. isfeJLos, 
envio i ~l e sa a emenda rela t iva a esse pon-
to , tirando a limitaç!!.o Je ""''" '·~o. 

1>llo estas as emendas que apresento á 
Ca mara dos s r~. Deputados, e estou certo 
de que ella decidn á do molhor modo. (Mui· 
to bem!). 

Vêm á Mess, são lidas, apoiadas e postas 
em d1 scussl\o co njunctamen te c,)m o ar-
tigo 2. · os ·eguintes 

f<.'m <' t~da s 

N. 3 
Emendas ao art . 2. · 
Em vez de «3 1 de dezembn do 1\lOO»-di -

ga -se: -<•30 de junho de 1901.» 
N. 4 

Sup;>rim am-se as palavras «de um terço>> , 
Sola das sesFO~s. 22 de agosto de 1901.-

/~ ibe iro Jr.mqueiru. - Jos c: Gonçul ves . -A , Du-
tra .-Lin•lolp /10 Campos . 

O sr . .Julio Tavares :- Sr . Pr~sidente, 
não tendo sido o projecto n. 125 impugnado 
pelo~ meus nobres collegas, vi 111 <t tribuna 
para declarar que considero accf'i tavels as 
emendas apresentadas pelo nobre dllp ut •do 
rõsidente nesta Capital, porq u"ntu estas 
emendas, princip :. lmenteuma rlella:•, v•san.to 
substituir o art1go 2.· do prcjecto ve m ao 
encoutro do objectivo da commissl\o , que é 
da resolver de modo s>~tis racto rio o problema 
orçamentario. ( .lf t<~t~ bem! ). 

Ninguem mais pedindo a polltvra sobre o 
artigo 2 . ·, encerra-ao a di sc ussão e proce -
dendo se a votaçllo é approvada 11. emenda 
n . 2, tlcando prejudicados o artigo e as 
emendas de na. 3 e 4. 

Em diacussllo o art. 3. • . 
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o sa • . Joio Luiz, obtendo a palavra, man· 
da Meaa a seguinte 

Emenda 

N. 5 
Emenda substitutiva, 
Ao art. 3.· 
Substltua·se pelo seguinte : 
Art. Ficam revCigadas a lei n. 97, de 21 de 

julho de 1894, e mais dispc alçõea em contra-
rio. 

Sala das sesstles, 22 de julho de 1901 .-Joiio 
Luiz.-Bernardes de Faria .- Leopoldo C01'-
réa.~Luiz Cassiano . 

Nlnguem mais pedindo a palavra sobre o 
artigo 3. ·, encerra· se a discuaelio e proce-
dendo-se a votaçl!o é elle approvado e bem 
assim a emenda n. 5 a elle o1rerecida. 

Vae o projecto á oommlasílo de Orçamento. 
Suspende-se a seseão por 10 minutos, sendo 

reaberta findo este prazo. 
1, • diacussdo do projtr lo n. 1 li 

Lido e posto em I . · dlscusslio o projecto 
n. 117, sobre instullação de districtos de paz, e a mesma sem debate encerrada, ficando a 
votaçlio adiad a por falta de numero legal. 

1.• d t~cu,são do proj t clo n. 10ti 

E' egualmente posto em I. · discussão, que 
se encerra sem deb11te, o projecto n. 106, so· 
bre licença, sendo a sua votaçllo tambem 
adiada . 

1 . · discussão do pro,itcto n . 109 
E' lido e posto em I . · discn11~ão, que ao 

encerra sem deb~te, o projecto n. 109, con · 
cedendo licença, sendo a sua votaçllo adia-
da . 

2 . • discussâo elo tWojecto n. 7ti 

E' lido e posto Pm 2. · discussão, por arti-
gos, o projecto n. 76, eobre rerias do fõro. 

Em discussão o artigo I.· 
O "r . .Joiio Lnl:r. :-(Nlio devolveu o seu 

discurso: . 
Ni nguem mai~ ped indo a palavra encerra-

se a disous~ll.o,tlcando a votaçlio adiada por 
falta de numero legal. 

Em discussllo o art. 2. · à a mesma sem 
debate encerrada, flcando a votação adiada. 

Não havendo numero para continuar-se na 
discussão das demais matarias da ordem 
do dia o sr. Presidente rlesigna para amanhã 
a eeguinte: 

ORI:'EM DO DIA 
P&lMEIRA PARTB 

Disou11lio de requerimentos, indioaçoea. 
lnterpellaçtlea e moç!lea. · 

Approvaçllo de redacçoes fina e•. 
Vo\açlio da máterla cuja dlacuSiliO se ache 

encerrada. 
2. • diacuaslio do projecto o. 94, dispensando 

de divereoa ontll as eatradaa de ferro, refe· 
rentes á lndustria e.s:tractlva. 

S.IGUNDA PARTE 
Ate 4 hora• da tarde : 

2. · diacuaelo do projeoto n. ll2, sobre cffi · 
ciaes de Pharmacia. 

Levanta-se a seatllo 

5J.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 23 DE AGOSTO 
DE 1901 

PRBSIDENCIA DO BR, RIBEIRO DE OLIVEffiA 
SUM~URI0:-1 · parte da ordem do dia .-Ar.tii ,-

Ex pedlente. Ohsen ·açõcs doe senhores: Celestino 
Soares, JoAo Velloso e .Julio Tavares. A ll ' e.•Pote-
ç;lo dos pareceres para 2. · di~cosafio do pr• •jecto 
n. 104 e 3.· dou . 93 .-VntaçOes alll"rl,.•.-2.· 
dl scussllo do projecto o. 91. Art. 1. · Di rorso 
do ar. Joftú Luiz.- 2. • part~:-2 .· dl ·russao do 
proj P.cto n. 11 2. Art . 1. · Reqnerim•oto de 
adl~mento do H . . loã'> Vefloso.-Ordem dn dia . 
Ao melo dia, feita a chamada, acham·se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, 
Celestino Soares, Nunes Pinheiro Vaeco Aze· 
vedo, Julio Tavares, Aboilard, Jayme Go mes, 
Jol'io VelloPo,Alves de Lemoa,Leopoldo C· rrêa, 
Joaquim Calixto, José Gonçalves, Joll.o Luiz, 
Juvenal Penna, Bernardes de Faria, Lin-
dolpho Campos, Astolpho Pinto, Luiz Rennó-
Simeão Styllta, ABRia Lima, Porto Primo, 
Edmundo Blum, Rodr;guea Chaves. Luiz 
Cassiano, Ribeiro Junquetra, Astolpho Dutra, 
Epaminondas Ottonl e Deaiderio de Mello, 
faltando com causa participada os srs. 
Franklin Botelho, Silva Fortes, Freitas Cas-
tro, Delfim Moreira, Gaspar Lopes e lgnaoio 
Murta e sem ella os mais senhores. 

Abre se a sesPão. 
Lida a neta da antecedente o não haven-

do quem sobre ella faça ob~ervações é a 
mesma dada por approvada. 

IXI'Bl.>IBNTE 
0 SR. I. · SECRETARIO dá conta do seguin-

te : 
Reque1·ímento 

De Pedro Pereira Lima e outros, pedindo 
. transfereocia de suas fazenda• do distrlcto 
· de S. Gonçalo do Monte para o de ltabira. 

no municfpio de Ouro Preto.-Rsmetta se á 
Camara Municipal de Ouro Preto. 

Até uma hora da tarde: O SR. CELBBTINO SOARES communica, e a 
Leitura e approvação da aota. Camara fica intei_rada, que o sr. Agoatinho 
Expediente. ; Pereira faltou hoJe á seulio por doente. 
Se~unda leitura doa pareceres de commla- · O aa. Joio VBLLoso communlca, e a Ca-

s!!ea e doa projeoto8, depois de Impressos l mara fica egualmente inteirada, que o ar. 
e distribuidoa. 1 Xavier Rolim faltou hoje á seaello por mo· 

Apre1entaçlo de pareceres das comml•· j tlvo de torça maior. 
1091. 0 BJL, JULIO TAVARES requer se delegue f. 

Apresentaçlio de projeotoa, requerimento•, J Meaa a taouldade de nomear quem preencha 
lndicaçoes, interpellações ou moçt1e1. Interinamente a vaga existente na oommi1 .. 
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. I Ninguem mnis pedin do a palavra sobre o 
sito Mixta. de reor gll:nizaçiio de serviço s ar t . 1.•, encerra se a disc ussão e proceden -
publicos pela auaencia do sr. Del fim Mo· do se a votação é o mesmo approvado . 
reira. . Sem do bate são a ppro vados OR arts. 2. " e 

Com o assentimento da Camara é DO · 3 .• e consentindo a Camara que o pruJecto 
meado o sr . Le_opol~o Cor~êa . passe á 3 .• discussão t- elle remettido á com-

Nl!.o h a matertas dtstrtb utdas para 2. · lei · missil.o de Obras Publicas. 
tura . 

APRESENTA ('ÀO DB P~Rf C ERES DAS COM · 
MB~ÕES 

0 SR . J <J LIO TAVARES, pela comminão de 
Orçamento, apresenta para 3. · diacunllo o 
projeoto n. 125, do Senado, e requer e obtem 
dispensa dae formalidades regimeuths afim 
de quu poua elle figurar na ordem do dta 
1eguinttt. 

0 SR. ASTOLPHO D UTA~, por parte da COn:'· 
mlsello de Constttulcllo e Lt~g l&lllção, enna 
á Mesa o~ seguintes: 

Partc•r para 2 . ·. diícu.•sã• so~ rl! o p ro)1cto 
n. J/J4 

A commiss!W de Constituição, L9gidaçiio e 
Poderes, a que foi presente o proJecto n. 
104 à d11 pueoer que o mesmo &e) a submet · 
tid~ a 2.• diecnssoo e approvado . 

Sala das com missões, ~3 de agosto de 1901. 
- Astotph? Dut rct. -Jotio Du;,z . 

Parecer pa ra :1 . • discus~cio &obre o p1·ojecto 
" · 9., 

A com missão de Constituição, Legislaçllo e 
Poder .. s é de parecer que o projecto n. 93 
seja aubmettido ã :L• discnesão e appro-
vado . 

Sala das commio~su es,23 de agosto _de 1901_. 
-Astotpho Dr~ t ra .-J•>•i" l.u. io. - A Imprtmt · 
rem-se. d" o sR . JoA.o Lurz requer e obtom tapensa 
das forma lidades regimeutaea atlm de que _o 
projec to n . 93 seja dado pare. ordem do dta 
de amanhil.. . . d" 

Nl!.o n~ projectos, requerimentos, 1D tca-
çõea e moçõ ~s a serem apresentados. 

VOTAÇÕE3 AO IA.DAS 

Passe.ndo se á votação das matarias cuj a 
discuull.o se acha encerrada são approvados 
em 1.• discuasll.o os projectos na. 106 e 109, 
aobre licenças ·a funocioilarios publicos, e}l7, 
sobre instllllaçllo de dlstrtc tos de paz, _IDdo 
01 dois primeiros á commlu~o . de Pettções 
e o ultimo á de Camaras Muntctpaes . 

Finalmente é approve.do em 2.• discusa~o . 
colijunctamente com a emenda subst1tut~va 
da com missão, o projecto n. 76, sobre fer.tas 
do fôro.-Remetta-se á com missão de Justiça 
Civil e Criminal. 

2.• DISCUIIÃO DO PROJECTO N • 94 

Em seguida é lido e entra em 2. • discus · 
s!W por artigos, o projeoto n . 94, dlepen · 
sando de diversos onus as estradas de ferro, 
referentes á. lndustrla extractlva. 

Em dlloussllo o art. 1: 
o-· .JoAo LaJz: -(Nilo devolveu o 1eu 

dlaouno ). 

SEGUNDA PART E DA ORDE M DO l!IA 

2 .• DISCUSSÀO DO 1' .\0JECTO lS • 11 2 

E' lido e p osto em discus•llo, por ar ti gos, 
o projecto n. 11 2, sobre offi ciaes de Phar -
macia. 

Em d iscussi\o o art . 1. 0 

O sR. JoA.o VIILLoso, obten do a palavra, 
manda á Mesa o segUinte : 

Uequcr i .. ,ento 

Req ueremoa q ue o proj ecto n. 11 2 volte á 
com missão de Saude Pu blica . 

1 Sala das S8Ss 08s, 23 de ajlosto de 1901. -
; L eOf•Ol do Corré:a . - .João Vellos o . 

N!\o havendo quem sobre o rAquerimento 
peça a pa lavra encerra sa a di scussi'l•J e pro · 
cedendo-se á votação ó o mesmo approvado, 
pelo que volta o proj ecto á commtssllo indi-
cada. 

Nada ma is havendo a tratar-s e o sr . Pre · 
sldente designa para a maubll a , egu int9 

ORDEM DO DIA 
PRDIEIRA PARTI! 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçii '> da aota . 
Expediente . . 
Segunda leitura dos pa receres de com mts · 

sõeu e dos pr.:>jec•os, depoi s de impressos e 
distribui dos. 

Apresentação ;le pareceres das com missões. 
Aprl'ser. t!lçllo de proj .. ct.os , req uerimentos 

iatiicd r, óes, ln t.erpell!lções ou muções. 
DiscUs8 li.O de relj nerime utos, indicações, 

in terpellaçõas e moções . 
ApprovaçAo àe redacções fi naes. 

SEGU:JS OA PARTB 
Até 4 horas da tarde : 

3. · discus~ão do projecto n. 125, do Se-
nado, sobre Imposto de tr11nsmis•llo de pro-
priedade ; 

2.• do de n. !J7, sobre E. F. Dores do Gua-
xupé á margem esquerda do rao OrHnrle . 

3 . · do de n. 93, fazendo compre hender ~os 
casos de desapropriação por utilidade pubhca 
a construcçll.o de obra~ lledtloHdüS aos ser -
viços da indust rla extractiva . 

Levanta-se a seae :\o . 

52.· SESSÃO ORDINARIA, A03 24 DE Ati)STO 
DE 1001 

PRBSIDENCIA DO SR . ii.In iiRO DB OLI\" BIRA 
SUMMll\10 :-1.· parte da or•l ·m dn d•a . - Acta-

Expediente . Observacões dos srs. Nun•a Pin-
heiro, Vasco Az•vedo, Joaqu l:n Callxto, Juvenal 
Penna e Jallo Tavares. - 2.· p• rte.-~.· obcussão 

I do projecto u . 125, do Sen odo Discurso e emen -
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daa do sr. Jollo Tnarea. Dl!corso do sr . Vuco 
Azevedo. Declaração do sr. Aslolpho Ploto. ~. · 
d íscos~Ao do projecto n . 97. Art. 1. · Discurso e 
emenda tio sr. Epamioooda ~ Oltoni . Art. 2. · 
Emeorta do mesmo senhor . 3. · discossAo do 
projer to o . 93·-keqnerlmentc, de nrgenr.la -
Apreseotaçã'. dlscna~llo e votação da redacçl\o 
llnal do projecto o . 125. do Senado.-Ordem 
do ·aia. 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os ara .: Ribeiro de Oliveira, Agos · 
tinbo ·Pereira, Celestino Soares, Vasco Aze -
vedo, Julio Tavares, Luiz Cauiano, Joaquim 
Calixto, Olympio Borges, lgnacio Morta, Xa-
vier Roliru, úesiderio de Mello, Olympio Mou -
rão, Bernardea de Faria, Abeilard, Ju venal 
Penna, Nunes Pinheiro, Alves de Lemoa, 
Epaminond 11 s Ottoni, Astol pbo Pinto, Jose 
Gonçalve@, Jay me Gome~. Carl~ s Toledo, As· 
tolpho Dutra, Valerio de Rezende, JoAo Lu iz, 
Ltndolpbo Cam pos, Simeão stylita, JoAo Vel-
loso, Assis Lima, Leopoldo Corrêa, Ferreira 
e Mello e Luiz Rennó, faltando com causa 
part ic ipada os ara. Franklin Botei h o, Silva 
ForteP., i<'reitas Castro, Delfim Moreira e Gas 
par Lopes, e sem ella os mais senhores. 

Abre -se a senll.o. 
Lida a acta da antecedente e nAo havendo 

quem sobre ella faça observações e a mesma 
dada por ap provada. 

EXPBDIRNTB 

0 SR . I.' SECRETARIO dá conta do S& · 
guinte: 

O {fi cio 

Do sr . I. · Secretario do Senarlo d~volvendo 
acomp~nhadas de emendas as proposi ções de 
leis ns. 5 1 e 52 sobre feira de gado em Sete 
La goas e sobr·e força publ ica para o futuro 
exerc icio e enviando sob n. 126 um projecto de 
lei auctoriz_ando o governo a concorrer para 
a <.rganJzaçao de um serv 1ço de estatistica 
sobre a producção do café.-A imprimirem-se 
para ordem dos tr~ balhos. 

0 SR. NUN!::S PIIHII!IRO, communica e a Ca-
mara flca inteirada, que o H . Ribeir0 Jun -
queira f,, lta 1 ú a algumas aesd)es por motivo 
de molest• a em pessoa de sua f'amilia. 

O o;.r . Va!iieo Aze'l'edo :-Ped1 a· palavra 
ar . Presirlente, para ter a hon ra de reme tte~ 
á Mesa uma representaçAo dos habitantes do 
dis tricto da Contagem, ruunicipio de Sabará, 
pedmdo a sua elevaçAo á categoria de 
vil la. 

Justificam 09 paticionarios a sua justa 
pretençAo, allegando a importancia daque lle 
distrkto, .i~ ·pelo lado da sua deFenvolvtda 
industria Bgr ,cola, já p~>lo lado da industr•a 
pastor. I, lambem mu1to desenvolvida alli. 
. T1·•ta. -se, sr. Presiden te, de um dos ma i. 
lrupm· t ant~~ d1strictos da r.<:>marca de Sa · 
hH_rá, que tE-m uma. população superio1 a 
se1s m1 l babJtan.tes, possuindo gr·~ ntle lavoura 
de café, um a usina pa ~a o seu beneficia-
mento, dispondo, emtlm, de eleruentos que 
o collocaJn na altura da aspirar á classi fi -
cação de villa. 

N_estas condi ções, env. io á Mesa a represen-
taçuo, pedmdo a v . ex c mandar pnblical-a 
BO JOI na! da ot sa (Muito bem !!.-

Repreaentaçllo a que se refere o dlacuno 
supra. 

!lima. e ex ma. ara. membros do Congres-
so Minelro ,-Os habitantes do distrlcto da 
Contagem, muniolpio· de Sabarll, vêm fazer 
ao Con~reuo Mineiro um justíssimo pedido, 
qual seJa o da elevaç!o do mesmo diatrtcto 
á categoria de villa, ficando o respectivo 
municipio composto doa districtos de Santa 
Quitaria, Cap~lla Nova, Varzea da Pantana 
e Ven·Ja Nova. 

S1l.o aa seguinte. razões que servem de 
fundamento ao pedido supra : 

1.• Aoha se o dlatricw da Contagem em 
posiçAo central, n&o havendo a menor aolu-
çlo de continuidade entre elle e os distrtctoa 
da Pantana, Venda Nova , Capella Nova e 
Santa QuUeria . 

2. · Emquanto as distancias do distri -
cto central, com relaçAo 1..01 outro&, é de 
indiscutível conveniencia para os respecti -
vos habitantes a creaçAo da . vllla, porquan-
to Contagem dista de Santa Qui teria 36 ki · 
lometros, da Capella Nova 15, da Varzea da 
Pantana I '2, e da Venda Nova 18. 

3. · Nenh11m districto do município de 
Sabará, possue as condições da Contagem, 
visto como, tendo uma populaçAo superior 
a 6.000 habitantes, tam desenvolvidisaima 
lavoura e e abi crescente e consideravel a 
c reação do gado vaccum. 

E' muito de notar-se ainda a importancia 
da producçA:> do café, de opti ma qualidade, 
cuja exportação â aproximadamente de 40 
mil arrohas por anuo, possuindo uma usina 
de beneficiai o, que prepara 300 arrobas dia-
riamente . 

4. · Além dessas outras condições, final-
mente, apresenta o districto, dentre 09 
quaes mencionam os abaixo assignadoe as 
seguintes: tem commercio, desenvolvido, 
medico, pharmacia, theatro, etc ., etc . Nilo 
podendo nenhum outro dlstricto entrar em 
competencia com o da Contagem, por todas 
es@as razões, esperam os abaixo asslgnados 
que o Congresso Mineiro, lns{>irando-ae como 
sempre em se'ltimentos de Justiça e atten-
dendo as conveniencias dos habitantes dos 
districtos refe ridos tome em attenção o pe -
dido que ora fazem e que se impõe pela sua 
i ndisouti vel 

Justiça. 
Contagem, 20 de julho de 1911.-Joaquim 

Candido Soares, negoci ante e presidente do 
conselhr; Francisco Cassimiro de Avellar 
Junior, d~>ntista; Jo!quim CaPsimlro de 
Abreu . fisca l no districto; Joaquim ~Jofé da 
Rocb n, negociante; Modestlno da Rocha Ma-
cbHdo, selleiro; Pedro de Alcantara Diniz 
Moreira .J unior, professor publico ; Antonio 
José Diniz Costa, lavrador; Onofre Diniz Mo-
reira, lavrador ; Antonio Cezario da Ro-
cha, la vrador ; Antonio August.o Diniz Costa, 
negoci&nte;Tiburcio Aureliano Diniz Moreira, 
1av1 ador ; Acylino Diniz Moreirn, empre· 
gado no commer·cio; José Luiz da Cunha, 
negoci ante; Gal riel José Alves, sapateiro; 
João Baptista da Costa Pio, lavrador.; Jose 
Pio da Hocbe, ferreiro ; Jme Oualbarto de 
Jeaue , negociante; Christino Jo&é Ferreira 
JoHQUJm José Horta da Costa , negociante 



011 Pires Diniz e Silva, ferreiro; Severiano 
Augusto Diniz Moreira, gerente da Compa-
nhia Industrial Contagense; Victor Ricardo 
das Neves, agencia; José Maximiano de Sou· 
sa Bo!"ges, barbeiro ; Romualdo José da Silva, 
pintor; José Pedro Soares, empregado no 
commercio: Joaquim Olympio da Rocba, ne · 
gcciante; Antonio Joaquim de Sant'Anna, 
negociante; Antonio de Paula Araujo, pe-
dreiro; Manrel Fernandes de Lima. Manoel 
Oerahlo da Cruz, jornaleiro; José Januario 
de Arllujo, negociante ; Jos e Am11nc•o Diniz 
Moreira, sapateiro: Joaquim C• ndido dos 
Reis. agencias; Antonio Pereira dR Silva 
Lima, idem, Joaquim .Jose de SallPs, idem: 
Manoe l Joaquim de Salle~, idem: José Pedro 
de Alcantara, caixeiro ; Antonio Cusemiro 
do Espírito :Santo, agencias: José Alves de 
Macedo, idem ; Arthur Rocha, selleiro; Fran · 
cisco Ferreira Varella, negociante; Corn<Jiio 
B"orges de Sousa. Jose Maria de J• sus, Manoel 
Furtado de Paula, Rernardino Cand •d:. S?are~, 
negoci ~ nte; Francisco Spir.dil!.o d~R NevaR, 
agenc ia ; Peregrino de Paula Varella, lavra · 
dvr; José Ferre ira Varelle, Rgencias: Antonio 
de Ar~u,jo Lima, José C. de Snu~a Muniz, 
Jol!.o 1l'e•xei r a Camargos, fazendeiro; Alfredo 
José Camargos, uc-gooiante; Dommgos José 
Din iz, fazendeiro: José Pereira Franco, Jol!o 
Cyprianu de Araujo. Viriato Olymp1o Diniz 
More ra, pharmaceutico; Virgílio Cezar Di-
niz Moreira, agencias; Jof e Alves de Mello 
Lima, escn v9o; Fr·ancisco Firmo de Matto~ , 
agricultor : Jose de Araujo Lim a, Frankltn 
Ferre1ra Silva, fazendeiro; Samuel Poly-
carpo da S. Cau, pos, nego~iante; Rantl olp ho 
Ro cha, a~e nc • as; Joaquim J o~ e da l{och a .Ju-
nio r , emproj!ado no commercio; Jose d~J 
Olive ira Roc ha, idem, id em, idem ; Cly s· 
ses Alves Diniz, sapateiro; Antonio Ma · 
ria de ~lello, Jose Pedro de MIJ II<-, Antoni o 
Domingos, pedreiro; Pacifico Di niz Costa 
Belé m, criador : Cezario de Alm eid a Rocha, 
lavrador; Augusto Oliveira. Qui tes , omp re 
gado no commercio; Antoni o Cus todio da• 
Neves, re rreiro ; Th eophilo Augu ~to de Mello , 
José Bel é m Carne iro; José Aris t ides de Sa l 
les, S,lphteiro : Jou q ui m F~ li c i ano da Sil-
\'a, J or~e C" ssiano de Ar .. uj iJ , r Jt r .. tls ta; 
Cyrillo Din iz, padre Affo r. so D:n.ie l lnt r:d ·i, 
viga!'io ; dr. Cassiano Nun es MorPira . me· 
dico ; Camillo Lu iz do P1 nJo , lAv r ador: Jl n · 
tonio Praxede s do !{oza r ir , i riem : Ant onio 
Soares de Ol•vei ra, fazr, n leiro: Man oel Anto -
nio de Ul•veira, faz endeiro; ~ lllllO e l An toni o 
de Oliveira , Criador: Joaquim . are. dtl Ol i-
veira, Sebastião No;:u eira Mendes, Franci~co 
José da Rocha , I"OCõ iro: Joaqu ltll Anto11i0 ua 
Cost~ Ferre ira , fazen ·lell'•; Ant.) nio Jo>é dn 
Rocha , idem ; J.,aq uim Anto n io da Roc ha, 
roceiro ; José Antonio ({ oc ha, fazendeiro: Jose 
Antonio da C J~ta. Ferreira, id em : Antoni o 
Jorp:e de Oli vei ra, lav rador ; Anton!o Justino 
da l{ ~ chà, ftzendeiro e vereadúr; Alvar o Mo · 
reira de Olt\·e ira, Ces:~ ri <J de Alm ciJa CAm -
pos, João Antonio da Rocha, f: : 1end ~ i ro; An · 
tonio Justino da Rocbo. Costa, lavrador ; An · 
tooio AUI!UBto da Cústa , idem; Francisco 
Norberto Costa, agricultor: Juscelino Au gu -
sto Ferreira, idem, Manoel João Din iz. idem; 
Frllncisco Su ca uier, ag-ricultor: Victa lino No 
gueira Mendes, lavrador: José Au g- u' to de 

Oliveira, Antonio Alves da Cost •, fazendei-
ro ; Joaquim Jo@é de Jesus, Antonio Ma-
noel de Oliveira , Manoel Pinto Fernan -
des. lavrador ; José Relarmino da Silva, 
José Orozim bo de Souza Borges, .José Maria 
da Conceição, Francisco Antun es da Silva, 
folheiro ; Marcos Evangelista Diniz e Silva , 
Sympbrouio Pereira. da. Rocha, Antonio Fran-
cisco da Costa, Licinio de Souza Franco, J osé 
Lino de Souza, negociante : José Marciano 
de Souza, Antonio Pin da Rocha, lavrador; 
Peregrino de Paula Ferreira, juiz de paz; 
Francisco Pereira Rocha, empregado no com-
mareio : Juão Ou~lbarlo de Jesus, agricul-
tor. 

Reconheço as firmas sup•as por ter dellas 
pleno conhecim ento. Eu, .Jo~e Alves de 
"'alio Lima, e!c rivão do j uiz de paz, .que re-
conheci toda8 as lettras e llrm11s e asaigno 
em publico e raso. 

Em testemunho de verdade. 
Contagem, 2:l de ~ge sto de 190 1. - José 

Alves de Mello Lima. 
A' commissl!.n Mix ta depois rle publicada. 
o SR. J oAQ UIM CAI.IX1'0 envia á MePa e 

pede pa r a serem publica.dHs no jurnal da 
casa . antes do dest1no regimental, as segum-
taR 

Exms. srs. memh•os dG r: ongresso 1\!i-
ne1ro. 

Os a baixo a s~ ignadOd , membros da C,lJnara 
Munic ipal de Três Puntas, s i11ni~ cando YOS a 
alta consideração e m r, ue tem a d •p:u a cor-
por&ção a que portHJce i~ , e con~ a ntes sem-
pre no espir1to de j ustiça que preside a to-
<'.r•s os actos emanud· s do Couj!re~sl1 Mineiro, 
vêm pedir -vos que nil o oon sia taes que se 
os phacole es te m un icipir, c:reando se outro 
quo nl'ln tAm razão de ser, porq u e não pos-
su e õlun llUu: dos 1equi si t · s exigidos pela lei 
n. ~. de 14 do setem bro de 1891 , em seu art. 
~. ·, 11@. I e 2, i ~to é , popul ação de vinte mil 
habitan tes e oxi st encia de edlflcios publicas 
par a Cam11ra :'llun icipa l e outrM . 

Acontec e que n rea lizar -se n qu e se pre -
t e nd e , i ~ t o ó,a cronção tle u m muni cip io novo 
co mposto do Carmo do CJ.mpo G1·ande, Cor -
r e c:"O do Onro o E•pirito sa nto dos Co4ueiros, 
nem o actua l, nem o novo ter :to a po pula-
ção exigida pela lei, e nenhum delles poderá 
pr0s perar e IJIAnt er-se. pois aqu ell e (actual) 
não tem popul uc;ão muito além do numero 
l e~n l !',por co nsegu inte . as rendn s ni'lo serão 
su t\lc ientes pa ra n custe io dos serv iços mais 
p n lp it~ n tes dcs rl ous mun ic ipi Gs . 

Ou ' ra ir:ronv ouiecci ,l sorá croar - ~e esse 
mun ici p io com rli s tricto ~ iut• iramente des · 
~cncxados, como ó o do E; pir ito S;~ nto dos 
Ccqu eiros dos JiJmais . 

Send o assim , eP pernm os abaix,)·ass i!!nados 
que nll ·, pH mittireis que Fe reali ze tão in- . 
con veniente qulio inju ~t:J at tentauo á inte-
gridad(l de dous municip1 os deste Estado, 
que ficarão sem elomen 'o< de vid 11. 

Cidade de Tres P<> lltas , i6 Je agos to de 
19(1 \ . - O presidente e age nte executivo, 
Tristão Antonio Nogaei ra. - O vice preei-
dent e, Pedro de Alcanta ra Alémbenr . -Aza 

f r i ~ s de Brito Sobrinho . - Juven a l Vinha~ d · 
A 
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Oliveira.—Josd Constancio Ferreira do Brito.
—Thomaz Alves do Figueirodo.

Agenda executiva do districto do Marti-
nho Campos, em 17 do agosto do 1901.

Exrns. srs. membros do Congroso Mi-
iieiro.

.0 districto do Martinho Campos, represen
'tado por seu presidente e agcnte executivo,
'vein pedir a v.v. exc. pare, quo . no e tome
-em realidade a injusta protenco do qual-
quer districto pertencento a este municipio
-quo queira.se constituir- em urn novo mu-
nidipio, apenas corn intuitos politicos e
apaxonados, visto como nào tern por fim
interesse publico e geral.

So outras raznes no actuan gern no espirito
dos habitantes deste distrieto para fazerom
a v.v. oxes. esta justa representaço,bastaria
ponderar-Ihes qua o actual municipio do
Tres Pontas tern uwa populaço quo no è
superior a 20 mll habitantes, e qualquer de
senvolvimenio do districto quo seja feito, tra-
rd como consequencia o anniquilamentodo
seu progresso material o ititollectu's), prin-
'cipatmento reehando-se a Escola Normal Mu•
nicipal, quo incontostavelmante tern presta-
-do enormissimos serviços a instruco pu-
b1ha deste Estado. Aléni do tudo, o novo
municipio quo so pretende crear no tern as
•-condiçles exigidas pelo art. 4. , da lei a. 2,
do 12 do setembro do 1891, isto è, 20 mil ha-
'itantes e os estabetecimentos publicos
precisos para tat -tim.

No so pode concebor em qualquar aspi-
?ito esciarecido qua o districto do Espirito
Santo dos Coqueiros, pertoncento ao much-
cipio de Dores e collocado geographicamento
--a- ldste desto e daquelle possa razor parts
do novo quo so pretends formar no occidon-
'to de ambos os municipios corn os diatri-
-ctos do Carmo do Campo Grande e Corrego
-do Ouro.

Por ostas ponderosissimas razOes, espera
-osta agenda executiva quo tal medida, sam
dntoresse publico e goral, no seja converti-
-da em lei.—Antonio Junquoira do Miranda.

Exmos. srs. niembros do Con gresso Mi-
'noiro:

Como reprosontanto desto districto vonho
com todo respoito peranta vv. excs. pro-
tester contra a idea do desmembrar-so oste
-districto do municipio do Tres Pontas, pois
-quo, estou certo, muito prejuizd trarápara
-este districto e para o referido municipio
toda o qualquar, a1teraço nessa sentido.

Em norno dos altos intoressos dosto dis-
-tricto a do municiplo do Tres Pontas, peço a
Camara dos ars. Deputados e ao Senado Mi
-neiro no consintarn quo si converta em ro-
alidade essa inconvoniento a injusta medida.
Oitricto do Corrego do Ouro do Inunicipio do
'Tres Pontas, 17 do agosto do 1901.—Agente
Executivo a prosidento do Conseiho Distri-.
-ctal.—Silvestre Martins Coelho.

'Agencia Executiva do Conseiho districtal
do Sant'Anna da Vargem, em 17 do agoato
do 1901.

Exmos. srs. mombros do Congrosso Mi-
neiro.

Corn intuitos antipatrioticos 0 politicos pro-
'tendem orear urn novo municipio corn a do-

norninaço do <Carmo do Campo Grandeo,
dosmombrando deste munidipio Os districtos
'do Carrn do Campo Grande e Corr-ego do
Ouro; edo do Dores da Boa Esperança, e'
do Espirito Santo doe Coqueiros: Além de no
haver interesse Geral a publico na croaçäo
do tal munioipio, quo no tern nern podo
ter vinte mil habitantes a os edificios pu-
blicos precisos para tal fin, ainda accresce
quo diminue exeessivairionte a popuIaço a
as vendas dos dois volhos o alludidos inuni-
cipioa, trazendo enorrnes o evidentes pro-
ju203 para Os mesmos, principalmente para
estoque so verána dura contingencia do fe-
char a Eco1a Normal Municipal, estabele-
cimento oste quo tern preatado rnilhares do
beneficios a causa da instrucçao neste Es-
tado. 	 -

Occorro ainda quo näo so poda conceber
quo o novo munidipio so componha do distri -
cto do Espirito Santo dos Coqueiros quo di
situado em ponto completamente diverso a-
opposto a séde donovo municipio, sondo
preciso a sous habitantes passaram primei- -
ramente pelos territorios dos dole veihos
municipios para irem a sédo do novo. -

Por estas iondorosiasimas razöes, vein o -
diatricto do Sant'Anna da Vargem, como
parte integrante desto municipio do Tres'
Pontas .e represontada por seu presidente &
agente oxocutivo dietrictal infra asignado'
pedir a vv. aXes. quo päosaja convartido,
em lei semeihante, inutil a anti -patriotica
medida. 	 -

Saude a fraternidado —Doiningos Alexan- -
drino de Abreu.

lilmog . srs. membros do Congresso Mi-
neiro.—Como l.* juiz do paz dasto distri%
cto, vonho, corn todo respeito, perante,
vv. excs., protestar contra a idea do dos-
membrar-so este districto do rnunicipio do
Tree Pontas; pois quo, estou certo, muito
prejuizo trará para esta districto e para o
roferido municipio toda a qualquer
Qfto nesso aontido.

Em nomo dos altos inlerosses deste distri- -
cto e do munidipio do Tres Pontas, peço
A Camara dos, doputados a ao Senado Mine!-
ro no consintam quo so conver-ta em
roalidado essa inconveniente e injusta me-
Oda. 	 -

Districto do Corrego do Ouro, 17 do agosto
do 1901.-0 1.- juiz do paz, Francisco The.
maz de Oliveira.

A' commisso Mixta Especial, depois do,
pub licad as.

o SR. JUVENAL PENNk mfnda a Mesa um
requerimento em quo o cidadäo Alfredo do
Andrade .Villela pedo transforencia do sua
fazonda dénominada <Rocantoo, da oomarc a
da Leopoldina para a do AlCm Parahyba. -
A' commisso Mixta Especial.

0 SR. JULIO TAvARE5 rnanda a Mesa e pede
para teremn o destino regimental as seguintos
repreeontaçoes: do babitantos do diatricto
do Sant'Anua do Carambéo, solicitando trans.
ferencia desse districto do municipio do
Lima Duarte para o do Turvo; dofazendol -
ros do dietricto da Serranos, mnunicipio do.
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Ayiraoca, solicitando passagem de suas ía-
zen las Para S .. Vicente Ferrer no municipio
do Turvo e de habitantes do districto da
Alagôa, do municiPiO da Ayuruoca, podindo
transferencia do referido distrieto para o
municipio de Pouso Alto. - A' comrnisso
Mxta Especial.

No ha materias distribuidas para segunda
leitura nom projeetos o pareceres das corn-
ini8sl s a serorn apresentados.

SEGUNDA PARTE , DA ORDEM DO DIA

Terceira disc usdo do proeeto n. 125, do
- 	 &isado
Lido e posto em terceira discus5o o pro-

jecto n. 125, do Senado, sobre imposto do
transmisso do propriedade.

o sr. Julio Tavares : - Sr. Presidente,
pedi a palavra pare, em norne da coiumisso
do Orçamento, offerecer ao projecto em di g

-cusso duas emondas qua procurârei justifi.
car ligeiramente.

Quindo 0 projooto entron em sogunda
discussno o men nobre colloga, sr. deputado
Joito Luiz, cujo norno peco licenqa para do-
clinar,enviou a Mesa uma ernenda substi-
tativa -do art. 2., quo mandava oEstado
contribuir para 0 pagamonto doe empresti-
moe rnunicpae8 na razäo do urn terqo do
imposto do transmisso, quo fosse arreca
dado.

Essa emonda quo, approvada, foi encorpo-
rada a projeeto, dispo quo no fará pato
cia ronda distrietal a arrecadaç5o provenien-
to do referido imposto do transmisso o quo
quer dizor quo na partilha das rendas muni
cipacs, quo actualmonto so pratica, entre
rnunicipio e districtos, so abre uma excepcAo
para privar a estee da quota relativa ao
impostode transniisse, quo, reduzido.a 3 .,
flea portencendo, quantoa sua applicaco,
ex1usivamènte as Camaras.

A commiss5o do Orçamonto, onto, deu
aequiescencia a essa emenda, quo, isontando
o Estado da responsabilidado do concorror
para o paganiouto do dividas inunicipaes,
vinha favorocel-a nasolucEo do problema
orQamefltario.
• Ora, sr. Presidento, roflectindo quo o gra-
varno resultanto dessa diminuiçfto do im
posto nSo dove pesar . direetamento sobre o
d strictos, principalmente' sobre os quo fazen
parte do municipios quo nao devam, lembrel
uma providencia quo me paroce justa S
equitativa, e quo vern harinonizar 0 pensa
mento do illustre colloga a quo me refirc
corn o pensarnento do Sonado, exarado n
art. 2. do projecto; aquelle eonorando (
Estado dos onus do urna eontribuiQEo, est
procurando auxiliar os municipios gravado
do compromissos por dividas contrahidas..

o SR. ASTOLPITO PINTO - Dividas ou em
prostimos?

o SYL, JULIO TAVARES —lOividas on orn
prostitnos? Rosponsablildado, deste caracter
a solver.
• Pala emenda quo you offerecer so ficarEc
privados da ronda proveniente do impost(
do ciza Os districtos quo portoncerom a mu
nicipioa quo t9nham • emprestimos a solver

mquanto durarem os effeitos do taos obri-
acos.-
Os districtos quo n5o pertencom a munici-

jo em taos condiçes, continuain no regi-
ion da partilha estabelocido pola 101 Ii. 2,.
o 14 do sotembro do 1891. 	 -
E' do rodaccAo a emonda quo mando ao
rt. 3. - -
Lirnito-me a estas -ligeiras consideraços

or serem as emendas quo offeroço do into-
esso intuitivo ; e, p01' 0 tanto, espero qu&
aereani a approvao da Camara. (Muia
em ; naido bern!)	 -
Vern a Mesa, sao lidas a postas em discus-
o, conjunctamonte corn 0 projeeto as so-

uintee,
Emendas

1-. (rnodificativa do art. 2.-)
ko art. 2.'
Em vez da palavra— comprehonde— di-

la se:—eomprehendora, e; em yea das pala-
iras oportencontes - as municipalidades>
liga-se: quanto as municipalidades quo hon
rerem conIrahido emprestirnos antèriores a
30 do junho do corrente anno a em quanto
lurareni Os effeitos de taos obrigaces.

2i.
Ao art. 3. Supprimam-se as palavras:-

(<a lei n. 97, do 21 do juiho do 1894 e maiss
(S. R.) Sala das sessas, 24 de agostO do

1901.—Julio Tavares._Vale rio dc Re;ende.
0 sr. Vasco Azevelo:—Sr. Presidente

quando, na sesso do anno passado, tive a
honra do submettsr a consideraqo da Ca-
mara o projecto quo fazia reverter ao E-
tado parte do imposto do - transrnissEo da
propriodade, estava bemlongo do pensar quo-
essa medida, por mini lombrada, dentro do
to pouco tempo havia do 80 conver,ter na
desejada roalidade.

Hojo, sr. Presidente, caba-me a satisfaqo
do vor quo 0 Estadodo Minas, polo orgäo
competonto das suai municipalidadee, coal-
penotrado da importancia e da gravidade da
situaç96 ñnancoira actual, 1ana mEo do
auxilio dos municipios para o restabeloci-
mento da nossa vida economica.

As nossas municipalidades dào assim nina
prova inconcussa do seu elevado patriotismo
do sou amor e dedicao pela terra minoira.

o SR. A. DCTRA:—NäO apoiado; as munici-
palidades do Estado ainta no so manifo-
stararn a raspeitcc a algumas ate tOrn pro-
tostado.
o SR. VASCO AzEvEDo:—RospOfldefldO •

al arte do nobre deputado, direi quo Pon-
ins tOrn sido as Camaras quo tern pro-
tsstado contra 0 projeCto.

o SR. A. DuTrtA:—E poucas tOrn adherido.
Dessas mesmo, nenhuma torn ronda ponde-
rada; SAO Alvinopolis o outras nas mesmas
condiçes, quo nAo rondem nem quatro con-
tos por anno. 	 .

o SR. VASC) AZEV gDO-A inaloria das Ca-
maras quo so tOrn manifeetado 0 favoravoh

o SR. A. DuTa:—SAp çornarcas do mimi-
cipios quo desejam mantel' comarcas a cust&



de (lutros municlpioa. O meu nobre eollega 
nllo tem razllo. 

0 tR. VASCO A:t.BVIIOO:-Aioda tneamo que 
s.eja. àpjlrova.!o pelo Senado o projecto de 
reforma judiciaria, .e cortadas as comarcas, 
ainda aeilim, o Ettado tem necessidade abeo-
lutt, do concurso das Cemaras Municipaes 
para poder equil1br11r se o orçamento. 

UM sa. D~<:PlJTAO.O:-EntretantCl, elle vae 
sar equilibrad.o s;~m a suppressllo das co-
marcas. 

0 IR. VASCO AlEVEDO:-Vejo,sr. Presiden-
te, com pruer, que a medida, lembrada p:~r 
mim o anno passado, fructillcou e virà. pro · 
du~:ir no Estado grande beneficio. Mas, 
meu intuito, tomando a palavra, nll.o é dis 
outir a mataria; venho, sómente declarar 
que Toto pela emenda a-present.aia pela hon -
rada commis;ll.o de Orçamento, quanto à 
discrim inação de r endas entre as Camaras 
Municipaes ~> os districtos. . 

Essa emenda vem garantir a perfeita au · 
tonomia dlatrictal, pois, do contrario, os 
dtatrictos ficariam bastante prejudicados, 
visto com'> pesaria exclutivamente sobre 
alies o ausilio que se vae dar s o Estado, e 
que elle necessit \ para o seu equihbrio fi . 
naoceiro (Muito bem!) . 

Nioguem mala pedindo a palavra sobre o 
projecto encerra-se a discussão e proceden -
do se á votaçào é o mesmo approvado e bem 
assim as emendas ns. I e 2 a alie otfereci 
das.-A' commissll.o de Ret.lacção. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO {pela ordem ~ pede 
se con11i ~ne na acta ter votado nas tres dia 
cussoes contra o projecto n . 125, do ~enado, 
e emenr:las a elle ulferecidas e prevalecendo 
se da opportunidade declara egualmente 
que, tendo votado em duas ·discussões con · 
tra o project.o n . 93, da Camara, o faz i !I. 
maia uma vez hoje, visto parecer-lhe que, 
quando mesmo as desapropriações re~eridas 
no proJecto podassem trazer vantagem pu · 
bllca, nellas nllo se dará o ca11o da neces · 
sidade publica exigida pela Constituição 
para a d.esapropriaçlio ; sendo o projeoto 
além disso a seu ver otrensivo de direitos 
individuaes de propriedade. 

Será attendldo o pedido do nobre depu · 
tado. 

2.• DHCUBPÃO DO PR('JJ!CTO N. 97 

Em seguida é annunciada a 2.· discussão 
por artigos, do pr~jecto n. 97, sobre E. F. 
de Dores do Guaxupé. 

Em d iscussílo- do art. I.· 
O sr. Epamlnon .. s Otfoni:-,. (Nlio de-

volve 1 o ~eu discurso). 
Vem á. Mesa, é lida e posta em discussão 

conj unctamente com o artigo I.· a eegutnte : 
Emenda 

N. I 
Ao art. I.· Dapols da palavra - Maga-

lhles-accresceute -sa o segulnte : - M u a 
quem melhores vantagens otrerecer>>,-o mais 
como estlt. no artigo . 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1901.-
E. Ottoni.-Jayme Gomts.-Lui• Cassiano. 

Niuguem mala pedindo a palavra sobre 
o artigo I. · encerra 89 a diecusflio e pro-
oedAndo-se a vot , clio é o mesmo appro· 
vado e bem assim a emenda o . I a elle or-
ferecid& . 

Em di acu ssã'> o artigo 1.· 
0 SR. EPAMINONDAS ÜTTONI, pela commil· 

e!lo de Obras PublicaF, man"la á Mdsa a se -
guinte : 

F:"'enda 

N. 2 
Ao art. 2. · Accrescente se-in -tlne:-sem 

pre juizo dos direit ,s que possa te r a Compa -
nhia E. F. ~luzambinho . 

(S. R.) Sala das ~es1 ões, 24 de a~osto de 
1901.-E. Ol toni. -Joyme Gomes .-Luiz Ca l· 
siano. 

Ni nguem mais pedindo a palaHa sobre o 
artigo 2. · é e a cerra -ia a discu ssl! , sendo ap-
provodos o artigo e a e~enda n. 2 a alie 
1 tfe!·eoida. 
s~m debate é app rovado o art . 3.' e con-

sent.indo a Camara que o projecto passe á 
3.· dl .• cus~ão é elle re.nettido ã commissllo 
de Obras P ablicas . 

3.• nl<CIJ~PÃO DO PROJECTO N . 93 

Finalmente lido e posto em 3. · discusslio 
é sem debate approva1o e vae á commisall.o 
de Redacção o proj ecto n . 93, fazendo con-
prebender nos casos tle desaproprlução por 
utilidade publica a ConstrucçA o ole obras de-
sti n~tda.s aos serviços da industria ext.ractiva, 

R equerimentu de urg~ncia 
0 SR. Nt"N f~S P!:-!HE:IRO (pel'J. o>·dem; , de· 

pois de obter urgencia, envia á Mesa, pela 
commissão de Redacçll.o, o seguinte : 
P,·recer e redacÇtio finnl SGbre o p>·ojecto n . 

1:!5, do Senndo 

A com missão de Redacçãoa que fo• aru pre-
sentes o projecto n . 125, do Senado, sobre 
imposto de transmissão, e as emendas ao 
mesmo ctrerecidas pela Camara em 2. · e 3. · 
discussão, é de parecer que seja ad apta-
da para essas emendas a seguinte reda· 
cção: 

N. I 

Ao art. I.· onde se diz: «Camaras Munici-
paes,» diga-se : « Municipalidades ». 

N.2 
Ao art. 2. · subtitua-se pelo seguinte : 
Artigo. Não se oomprehenderá. entre as 

vendas de que trata o art. 58, n. I da lei 
n. 2 do 14 de setembro de 1891 o imposto 
de transmissão de propriedade quanto ás 
municipalidades que houverem contrahido 
emprestimos uutéricres a :iO de junho do 
corrente anno, e emquanlo :durarem os 
atreitos de taes obr:gaçDes. 

Sala das oommiasDes, 24 de agosto de 1901. 
-Nun•r Pinheiro -Jo8é Gonçatoes. 

0 IR. JULIO TAVARES (peta ordem ) re-
quer e obtem . a dispensa dae rormalidadea 



reglmentaee para que a redaccllo que acaba 
de ser apresentada, seja dlacutlda e votada 
im·medlabmente. · 

Posta em dlscunllo a redacçll?. encerra-
se elta sem debate sendo approvada. - Re · 
metta ae ao Senado. · 

Nada mais bavende a tra~ar -se o ar. Pre · 
sidente designa pn.ra o dia 26 a seguinte: 

ORilEM DO DIA 

PRIMIIRA PARTI.: 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e appro vaçllo da Mta. 
Expediente . 
Segunda leitura dos pau~cares d11 commis· 

80es e dos projectos, dapois <te im press••s e 
distribuídos. 

Apresentaçã•J de pareceres das con.mis· 
sOes. 
Ap ~esentação -!e proje~ ctos , requerimento~. 

ind1caçõei, interp ~• laçõ 1s ou moções. 
DisGuasllo de requeriment os , indioaçi> ss, 

interpellaçO ~s e moçõas . 
Approvaçllo de redacções ll naes. 

~EGUNOA PART~; 

Ate 4 horas da tarde : 
Di scussão unioa \las em endas otl"e rec!dns 

pelo Senal!o á proposiceo de lei n . 52, aobre 
força publica . 

Discussão unica da em en·la do Senado á 
propos içi!.o de lei n. 51, sobre rei •·a de gado 
em Sete Lagoas. 

2. • di ~cu ssllo do pr,•j ecto n . 10-i, sobre 
exploração :la ouro e outros mata ~s no leito 
do Rio das Velhas. 

Levanta-se a sessão. 

53.• SESSÃO ORDINARL\ , AOS :?õ 08: AGOSTO 
DE 19)1 

PRE!IDB:-ICIA DO SR. B&R'IARil&S n K FARIA 

( V ice-Pres i'll!n r e) 

SU\1 \IAIIIO:- 1.· parte lia orctern do dia.-Acla . 
- P.x,•eli-nte. Oll:ervações do~ sr . .layme r:o-
mP.•, Lu iz Cas; iano, Assr s Lima. Jn'io THares, 
Hapn~o ~ e Almel~a e .loãn Lu i7. . - .~ r• resc nlacilo , 
dl seu•sAo e vutaçao da redacç;Io llnal do projecto 
ll. ~~ -Apr•Ren•ar;ão do• parer.ere• pua ~- · dis-
~: us , ;l.o •l o ~ prniectos ns. :14 e !l7 .-llequ. rimeoto 
ao !r. Jayme Gomes.-:·.· parte.- Dl s~u s-;\o d" 
emendas rtn Senado :\ pron oslção da Cama ra, o . 
52, sr•bre fnrça pnhlica. - Discurso do Rr. V a se> 
Azevedo - Discnssã • da emend • do 'ena~o á pro· 
pos•çil•> n . :, 1. da Camara. so l• · c lei ras de gado. 
-Declaraç~n 110 sr . JU\'CO al P~nna . - 2. • •II!CU; 
são do proj-e to n . 101 -Oh~~r,· •1·ües do sr . 
~un es Pn1be.ro, pela or.lem.-Orderu do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada . acham -se 

present.es os srs . : Bernardes de Fari a, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Juloo Tava-
res, Porto Primo, Joãn Luiz, Vasco Azevedo, 
Olympio Mou rão, Jayme Gomes, Nunes PI -
nheiro. Astolpbo Pinto>, RQpO!O de Almeida, 
Alns de L_,moe, Epaminondll"B Ottoni, Jol'-
quim Calixto, 11111acio Morta, Ferreira e Mel-
lo, Luiz Cuaslano, AEsls Lima, Leopoldo Cor-
rêa, ~al~rf:ó " de Rezen<ie, Astolpho Dntra, 

A. C.- :16. 

Joeé Gonçalves, Juvenal Penna, Rodrigues 
Chaves, Edmrtndo Blurn, João Valioso, Luiz 
Rennó, Simello Stylita, Desiderio de Mello, 
Xa·• ier Rolim e Abeilard, faltan lo com cauea 
participada os HS. : Franklin Botelho, Silva 
Fortes. Freitus Cutro, IJe lphim Morei ra. 
Gaspar Lopes e Ribeiro Junqueora e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a 8ess!l.o. 
Lida a acta da anteceiente e não ha vendo 

que •n sobre ella Caçaobservaç•les é a me~ma 
dada por approvada. 

RXP& OIBSTE 

C SR . I . • SECRETARIO da conta do segu ' n· 
te : 

tJfficio 

Da CJmara Municipal de S. Joã\l ,.r c;I -R•y 
protestando contra o projecto o 125 , •lo s~
nado, que reduz a :1 ·1. o imposto de trans-
missão de propriedade-:\ ' commissão de Or-
çamento. 

O sa. JAYME Oom:s en via á Mesa as se-
:!uint"'s representações. pedin do par·a ~erem 
publicadas no jornal Ol ll~ i • l as tres ultimas : 
de habitantos no <J•etricto •lo Ca rmo do Campo 
Oranda pediu do ~ le vaçll.o á categoroa de v11la; 
de habitantes .tos povoados Agun~ Vdrdes e 
Campo do Me10, perten centes ao uis tn cto de 
Dores da Rol E~ p9 ra o ça, no munie~p 1 o do 
mesmo nome, sol• citando passagem <laquel-
les povo.tdos para o di8tri cto do Carmo do 
Campo Grande, municiplo de Tres Pootas ; 
de habituntes do dlstricto do Carrego do 
Ouro, solicitando desmembramento desse dis · 
tricto do munioipio de Tres Pontas para ser 
incor,Jorado ao do Carmo do Cam po Grande; 
de fazendeiros dn districto de Dores da Boa 
Esperança pedindo pa,sag-em de suas pro-
priedade;; pera Carmo do C•m ~o Gr11ode. -
A' comm iasll.o 1\l ixta E~pecial, depois de pu· 
blioada va fó rma reqa erida . 

O sR. LUiz CAs~IA:-.o manda á Mesa tres re-
presentações, •endo uma de ha bitantes do 
Cuyabá, município ~~~ Caethé, pediodv trans-
fereoci a hquelle d1stricto para Sabará e ou-
tras duas do8 districtos de Ve 1·a Cruz e Pa n-
tana, muoicipio de Sab~rá, p&j i ndo para que 
esses districtos continuem a fazer parte do 
referido mun icípio . - A· com missão Mixta 
Especial. 

O 8r. Assis l.tuaa : - Sr . Presi1ente, 
pedi a palavra para enviar á Mesa urna re -
presentaçllo do nosso illustre amig-o, o dr. 
José Antonio Martins Ron.é 1, actual agente 
&xecutivo de Tres Corações do Roo Verde. 

No Interesse de zelar pelo progresso da· 
quelle municipio, facilitando o seu desenvol-
vimento, normalizando suas con(runtações 
com outros municípios, para a boa marcha 
rta justiça, o olluatre e lligno director da po · 
litica local envia ao Congresso uma repre -
sentação, pedindo a delimotação das divisas 
do mesmo município com ou trus v izi nh o& . 

Passo a ler a referida representaçJ.o, que 
peço seja publicada no orgllo ofllcial, oom a 
poealvel brevidade. ( LG ): 

(Muito bem!) 



Rep1'el~ntação a que s~ rB{tl'l o dilcur•o Publique-se como !oi requerido e envie-se 
supra á commlasl!.o Mixta E3peclal. 

0 IR. JULIO TAVARES envia á Mesa Um 
Secretaria da Camara Municipal de Tres telegramma da Camara Municipal de Alfenas, 

Coraçllea do Rio Verde, em 13 Cle agosto de reclamando contra a transrerencla da rar.en-
1901. da da Lage daque!le município para o de 

Ex ma. srs .-0 agente executivo muuici· Santo Antonio do Machado e uma repreaen· 
pai de Tres Corações do Rio Verde, , atten · taçl!.o da Camara Municipal do Machado, pe-
dendo á conveniencia de serem as diviaas diodo para serem mantidas as actuaes dtvi-
municipaes precisadas por .. ocidentes de sas de seu muicipio e por conseguinte nlio 
terrenos que facilitam a demarcaçl!.o, evi- sendo delle desmembrados os terrltorios «Ro-
tando duvidas que alimentem oontlietos de chas», «Coqueiros» e «Pombal.>>-A' commis· 
jurisdicção, e considerando que as actuaes alio Mixta Especial. 
divisa~ municipaes deixam muito a desejar O sa. RAPUso DE ALMEIDA manda á Mesa 
sobre eue ponto de vista, havendo até so - uma representação de habitant~s do districto 
lução de continuidade no territorio, com de S. Francisco de Paula do Macbadinho 
partes encravadas nos districtos de C1cho- pertencente á Camara de Santo Antonio do 
eira e Luminarias, vem perante o Con- Machado, solicitando transrerencia desse 
gresao Mineiro propor a rectiflcaçllo de dl- districto para Pouso Alegre ou S. Gonçalo 
visas com os municípios de Varginba e La-~ do Sipucahy .-A' mesma commissll.o. 
vras, na parte qne limita com os dis trictoa o sa. JoÃo LUIZ envia á Mesa um reque · 
de Cachoeira e Luminarias, pela fórma se- rimento da Empresa de Colonizaç!io Brasi-
guinte: !eira sob a firma Trawinski & Comp., com-

Do Rio Verde pelas terras de Jol!o Baptista municando que vae iniciar os serviços no 
Pereira Pint(), começam as divisas da Var- Estado e pedindo cese i'lo gratuita de terrenos 
ginha e prosel{uem pelo cor rego do Pai- devolutos .-·A' com missão de Coloni :o:açllo. 
mital ate terras de Ponciano Pereira Braga, o ME8Mo SENHOR pede que a Mesa interpo-
e dahi por um serrote, aguas vertentes para nba seus bons offi cios perante a !\lesa do 
o dito corrego Palmital vl!.o as divisas á Senado atlm de que tenha andamento um 
serra dos Tachos. . projecto que apresentou á C!lmara em o anno 

Por essa afora ate terras de Dommgos AI- passado e que !oi remett1do ao Senado na 
ves Teixeira, donde pelo serrote do Brejinho mesma occasillo, tratando de concursos de 
vão á serra do Espinho e da h i ao corrego do magistrados. 
José do Mestre e por esse a baixo até terras , o sa . PRESIDENTE declara que a Mesa vae 
de Francisco dos Reis Silva. · providenciar de accordo com a reclamação 

Dahi por um vallo, limite das proprieda- do nobre deputado. 
des de Domingos Alves Tei xeira e Joaquim Não ha segunda leitura 
PrJcopio Yi lella, apanham o corrego do En- ' · 
genhO de Serra e por esse abaixo até a SUa APRESE:-. TA'{ \ O DE PARECERBS DE C( MMl88ÕES 
conftuencia com o da Bóa V1sta, que a linha 
divisoria segue até a Lagóa do Amaru e 
dahi em rumo ao serrote do Urubu. 

Vertendo, passando pelo corrego do açude 
de Francisco Daniel da Costa até o rio do 

0 8R . :\UNI8 PINIIKIRO, por parte da com· 
missão J.e Redacçílo, manda á Mesa o se-
guinte : 

Servo e por este acima até a capoeira do Pa ;·ec.~ · pa~·a 1·a.lacr<io (ir. al o bre o projcct" 
Maribondo donde pelas div isas da fazenda " · 93 
do Visconde de Caldas, vae ao alto da Serra A commissão de Redacção de Leis, a que de S. Thomé das Lettras. 

As divisas acima descriptas, alem de in- foi presente o projecto n . 93 , é de parecer 
teresaes geraes, consultam os particulares que se lhe dê a mesma redacçllo com que foi 
das zonas que ellas atravessam, pela facili- approvado em 3 . • discussão. 
dade de communicação e proximidade de Sala das commissõea, 26 de agosto de 1!101. 
Tres Corações. - N u n es Pinhei1·o.-Rodr igu es Chaves. -José 

Uma ou outra propriedade pertencente Gonçalves 
aos districtos de Cachoeira ou Luminarias e o sa. JoXo Lmz requer e obtem dispensa 
que por essa divisa natural passa para o das formalidades regimentaes afim de que a 
nosso n:.uniclpio, pelos seus respectivos redacção apresentada seja discutida e votada 
proprietarios, tem já ao poder campetente immediatamente. 
solicitado a sua mudança. Lida, poir, e posta em discussl!.o é sem 

Ao Congresso Mineiro, a quem compete debate approvada a red ncção final que o ar. 
acautelar o~ interesses geraes do Estado, • Presidente manda que se passe em autogra-
facilitan1o o desenvolvimento do município, pho afim de ser remettida ao Senado. 
de par com a maior racilidade e commodi- o sa. EPAMINONDAS OTTONI, por parte da 
dade dispensadas á prosperidade da fortuna commisslto do> Obras PublicaP, manda á Meaa 
-particular, entrega conllante o abaixo assi- os seguin te! : 
gnado a presente representação, esperando 

Justiça. 
Aos exms. ara. Preaidente e mais membros 

da Camara dos Deputados do Congresso Mi-
neiro.-Jo•é Antonio Marti111 Roméo, agente 
uecutivo municipal. 

Pa1·ecer para 3. • di&cussiio sobre o projtclo 
n. 94 , de 1901 

A commiaslio de Obras Publicas, a que roi 
presente o projecto n. 94, do corrente anno, 
já approvado em segunda dic ussD:o, é d9 pa-



recer que seja elle submettido á terceira e 
approvado. 

Sala das commissõeP, 26 de agosto de HlOI· 
- E . Ottoni-Jay'"e Gomc$-Lui;z Cass ian o, 

l"arccer e redacçâo por a terceira discussão so· 
bre o p 1·ojecto n . 97, de 1901 

A commissão de Obras Publicas, a qne foi 
presente O projecto O. 97, deste IlUD O, e 
de parecer que seja o mes mo subrr.ettido á 
3. • dtscussllo e appro vado com a se;:uinte 
redacção, conforme o venci do <J m 2 . d 1 ~ ~ u 1 • 
sll.o: 

O Congresso Legislativo ào Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· E' o Presidente do E3tado aucto-
rizado a conceder aos cidadãos dr. Jose Eu-
genio do Am aral e Souza, dr. Antonio Pe· 
reira Lima e coronel Lu c Js Tobias de ~la 
galbll.es, ou a quem melhores vantagens 
otl'erecer, privilegio por 50 annos para a 
construcçllo, u so e goso de uma estrada de 
Cerro, de bitola de um metro entre trilhos, 
que parti ndo de Dores do Goaxupé, muni· 
ciplo de Muzambinho ou da astaçao de Ca-
nôa~. município de Monte s. n t~. nas divi-
sas do E~ tado de S . Paulo, e passando pelas 
cidades de Monte San~o, S. Sebastião do Pa-
raíso e Passos, vá á margem esquerda do Rio 
Grande. 

Art . 2. · São concedidos aos cor.cessiona· 
rios ou 1\ empJ•esa que organizarem privile-
gio de zona e mais favores c o mmun~ a con · 
cessões desta natureza, sem prej uízo dol di-
reitos qu e possa t ~r a companhia E. de F. 
Muzambinho. 

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

Sala das commissões, 26 de agosto de 
19:>1.- E. Ouo,ll ,- Ja ym e n omes .- L ui; 
Cass ·a no. 

O SR . JAY.IIE GO)J&S (Jwla o1··lam) requer 
e obtem dis pensa de impress1lo e interstício 
atlm de que os projectos ora apresentados 
sejam dados para ordem do dia de amanhã . 

Nilo ba projectos, requerimentos, indica-
ções e moções a serem apresentados . 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~ DO DIA 

111 
A' tabella : 
Façam-se as seguintes alterações: 

Lettra l1) Etapa, di{!'&·se. . . . ... 633:0003000 
» c) Fardamento, diga·se. 180:000.SOOO 
» ''! Aj uda de custo, di· 

ga·SO . .... . . . .. . , .. 5.5003(lú0 
» /) Forra:.:em, ferragem 

etc., diga·se . .. ... 25 J•OOSCOO 
» g) Remonta dos anima-

as etc., diga ·se . .. 
» h) Compra e concertos, 

~te ., diga-H; ...... 
;) A q u o.rt uI lamento, )) 

2 500SOCO 

5:C0030>JO 

etc. , diga·so.. .. ... 50 OJ030"( 
>> j ) Supprima-se. 

IV 
Ao art. 3. · Altere· se de a l~ordo com es · 

tas emen das. 
Paço do Sen'\do do f staio de Minas Gsra· 

es, Bello Horizonte, 23 úe agoJ to cte 1901.-
Dr. loaq,.; ,, ..l nt">lio IJ •1 /r rt , presidente.-
Dr . Jo s<' P eol <o Dru '" " ' ''" '' • I . · secretario.-
Ma11 ocl Tá c··i,·a d·• (',,,,a, 2. · secretario. 

O Jllr, \ 'asco Aze't'edo:- :-;r. Presidente, 
na qualidade de relator da commissão de 
Força Publica , devo manifestar á Camara d e~ 
srs. Deputa~oR o modo de pen~ar defsa com· 
misPão ácerca das emendas o treruci •la~ pelo 
Senado ao proj ecto n. ;)2, des ta Casa . 

A comm1saão, como já tiv e uccasii\o de 
decl arar, Apresentando o projccto que fixa 
a forca publica para o futu ;·o exercício do 
IOJ2, prucurou, sem de~orga nizar nem pre· 
judicar o regulai' funccionamen to d~sse im-
portante ram o do se rviço publi co, fazer as 
economias necessarins e impresci ndivei~ em 
face do dilflcil momento financeiro porque 
passa o Estado de Minas. 

E' ass im que a commissão, riepois de e:t · 
am inar, meti cul osamente, :odas os verbas 
destinadas a ess.:J serviço, apresent ou seu 
pl'.recer fazendo uma reducçiio de 170:675SOOO, 
quantia essa que era posstvel economiZ'lr-se 
sem desorgani za r o se1·viço, que Hpeoas flli 
modificado nos pontos em que pod ia ser. 
A commissãJ vuriftcou com cuidado qual a 
despesa effecth·n e real a effecttJ!ll' se no ex· 
arcicio vindouro para ent fLJ apresentar o 
seu parecer e o fez, incluindo no projecto 

as verbas restrictas ao m' nimo e r igo rosamente 
impresc'ndive is. 

IJISC USPÃO DE EMBN DAS DO SENA[ O 

São lidas e ent;am em discussão uqica 
seguintes: 
Emendas o(J'ercci1as e approuadas pelo S r· · 

nado ao projecto n , 52, da ('amara elos sr>. 
Deputado1. (Iniciado sob n. 99) . 

Ao art. I . · -Supprimam se as ralavras :-
e de 150 engajados. 

Accrescente·se : Paragrapbo unico-0 go-
verno podMá, para o serviço policial, enga-
jar até cem paisanos, correndo a despesa 
para o respectivo pagamento por conta da 
verba destinada ao pessoal da Brigada ·Poli-
cial e n!lo excedendo adiaria de 2$000. 

11 
Ao art. 2. · S:!pprima·se, 

Esse projecto fu i votado so m dis r. tu~ão 
nesta Camara e npprovHdo littAralmente . 
Remettido ao Senado, sotrreu naquella Casa 
as muitas emendas ora suj eitas á nossa 
apreciação e sobre ellas vou m mifestar-
me. 

Desde já declar o, sr. Presidente, que a 
commissll.o apenas vem justificar o seu pro· 
cediu:ento, deixando ao criter io da Camara 
o julgamento das emendas. 

E' meu proposito unicamente demonstar 
que a commiasiio procedeu com todo crite-
rio, com todo o exemplo em relação á ques-
t!o e que as emendas apresentadas, morlitl-
cando, em muit) o projecto, não podem to-
davia servir de prova contra o que atllrmel 



-~ 

e nem accarretar para a comm luão nma· Ao art. 2. · !oi apresentada uma emenda 
posiçlo menos digna. , suppresaiva. · . 

Passo a e:nminar as emendas com os ele- Quando aubmetti o parecer da commlaalo 
mentoa fornecidos nos dooumentoa olflciaes de Força Publica á conslderaçllo da Camara 
e tntor.maçosa colbidu em fontes legitima• ; dos era. Deputados, declarei que a creeçllo 
que· guiaram a oomD:~ias!o na oonfecéll.o do do Jogar de veterlnario, bem como a dos 
projecto de torça -publica, elementos estes anspeça<!aa, vinha nlo só completar o plano 
q:Je me parecem nlo poderiam ser dea- regular da organizaçll.o da brlgada,maa ainda 
prezadoo. trbzer vanta11ena que demonatrei na ooca-

A emenda n . I manda supprfmlr do art. aill.o. 
1. · do projeoto, as palavraa-e -te 150 enga- Creado o esquadrão da brigada, tem ae 

-jadoa- accreacentando ao mesmo artigo um verificado prejuízo nlo pequeno de animaea, 
paragr;pbo em virtude do qual fica o go - por 1'11lta de uma pessoa que tenha habllita-
veroo auotorlzado a engajar iOO paizanos çOes para tratar desses mesmos animaes. 
com a gratifioaçAo de ~000 dlarios, isto por E' assim que, em um anno, seguodo ore-
oonta da verba do pes1oal da Bri11ada. Jatorio apresentado pelo d•goo commandante 

Sr. Presidente,' quando, em 18119 foi redu- da força publica, houve um prejuízo de mala 
zida a força vublica de Minas, creou se, de dezeseis animaes, o quA quer dizer, um 
como um elemento auxiliar da policia, a prejuízo superior a 3:000,;€ 00, 
classe dos engajado•, pois todos, dada a Foi para obviar esses inconvenientes que 
dlminuiçll.o do numero de pra:çaa, reconbe- a commlnllo lembrou a idéa da creeçllo de 
cemos a neces~ldade de taea eogajadoil para um veterinario, que vae cuatar 2:4003000 
os eervtços extraordinarios -da policia do Ea· por anno . 
tado, porque ellea constituem um rl)ourao Quanto aos anspeçadas, a commisall.o del --
de que o poder executivo pode se valer em sou se levar pelos sentimentos de justiça, 
dadas clrcuma~anclu, quando a fo!"ça publl- pela neceserdade, pela conveniencia mesmo 
ca, destinada ao pollciamento, for loauffici- que tem o 811,ado de gratificar os bon~ ser-
ente -para 11tteodo~r aoe aerviçoe d~ mom"'nto vidorea da brigada, aquelles que prestam 
como perturbaçõea da ordem, dlhgencras e relevaatea strvlçoa P<!r muitos annos sem 
outroe aerviçoe lmpr evist< & • poderem ser promovidos . 

Bm tae• caaoe, que tnreliamente ás vezes Pergunto aos !Ilustres ara . deputados: ae 
alo muitoa, o serviço dos eog~jados é pro· o sold!idO que serviu durante tres annos 
veito10 porque faculta ao poder exec~tivo continuar nas fileiras da brigada, tem direito, 
maior numero de praças, a que os eog&J&dos por eese racto, a. uma. gratificação de 200 
aubstituem nos deatacameotoa locaes réis diarioa, addloionados aos •eus venci · 

Reconhecida a. 1nauffioiencia de Poldados, mantos, por que nlo havemos de gratificar 
nll.o acho que o numero de 150 eogajados seja aquelle que trabalhou dez, qu inu e maie 
n :ceeslvo e oreio que deve ~er mantida. a anoos, preatando boas serviço•, sem tn se -
dilpoelçlo do projecto . quer uma nota de culpa que desabone a sua 

Além dieso, a parte da emenda que manda fé de officio e que, por ser aoalphabsto, oito 
efl'ec~uar o pajl'amento pela vsrb~ destinada pode ter aoceaso 1 
ao pePsoal da Brigada é a todo ponto inac- UM aR. DEPUTADO : - A razlo é que o tbe-
oeitavel. aouro nllo comporta gratific llçi:leJ nesta O• engajados formam uma clnae é. parte, quadra. 
em nada ltgada ao peaaoal ,da brigada e silo, o aa. VAsco A:tEVEDO : - Nem se diga que 
oomo já diaae, um recurso só ut•l,zavel em eaPa medida traz onus para o tbesouro, pot-, 
~ltima · emergencla e em condiçOea espe- nóa nlo ereamos um Jogar novo, que traga 
ohrea . Demais a emenda é inconveniente enormes dePpea88, tratamos apenai de eata-
porque ar. Prealdent•, dada a hypothese de b 1 1 1 t d' · t 
.e acba'r completo o pessoal da brit~ada, onde e ecer um ogar n erma rarro en re oa 

tnrerlorea e os aoldadoil e a medida traria o governo, a nlo ser em credito& extrao~ apenas uma despesa de 13:140S000 . 
dlnarlo•, ba de buscar os recuraos neceua· A commbollo, porém, accerta li emenda 
rioa para o pagamento desses engajados 1 o. 2 deante das razOsa de ordem economioa, 

O BR. J - TA. VARES:- V· exc., porta~~W, porque o Senado, nesta parte, procurou fazer 
é de parece!' que se rejeite a emenda n. T 9 uma economia de i5:300S000. 

O sa. VAsco AzBVEDO: - Pert .. ttamente. EsieB leaea servidores do Estado aguarda-
O BR . J . TA VAR E~: - Nes•e caso seria pre- rllo um tempo mais o·pportuno para que 

cieo aupprlmlr se tambem a lettra ·- j- da possam ter a graduaçllo de anapeçadAs a 
tatel~!: ~A~co AzEvBoo:- Sobre esse ponto que tlz;eram jus ba muito tempo . (Muito 

bem.) 
terei occa~ill.o de manifestar-me opportuoa- Quanto á tabell" con1tonte da emenda 
mente, pois é meu intento requerer ao''8~ - n. ::s. silo ta ntas as diversidades que encontro 
Presidente da Casa que a emenda n · 3 BeJa entre ella e o proj rcto, que devo examinar 
votaâa por le ttras . uma por uma das suas disposições, afim de 

UM sR . DIPUTADO: -Mas, a. disouasllo 118 de~r, onstrar qua 11 commissl!.o t ove o ma.slmo 
raz ~m globo. · 1 · td d ' · 

0 tR . v uco Azavaoo : _ Delde que eu re· aacrupu o e o muor ou a o ao con.ecoJo-
. nar·o seu projecto . jeito a emenda n. l, hei de tamb~m reJeitar 

a Jettra- j ..... constante da emenda-iJ. 3, .que A lettra - b -, · r . Presidente, reff re-ae ' 
manda su pprimlr dit tabella a dotlóllo para etapa dos 'oldados , cuja verbll era, no pro-
o: p~gamento de -eng&jadus, sendo eua pute jeow, de 759:200!000 , e que a Emend a re 
complementar da emenda n . I. strir ge a 633:000~000 . 



Pedindo a verba de 759:20()SOOO, a commis-
all.o tomou a media das etapas destinadas aos 
aoldados e fixou esda mE'dia em 18300 dia-
rios, que é a mais segura. 

Nilo sei qual o criterio qutJ foi adoptado 
para Pe fa7Er tnl reducç§o . Vejamos. Já 11 -
col: demonPtrado que a média de IS300 é a 
mais acceitavel ; mas admittamos que fosse 
elld moditloada para IS200 . Neete o11so a 
despesa ainda seria de 700:8t0J. Admitta-
mos ainda uma modltlcaçllo r~ra 18 100 e, 
al!lda as~im, A despesa seria de 642:40úJ , Hl· 
perlor 9.400$000 ·á v11rba estabelecida pela 
emenda. 

A rommtaell.o, para adoptar a média para a 
etapa, procurou bem se Informar e o resul -
tado a que chegou foi adoptar .1 de 1$300 
como a mais racional. pratica e oonv~>niente 
para nllo vir11m a sofl'rer as praças fa ltas e 
prlva~Oes. Actualmente o pessoal da Bri · 
gada é de 1.462 homens e a etapa despendida 
na ra?ão de 18300 impor ta na qu antia de 
693:917SOW . 

Nilo se podendo obttr fl)rnecimento em 
condições mais favoraveis do que a média 
ad opt11da . chegaremos ao selfuinte e indiscu -
tível resultado : ainda que nll.o ~e aliste mais 
um só soldado na Brigada, o que não é de-
eejavel, uma vez que o numero total é a in · 
da reconhecidamente insufflciente e dimi 
nuto ,-meFo:;o assim a verba areada pelo 
Se na~o apresenta um defi •it de 60:91 73000. 

Para furdamento o projecto consignava a 
quantia de 208:0003000, que é ainda inferior 
á necessaria . Tenho em mllos dados seguros 
que abonam a minha alllrmativa. Os preços 
mais VMDt, josos apresentados em basta pu 
bllca, no corrente anuo, attingiram á quantia 
de 224;970a650 . 

O illu~tre militar que com tanto proveito 
e competenoia commanda a Brigada fez a 
maiA rigorosa economia no pedido de farda-
mento e na verba nll.o estll.o incluidos os 
fardamentos para rnusicos, que custam maia 
caro, divina para inferiores e outros pe -
quenos accessorios que, pelo numero eleva-
do de unidades, montam a uma grande 
aomma. 

Devo notar que a Brigada nlio fez o pedi -
do completo de fardamento por existir ~ in 
da um saldo de fardamento de annos ante-
riores, Sf ndo certo que, para IQ02 o ped ido 
será completo p?r ter desapparecido esse 
saldo. 

O que resultar á f Um d eficii evidente de 
mala de 40 contos nesaa verba, adoptada a 
emenda do Senado que a reduz a 180:000$000. 

Quanto á ajuda de custo a otllclaes é a 
verba reduzida de 8:0003 pRra 5:5008 . Sendo 
oootladas u delegaoiss eapeciaes de muitos 
municípios a ( fflciaes da brigat.la e adopta-
do o systema de se reunirem dou~, tres e 
mala mnniclpioa para a llsoallzaçAo de nm 
só otllci al, torna -Ee necesEario que ePse offi · 
cial faç a constantes dlligonclaP, que impor-
tam em 11randea despesas . 

0 BIL E. 0TTONI:-M•I, 88 diligencias fliO 
pagas pela verba da Policia e não pela ver-
ba da Brigada. 

0 BR. \ "AECO AZEVBoo:-Slio p81f88 pell\ ver -
i)& da Brigada, selfundo estou iJlformado por 
peesoa competente. 

O aa. Jo& •:' GoNvAL"<IIi:-Se as verbas nllo 
alio eufflcientea, o governo pode abrir era-
ditos aupplementarea. 

0 fR. V UCO AZEVEDO:- Não faÇO questllo 
daa emendas, apenas estou ju!titloando o 
procedimento da romm!l!&ão, pois as verbas 
vieram tllo emendadas do Senado que p(' -
derâ. parecer que a c?mmissll.o niio teve crl -
terio (não apoiados ge1·aes) a? confeccionar o 
projecto. 

Quanto á verba destinada a forragem fer -
ragem, etc. foi reduzida de 35 para .•.• 
25:000E000 A. ver b1 .pedlda no projeoto já 
ara e1casaa para fazer face á despesa. R e· 
duzldo o e•quadrlio 1\ metade, teremos uma 
despesa, só com os anim.les para elle neoes-
sarios . de 31 :840.;ooo . ;.. es@a despesa au -
gmente se 8:160$000 com "' anlm aes do com-
mandante da Brigada e olficiaes dos bata -
lbO.ls de infanteti' que f>~ zem par-te do es -
tado -maior dos mesn o• batnlhOes e teremos 
nm t • tal dt! 40:0r0$000 ou um d cfic it de 
15:0CO$ 00. 

A remonta dr· ~ animaes de 5 ;0003000 pas-
sou ó. metade . Já era lnsufllciente 11 verba 
do projecto porquanto a media acnoal para 
rem onta de an1maes Fó para 16 officiaea 
montados e de I :5')()S000; logo para 54 ani-
maes do esq uadrão será de 6:000$000 o que 
eleva a despesa a 7 : 500~000, ve ritlcando-se 
um rlcfi c it de 5;0003()(10 . 

A. verba desti c a da a concertos etc. fóra do-
tada com a qu antia de IO:OOG$00 1 e fÓ com 
severa e rigoro~a economia poderia cus-
tear o ser,·iço . Reduzida a metade eccaaio-
nará um dr fic it fegcro de 5:0 0$000. 

Para aquartelamento, erpediente e luz 
fôra consignada a verba de 70: l.00 3000. que 
o Secado reduziu a 50:000$00 l. Essa quan-
tia n!to basta quasi para pagamento ou para 
o aluguel das casas para quartel de desta-
camentos . 

Ha actoalmente, se n!io me falha a roem o· 
ria , 122 destacamentos aquartrlJ.dos EDI ca-
sas alugadas. T .lmando a me ,lia de :160$0W 
annu;.es par" oat.la casa teremos uma despe-
sa de 43:9201000. Tomemos para deapasa de 
luz a med1a de 1801000 annuaes pbra oada 
um, media ridícula pela sua exiguidade e 
teremos uma de6pasa de 21 :960 ~r oo. ~ ommau
do essas duas parcellaa 65 :890~ 000 e pro-
duzindo um cleficit d11 15:890$000, sem contar 
com o despendio de expediente e enterra-
manto de auldados. 

S!io estas as considera coe~, sr. Presidente, 
que tenho a expender, derendeodo a commis-
sl!.o de Força Pu bli CII deante das emeudas 
do Senado. Já ,, declarei e repito : a com · 
mlulo deiu ao orlterlo da Camara a liber-
dade de deliberar sobre essas emendas ao· 
ceitando-as ou re ieit .. ndo 8@ . Mar , sr. Pre-
~idente , se n6s queremos que o C; rçameuto do 
E; ta do de l-li nas aeja uma verda~e; se quere · 
mos que as verbas orçadas estejam de açcor-
do com as despesas a fazer ,não p demos ac-
o.!&itar as emendaR do Senado po1 que ellas da-
rão em resultado ter o governo, mar a tarde, 
de abrircreditos supplementares para occor-
rer ás despe,as necetl88rias para ef•e. serviço, 
de medo que o orçamento será sobrecarrega-

' do com um rlcfi ci t nl!o pequeno. NNtn con-



litDe• creio ter justificado o procedimento 
ela eil'mmfhllo . .. 

Voza:- Brilhantemente. (Apoiados). 
0 11t, VAECO AZEYBOO ..• preatando á Ca· 

:mara os e•olareoimentoa e as informaç!!es 
••e eu julgava neoe•aarloa. 

fMvito bem! muito bem !) 
ftiD!\lem mal• pedindo a palavra robre as 

eme-.d!ls, encerra-se a disouuão e proceden-
clo-le â votaçil.o allo approvadas as emendas, 
•eJHls as de ns. 1 e a parte referente á de 
n. 3 10b a Jettra-j-qt:.e sllo rejeltadu .-
De•olva 1e ao Senado. 

Suapende-se a sessllo por lO minutos, sen-
4lo reaberta findo e1te prazo. 

DISCUUÃO D& EMENDAS DG SKf\AOO 
1'.' lida e poata em discus@llO a seguinte 

E"'rnda off< 1·ccida·e opprovada pelo & nado 
•o J'?'ojccto n . !5 1, da <::oma•·a dos çrs , De-
p~rados. (Iniciado sob n. 86 .) 

Ao art. 1.· 
Aeeresceute se:-e outra em qualquer das 

nuçlles da Estrada de Ferro Central da Bra-
aiJ, no .município de Barbacena . 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
l'IN, Bailo Hor:zontt>,23 de agosto de 1901.-
Dr. Joaquim Aillonio Duu·a, presidente .-Dr. 
Jué P edro Drummond, I.· secretario .-Ma-
lGoeJ Teia;ci1·a o a Costa, 2. · secretario. 

"Nio havendo quem sobre a mesma peça 
a palavra, encerra se a discuullo e proce-
dsndo se á votação é a emenda rejeitad a. -
Dnolva se ao Senado. 

0 iR. JUVENAL PENNA (pela ordem) re-
quer se consigne na acta ter votado a fa-
vor de todas as emendas do Senado às pro· 
JOiiçlles de leis DP, 51 e 52.- Será attendido 
e pedido do nobre deputado. 

IEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 104 
Finalmente, lido e posto em segunda dia 

eu111lo, é sem debate approvado em seus ma artigos e vae á commissil.o de Minas o 
~rojeeto n. 104, sobre exploraçllo de ouro e 
outros mineraes no leito do rio das Velhas. 

0 BR. NUNES PINIJBIRO (rela ordem), ob-
Undo urgencia, envia á Mesa por parte da 
c~misuão Mixta Especial uma representa-
~ da Camara Municipal de Barbacena, pe-
dhado reconsideração do acto pelo qual foi 
approvado o parecer· n. 248, que mandou ar-
eblvar os papeis referentes á divla!o do dis-
vteto de S. Domingos de Monte Alegre com 
e llinnlciplo de Alto Rio Doce e pede qt:e á 
Nferida repre@entação sejam juntos oa -do-
ewmentoa que se acham annexoa ao parecer 
referido e já a.ohivado na Sfcretarla e re· 
meUidoa a commi81llo Mixta EBpecial.-.lun-
.. m-ae oa documentos e remettam-ae á com· 

· •llalo indicada. 
ftada maia havendo a tratar-fe o H. Pre-

We• .. designa para amanb!L a seguinte 

ORDBM DO DIA! 
I'RIMBIIIA PAJI.TB 

· AU uma hora da tarde: 
l.eltura e appro,-·aç11o da acta. 
!llpediente. 

Seguada leitura doa pareceres de com~i•
aoea e dos projectos, depois de impreuàs e 
diatribuidos. 

Apresentaçllo de parEceres des commia· 
iões. 

Apreoentaçil.o de proiectoP, rfquerimentos, 
indicações, interpellações e mcçlles. 

Discu:Jsil.o de requerimento•, indicações, 
lnterpeUaçõea e moç!Ses. 

Approvaçil.o de redacções flnaes. 

SEGUNDA PARTI!: 
Até 4 horas da tarde : 

Primeira di ;:cusail.o do projecto n. 114, 
creando o oillcio privativo do :registro geral 
de hypothecas na comarca de Juiz de Fóra. 

Primeira do de n. 126,do Senado, eobre se!'· 
viço de estatística da producçllo do café. 

Tercei ra do de n . 94, dispensando de di -
versos onus os estradas de ferro, referentes 
a induatria extractiva. 

Terceira do de n . li7, sobre E. F. de Do-
res de Guaxupé. 

Levanta-se a seseão. 

54.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 2'7 DE AGOSTO 
DE 1901 

PREBIDENCU. DO SR. BKRNARDES DE FARIA 
( Vi~e-Presidente) 

SUM~IARt0:-1.· parte da ordem do dia .- Acta.-
RxpedtentP. Observações dca srs . Vasco Aze-
vedo Julio T~va res. Abe tlard e João Lulz.-
A pre~eu toção dos pare c •res para ? . · d1~cu.ssào 
dos projectos ns. 101 e IOJ .-IJ•m do pro)ecto 
o. 11 8. - ?.· pll(·'.-1.· dl!cus~ào do pr rjcc to n. 
114 . Discurso e r ~qu erlmento d ' sr . . JuliO Ta-
nrcs.-1. · di ~cm s:io do pr. jccto n. 125. do Se-
nadr .-3. · de~ de n ~. 94 e 91. ~a t:a ma ra. -
Apre~eota~ão . discu ssão e votaç.lio !las reda cçõ~s 
noaes sobre os projectol os. ~4 e 97.- Ordem 
do dia . 
Ao melO dia, feita a chamada acham-se 

presentes os ara. BErnardes de Fari a, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Jayme Go-
mes, Rapt::so de Almeida, Simeão Stylita, 
Va1co Azevedo, Olympio B)rges, Jo ão Vello-
ao Astolpho Pinto, Alves de Lemos, Nunes 
Pl~heiro, Xavier Rollm, Juvenal Pen':la, Jose 
Gonçalves, Abeilar.d, L~optldo Ca~re1a, Fer-
reira e Mello, Aesu Ltma, Ignacto Morta, 
Epaminondu Ottonl, Jollo Luiz, Lindo~pho 
Campos Rodrigues Chaves, Porto Prim!i, 
Edmundo Blum, Julio Tavares, Luiz Renn ó, 
Astolpho Dutra e F. Peixoto, fa lhndo com 
causa participada os ars. Franklin Botel.ho, 
Silva Fortes, Freitas Castro, Delfim Motetra, 
Gaspar Lopes e Ribeiro Junqueira e !em 
ella os mate senhores 

Abre-se li sessll:o. 
Lida a aota da antecedente e não havendo 

quem sobre ella façst observa ções e a mesma 
dada por approvada. 

Bl:P.DIENT& 
0 IR. I. • SECRETARIO dá conta do 118• 

guinte: 
Officio 

Do sr . dr. Secretario do Interior e L vian-
do as info' mações solicitada a pela C mara 
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com Nlaçl!.o a o pedido de l icença feito pelo 
bacharel Luiz do Rego Cavalcante de Albu-
que rque, juiz de direito da comarca do 
Prata .-A' commias! o dG Petições. 

Repr, ;entaç6o 

[le hahitant ~ s do bairro do Pinhal, do di-
strlcto do Carmo do Esc ar amuça, protesta n -
do contra o pedido de transfflrt~n cia dos 
bairros <<Roch as , Piohal e Coqueiro s•> para 
o districto da cidade de Alfenas. - A' com-
missllo Mixta Especial. 

0 SR VA~CO AZEVE ?O communica e 8. Ca-
mara flca Inteirada que o ar. Luiz Cass ian o 
faltará. a s SeS 'lÕeS por algum dias por moti VO 
de moles tia e, prevalecend~-se da tribuna 
envia á ~les& u:na r epresent tçã" de habitan -
tes do districto da V c1rzea do Pantano, mu-
nicíp io d ~ S:tbarâ , s ecundando o pedido apre 
s enta<:lo ao Co ngresso de elevaçã o á cate-
gori l\ de \"illa do dist ricto d a Conta ge m e 
pedin<l.o annexaçl!.o ao novo munacqHo caso 
seja elle crea io.-A' commissão ~lix ta Espe-
cial . 

0 SR.JULIO TAVAR E: S CJmmn nica e a Cam ara 
floa intei rada que os srs. Lu iz Cusian o e 
Oesiderio de Mello fa lt arão a algumas ses-
sões por motivo de moi estia. 

O SR . AttKILARD envia á Mesa uma ind ica-
ção da Camara Muni cipal de S. João d'E t· 
Rey, contraria ao projecto n . 125, do Senado, 
que reduz a 3 "I· o imposto de tran s missão 
de propriedade per tG ncente ás _ Camnras Mu · 
n icipaes e u m otflcio do prasade nte da Ca-
mara Mu ni cipal de Prados solicitando a ma-
nutenção da Escol a Nor mal de S. João 
d'El -Rey. 

H.emetta se a indicação á commi ssão de 
Orçame nto e a represen tação á commissr.o 
Mixt a de r eorganizaçl\o de serviços pu · 
blicos. 

O sr. Joiio Luiz :-Sr. Pres ide nte , entre 
os papeis que foram remettidos á com missão 
Mixta Especial e ncarregada da r eform a ad: 
ministratlva e j u <l. iciar la do E9tado, encontrei 
uma rer.lamaçllo de cont ribuin tes do cofre 
municipal de Lavras, da qu al a assembléa. 
munici pal nilo tomou conhecimento, ma n -
dando archivar os papei ~ , o que deu logar a 
que os cidadãos rtcorrentes se _ dirigissem 
directamente ao Congresso, pedmdo pron-
denci as em bem dos direi tos pel os qu aes 
pugnam n1 mesma represen t açll:o. Suppo -
nho, sr. Presidente, que houve- equ ivoco na 
distribu içã o desses papeis, pois elles devem 
ir á commissã:~ de Camaras Muni cipaes e, 
por isso, ven ho apresentai os a v . ex c . , que 
dará o destino regimental á reclamação e 
aos documentos que a instru em. 

Aproveito o ensej o de esh r na t r ibuna, 
para, s ecundando os p atrlot icos es rorços do 
meu illustrado collega, representante da 3.• 
circumscripção, residente nest a Capital, o 
ar. Assis Lim a , pedir a attenção da nobre 
commissão de Camaras Municipaes para a 
referida r epresentação que encerra, ao lado 
da justiça do reclamo dos contribuintes, uma 
questão grave, qual a da violação palpavel, 
tl agran~e da le1 n. 2, por parte da assem-
blea municipal de Lwras, que, tendo rece-
bido uma re clamaçã o do 50 contriba intes e 

sendo,":em virtude da Constil n içllo e da lei 
n. 2, obr igada a rem&ttol -a, com ou sem ar -
feito suspensivo, ao Congresso, nl[? só deiiL 
nl[o t omou conhecimento, como m andou a r -
cbival ·a, fechando a porta ao reoarso est&ba -
leoldo sabiamente pelo legidador cons ~itCl
inte contra os excessos da auto nomia hl llai-
cipal (Muito bem). 

A questlio é mu1to simples. A C1mua Mll-
n loipal de L'.l.vras, inspirada no bem publico. 
tratou de elevar a distrioto a povoaçll'> d~ 
Ribeirão Vermelho, q 11e é lmpo rtantiuima, 
como bem demonstrou o illu ' trado oollega a 
que me refllr i ; essa. lei l'oi vot 'lda no fim do 
trienni .J p assado, epocba que era oppor tuna 
para a decretação dossa medida, segundo G 
preceito const itucional ; '\ Camara Municipal, 
do actual trienni o, poré m, re vogo u ess a ltti, 
prejudicando aas :m o povo que, pelos cou-
tribu intes do cofre municipa l , racorreu á. 
respe ctiva assembléa, para -1 •1 e ella encami-
nhasse sua r eclamação ao Congresso. Tr&-
ta -se, portanto , ar. Presidente, de mataria 
digna de toda pon <l.eração, não só porque ê 
a ttendivel a rec. .a mação dos contrib umtal, 
como porque é necessario que o Co ngresll(l 
Mineiro tlr1ne mais uma vez s ua compet an-
cia no assu mpto, pr in cipalm en te no caso alll!. 
qu e a assemllh:\ l muni cip al, burlando o in-
tui to do precei to consti t ucio nal, ao envez de 
encaminhar as r ecla maçõ3s para o poder le-
gisl ati vo, trata de abafai as, archival as ou 
não to mar con hecim ento das mesmos. 

Assim, apt'dSen b n do á. Mesa esses papeis. 
solicito para alies a attençil.o da commisiiAG 
de Camaras Municipaes e desde já me com -
prometto a co ll ccar-me ao seu lado se ell~ 
entendor que deve, como pens~, attender i I just íss ima recla mação dos habitantes J o Ri-

i bei rão Vermelho. 
Aproveito a oppor tunidade para pedir a 

v. ex c. se di g ne co nsul tar á Ca~a se conS6a-
te na nomeação de um membro que com-
plete a referida commissão de Camaras Mu-
nicipaes duran te o impe dimento 1e v. e:rc. 
(Mui to bem). 

Com o assentimento da Camara, ó nome.:.-
do o sr. Assis Lima e o sr . Preside r, te ma.ndt. 
quG se remetta á commi ssilo de Camaras Mu -
nicipaes a re present ação de rolvi da pelo 
sr . João Luiz. 

Não h a ma terias di •J tri bui das para segu ud! 
leitura. 
APRES ENTAÇÃO 0 !-: PARECF: HES Dll: CO M~I : ~·~!!; 

O SR. \o ~ ACIO !\fURTA, por parte da comm h-
~ão de MtnaP , manda á MesaS 1 seguinw : 

, Parecer p1ra 3 . · disc uss.fo sn ~• · e o ;n ·~jer:t. 
' n . 101 , rt, 100 1 

A commissão de Minas, a qu e roi presentM 
o projecto n . 104, já approvado em 2.• diA-
cussão, é de parecer que seJ a o mesmo sult-
met t ido á 3. • e approvado. 

S!lla das commissõas, 27 de 'I~ ·JSto da 
1901.-JgnacioMtn·ta. - Oly mpi > B ur,;lll .-.l 
imprimir se. 

O sR. PoRTO Pt< lll ~ , p ~ r parte da commia-
s!o de Requerimentos o Pe t.içõJe, tn J nd~oá 
Mesa o seguin te : 
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· .. 
Proje.oto n. 118 

(Terceira Legi~latuxa).: · 
A oo mmlsalto de RequerimentoP, a ·que foi 

pre,en te o de d. M. ria d' Aasumptii • Costa 
e Silvà, profeuora da cadeira dD eexo femi-
nino do di. tricto de Ouro Branco, solicitan-
do lieeriç a para tratar de aaude: 

Considerando achar ·ae .a requerente .aot-
!rendo de molestia que a innab1lita de exer 
cer o magisterio por tJSpaço de dous aonos, 
COOfOrme atteatam vS (llCUftatiVOS, é de pare · 
cer que se adopte o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo· do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Ar L l. • Fica o goYerno auctorizado a 
conceder dons annoa de licença, sem venc i 
mantos, par a katar de aaude, á profeasora 
da cade1ra do sexo feminino do dhtricto 
de Ouro Branco, municipio de Ouro Preto, 
d. Maria d' A.ssumpçllo Costa e Silva. 

Art. 2.· Revogam -se as di8posições em 
contrario. 

Sala das commi&Pões, 27 rte ag osto de 
1901. -Porto Pr i111o , - Sim(<io Styl ita.-A 
imprimir se. 

O sa. JoXo LUJz, por parte da commiseAo 
M1:rta e Especial de Reforma Admin istrativa 
e Jadiciaria, manda á Mesa o leguinte 

Parecer e emendas sobre o proJ•cto n. JO:J , 
(contonuação d~ 2 .. ais"vssilo) 

11. commisalio Mixta de Reforma Adminis 
tratlva e Judtciaria do Eatadr , a que foi pre-
sente o proJeoto n. 103, deste ~ nno, com as 
emendas dependentes de votação em 2. · 
discuasll.o, para sobre ellas emittir seu pare-
cer, vem desempenhar a fUa missão. 

A com missão resolveu tomar conhecimento 
daa d iJI'erentes r·eclamaçõea, petições e r&-
preaentações que lhe estavam tJI'ectas; rela· 
tivas á. nova d•visllo municipal, porque o 
d<3ferimento das pretenções justas, só poderia 
fazer-se no projecto em discussão. 

Para pronnnciar ·se sobre taes documentos 
assim como sobre as emendas em di Pcussiio 
teve a core missão de confiar nas in(orma-
ções prestadas em relatorios parciaes, pelos 
repre>entantes das diversas c1rcnmscripções 
eleitoraes do Estado, que della razem parte. 

Nao poderia proceder de outra forma em 
assnmpto que r xige conhecimento pessoal 
das difl'erentes zonas e localidades do Estado 
a que aa medidas propostas afl'ectam. 

Algumas emendas referentes á proprieJa-
des particu l a,·~s (fazendas) ficam sujeitas á 
revisão da commissl!.r, em 3. · discussã o, de 
modo a conciliar oa mteresses doa particu -
lares com o intereue publ1co e á exi gencia 
constitucional-quanto ás d1visas das cir -
cnmacri pções administrativas do Estado. 

No intervallo das duas discussões (2. · e 
3. ·) do projectCl , e.ua rev;são se fará. . sem 
preju1zo no andamento do mesmo projectt1 
s9bre o qual a Clim~issl!.o teve de pronun-
ciar-se no curto praso regimental. 

Com eataa ligeiras considerações e synthe-
thrando, é a commisslio de 

PARli:C&R 

I) que o proJecto n. 103, seja afioal ap~ró-
vado em 2.• discussão; · ·• 

11) que sejam ap.provadat as emendas os. 
10, 15, 17, 19, 20, 21 o 23 e reje1b.das t s de 
os. 1!, 12,13, 14, 16, 18 e 22. 

111) que sejam approvada' as emendas daa 
que junto oJI'ereoe, assignaladas pel •s lettras 
A a G. 

Sala das commissões, 27 de agosto de 19Jl. 
-J . BawJen .-João Luiz, relator.-Rapoao 
de Almeida.-Nunea Pinheiro. - Jo•é Gonçal -
ves .-Valeirio de Rezende.-Levindo Lopes. 
-Julio Tavares, vencido quanto a emenda 
que restabelece as antigas divisas ent re 
Monte Santo e S. Barbara das Canôas. 

F.m, ndas ao projecto n. fO.'I 

N.IO 
Onde convier : 
Arti11o. Fica ann exada ao districto de An-

tonio Dias Abaixo, do munictp1o da ltllbi-
ra, o territorio comprellend1do dentro do 
a~gafnte perimetro :-Partindo-se da Cacho-
eira Escura, no Rio D.1ce, segue ·se pela 
cordilheira. de Cocáea até o ribeillto- Co-
cites peq ueno ; dahi por este e depois pe-
los rios Piractcaba e Doce vai se ao ponto 
inicial. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1911 1. -
J. Gonçalves. 

N. 11 
Artigo. A linha di\•isoria entre o distri-

cto de Congonbas de Campo, muni cipio de 
Ouro Preto e o districto do Redon lo, mu · 
nicipio de Queluz será moditlcada do ~e 
guinte modo : 

Artigo. F1cará pertencendo ao districto 
de Congonhas do Campo a zona com preben-
dida entre o rio Maranhão e umQ linha que 
partinrlo da margem do mesmo rio em pon-
to fronteiro ao Moinho do Daniel, passar 
por este ult!lllo ponto e pela ohaoara do 
Americo, Alto do Cruzeiro, Alto de Luiz da 
Cl!acara, Encruzilhada do Rodon<to, Manga 
Perdida até Caasiano Mendes no rio Santa 
Quitaria e dalli pelo rio Sanh Qui taria até 
sua foz no rio Marauhlio, continubndo inal-
teravel a parte restante da linha. d•vi soria. 

S. R. -Sala das sessões, 19 de agosto de 
1901.-Nunes Pinheiro. 

N. 12 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo: Fica pertencendo ao muni cipio de 

Qneluz o districto de Ouro Branco, actual-
mente perteocente ao município de Ouro 
Preto, tendo por divisas, ao norte a Serra 
de Ouro Branco até o rio A ~ua Limpa, que 
banha as suas fraldas segu1ndo o seu curao 
até a sua conflnencia no rio ltatlaya, e dahi 
seguindo as actuaes divisas entre os dona 
mnnlcipios; ao oeste pelo r io Valentim, que 
nasce na re(tJI' ida serra até sw\ canfl uenc.ia 
com o ri o S'Jledade, dahi ~eguindo uma r& · 
cta até o rio Maranb!l.o limites dos munici -
pios. 

(S. R. ) Sala das sessõe', l !l de agosto de 
19Jl.-Nunea Pinheiro. - Lindolpho Cam-
pos. 
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N. 13 

Aecrescente-se onde convier : 
Art. Fica pertencendo com todas as snas 

divisas ao m11oicipio de Ponte Nova o dis-
tricto de Barra Lon ga, desmembrado do mu -
nicípio de Mari a nna. 

Sala das sesfões , 19 de agosto rle 1901.-
Nunes Pi nheiro. -Lindolpho Campos. 

N. 14 

Ao ai·t. 3.· 
Accresceo t!' se onde convier o seguin te : 
Art. Fica pertencen do ao districto 1io 

Carmo da Esperan ça, do município do Ma-
cha do, a faze odR que foi do fi na do Luiz Ma 
noel do P~ado, pertencente hoje an muoici · 
p io de A lfenaP, apesar de completa mente en · 
cravada no refericln di stricto do !':armo 

(S. R. I Sala das ~--.õe~ . 20 rl9 agosto de 
1001.-R1beiro .luoqu eira. 

N. lú 

A acrescente· se onde convier : 
Art. Fica desmembrada da fr<gu ezia de 

S. Jolio Baptista do Dourad inho. mu nicí pio 
do Machado, e transferido para a frag uezia 
do Pontal, município da Varginba, a f~zend a 
da Lagoa dos Pato~, de propriedade do barão 
da Varginba. 

Sa la das sessões, 20 de agosto de 19ui.-
Assis Lima. 

N. 16 
Onde convier : 
O actual districto de CbristaeP, pertencen-

te ao mun icípio de Campo Bello, passará a 
pertencer ao mun icí pio de Dores da Boa Es-
perança. 

Sala das sessões , 20 de agosto de 1901 . -
Assis Lima. 

N. 11 

Artigo . Os lim ites do mu nicípio da Oia· 
mantina serão os seguintes : 

Linha I.·. Da juncçiío do rio das Volbas 
com o rio Parauna, por este rio acima á 
sua nascente, na serra geral do Espinhaço, 
pertencem ao município de Diamantina o 
territorio a as amuentes da margem direita 
do P<~rauna e os da sua margem esquert.la 
aos mun icípios do Curvello o Conceição, com 
os qnae• contlna por esta linh a o muni ci· 
pio da DiAm~ntina . 

Linha 2 · Da cabeceira do rio Parauna, na 
cordilheira do Espinhaço, segue pela cnm ia -
da da dita aord Lheira até á serra de nome 
local-Sdoto Antonio, al é m da garg~nta do 
Guacbo e quasi em frente da Pdtlra R~dond a 
do Serro; pertence o terri torio ao W ao mu · 
oicipio da Diamantma e aos do Serro e Con-
ceiçl!.'l , com as quaes c-Jofina aquelle. o ter -
ritorio a E desta segunda linha; 

Linha 3. · Da serra de Sa nto Antonio, em 
f••ente a Pedra Redonda do Serro, desce pelo 
corrego Monjollo ao r1o Acab • Sacco,por este 
segue até á reunião com o Meçangano, cuj o 
nornt1 tomam e o de rio das Pedras, segue 
por estes até o espigão da Lomba, acima da 
fóz do ribeirão deste nome ; sobe pelo dito 

A C.- ~7 

espigão ao pico do Itambe do Serro na cor-
dilheira do E•pinhaço, donde Ganha a cumia · 
da da serra do Oauillo e chapada do Couto , 
atravessa o rio Arassuaby, pouco abaixo do 
Sumidouro, torna 8. ga n har a cnmiada da 
cordilheira do Espinhaço, a qual segue até ás 
serr1 s do Ambrosto e Itapir~puam, cabooei-
r~ P do rio ltanguá ; limitando esta terceira 
linha os municípios do St~rro e Diamantina; 

Linha 4. · Da cs beceira do rio Itanguá 
pelo seu amuente Taypirapullm, desce até a 
sua juo cçllo com o lt-~nguá, que segue até 
a fóz deste no rio Arassuahy, que atravessa, 
sobe á chapada de Barreiros e Calumbys e, 
pela cumlada dest ll, !lrocu ra a cabeceira do 
correp;o Cano a Brava, pelo qual desad atf> á 
su a foz na margem d11·ena do rio Jeq uitinho-
nha, limitando es ta quarta linh a os mnuici -
pios da Diamantina e S . João Baptista; 

Linha 5. · t)a fóz do corrego Canoa Brava, 
no rio JequitJDhonh a segue por este rto nci -
m& até a barra do lnhac·ca Grande, atlluente 
pela margem 3squ erda daqu elle rif', limitan -
do esta quinta linha, pelo veio do rio Je-
qu itlohouba, os municípios d~ Bocayu va e 
Diamantina, a este, pt~rtencenles todo< os 
seu s tributat·ios pela margem direita deste 
trecho tio rio Jequitmhooba ; 

Linh a 6. · Da barril do rio lnh acica li rande, 
na margem esquerda do rio Jequitinhonha, 
sobe por aquelle r io e pelo seu ul timo am u-
ente o Oalbeiro, a ganhar a serra do Arrene-
gado, por cuja cnmia:la e a s dos Campos de 
S. Domingos e serra do Pauta seg ue até ao 
pontal desta ul tima dond e procu r<~. o rio Oa· 
mellei ra, que atravessa a baixo do Catoo10 , 
para , su b1n do a se rra do Cal·rdl buecar a ca-
becoira do r ibeit·ào da P1edade, pelo qual 
de~ce at il á su a fóz no rio das Velhas ; li -
mitando esta sexta linha os municipi . s <ie 
Diam a ntin a e Bocayuva; 

Linh a 7 . · Da fóz tio ribeirão da Piedade 
na margem diretta do rio da~ Velh as, sob~ 
pelo leito deste rio até á r•;t..n ião deste rio 
com o Parauna, no Iog11r c.l eoo mioado-Pon-
tal-serviodo o rio das Ve lhas de lim ite en-
tre os municipioR de Curvell o e DiHmantina, 
a este p~rtencendo o terr<tor i o e todos os 
amu entes pAla margem direita deste trecho 
do rio das V3 l h~a. 

Sa la das se~sõ es , 20 de agosto de 1001 .-
0iympio Mourão. 

N . 18 
.-\ccrescente-se onde convier : 
((fi'arão parte do municipio de Sabarà os 

dlstrictos : 
1.· de ltabir,l do Campo , deamembrado do 

municí pio de Our > Preto ; 
:? .·do de Sant o \ntoni o do Rio Acima, des-

membrado do de Villa Nova de Lima; 
3.· de Cuy~tbá, rleamembrado do de Cae· 

thé». 
Sala da~ sessões, 2il de agosto de 1901. -

Luiz Cads iano. 

N. 1\J 

Accrescente-se onde convier: 
Artigo. As divisas de mnoici pio da For-

mi ga continuam a ser as mesmaP, segundo 
as leis d~ a ntig<~. Assembléa Provincial , salvo 
as seguintes moditlcaçõea :· 
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§ I.· Fica incorporado ao mesmo munlcl-
plo da Formiga o districto da Pimenta, des-
membrado do muolclpio de Piumhy, obser-
vadas em relação aos doua municlplos as se-
guintes divisas : Começando na l)arra do rio 
Capltlnga com o rio Grande, seguem por 
aqueUe acima até o Carrego d' Anta, deste 
até á. serra de Piumhy, seguindo por este 
até o po.!'lto terminal, desta ao carrego do 
Cavallo, por e•te até o ribeh·l!.o dos Patos, 
seguindo por este abaixo até o rio de S. 
Francisco. 

§ 2.· E' mantida a tlisposição do art. 5. · 
da lei n. 1.820, de 1872, em relação ás divi-
sas do mesmo município da Formiga coro os 
municípios de Piumhy, Rambuhy e Dores do 
lndayá.. 

Artigo. As divisas entre os municípios de 
Dores da Boa Esperança e Piumhy serão as 
determinadas em leis da antiga Assembléa 
Provincial. 

Sala das ses9ões, ~o de agosto de 1901. -
Bernardo& de Fo~ria. 

N. 21) 
Accrescente -se : 
Artigo. Fica pertencendo ao município de 

Monte Sinto o districto de S. Joll.o Baptista 
das Posses, do município do S. Seba,tião do 
Paraíso. 

Artigo. Fi ca pertencendo ao município de 
Jacuh y os diatrictc:;s de Santa Cruz das Areias 
e Bom Jesus da Penha, eqaelle do município 
do S. Sebastião do Paraí so e este do de 
Cabo Verde. 

(S. R .) Sala das sessões, 20 do agosto de 
1901.-Luiz Rennó.-João Luiz. 

Emenda 

N. 21 
Accrescente se onde convier : 
Artigo . As fazendas pertencentes ao coro-

nel Adolpho Ribeiro da Silva e herdeiros de 
Carlos Lobato, encravadas no districto do 
Desterro, municipio de ltapecerlca, ficam 
desmembradas do município de Oliveira e 
pertencendo ao districto do Desterro, muni-
cípio de Itapecerica. 

Sala das sessões , 20 de agosto de 1901. -
Leopoldo Corrêa. 

N. 22 
Accresceute- se : 

I. • Artigo. As fazendas doa cidadãos Ot-
toni de Campos Alvim, Josà Homem de Fa-
ria, Estavam Teixeira do Nascimento e Mar-
ciano Alfredo Souza Malta ficam pertenceo · 
do ao município de Barbacena, desmembra-
das dos municípios do Pomba e Tiradentes. 

2. • Artigo. As divisas do município de 
Barbacena e o de S. João d'El-Rey sll.o as 
seguintes, entre os distric:tos de ibert. ioga e 
S. Francisco do Onça : Da barra da Agua 
Limpa no Rio Elvas, pelo dito ribeirão acima 
até o carrego de José Uomes e por este á 
!erra dos Olhos d'Agua. 

Paragrapho unico. As divisas do mesmo 
município com o do Tnrvo entre os distri -
ctos de lbertioga e Piedade do Rio Grande 
alto as seguintes : Da 1erra dos Olbosd'Agua 

ao Morro do Cbapào Pequeno e deste ao 
corrego da Vargem e por este abaixo ao 
ribeirão dos Cavallos e por este até às divi-
sas do Oarambéo do município de Lima Du-
arte . 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1901.-
João Luiz. 

N. 23 

Accrescente -se onde convier : 
Ficam transferidos: o districto do Carrego 

d 'Antas do município de Dores do lndayá 
para o de Bambuhy; o dlstricto de S. Go-
thardo do municlpio do Carmo de Parnaby-
ba para o de Dores do Indayá . 

Sala das seBSõos, 20 de agosto de 1901.-
Jono J,uíz.-Julio Ta vares. 

A 

Artigo. Os limites do município de Prados 
são os seguintes : 

Tomando como ponto de partida a ponte 
do Vital no rio das Mortes' (divisa com Bar-
bacena) seguir-se-hão as divisas já existentes 
até a confl uenc;a do carrego T1·es Pontas e 
por este acima até uma de suas cabeceir!ls 
(Cachooirinha), desta em linha recta pelo 
espigão até á nascente do carrego do Capote 
e pelas agaas deste até á sua confluen-
cia com o ribeirão do Cachoeira e por este 
abaixo até desaguar no Carandahy, logo 
abai xo da ponte, na estrada de Lagôa Dou-
rada. Deste ponto pelo Caranda ll y acima, 
até á contluencia do corrego Aguad-í nha 
que vem dos Mellos i por este acima até a 
sua nascente no alto do Ma1·acujti (divisas 
com Queluz) tleste ponto, em linha que 
acompanha a linha divisaria das aguas, pelo 
espigão, ate á nascente do carrego do Va~< 
no logar denominado Praia i por este abai-
xo até o ponto em que recebe afi aguas do 
Catana ; por este acima até o povoado do 
mesmo nom e, passada ahi a divr sa para o 
espigão do lado esquerdo do Catan a e por 
este até o ponto mais alto nas divisas da 
fazend a dos Olhos d'Agua com a de Narciso 
e outros e em linha rect!l as nas centes do 
corrego das Larangeiras numa la gôa, na 
fazenda de d . Joaquina e di visando com a 
fa zenda dos ferreiros, por este abaixo a te a 
contluencia de um pequeno carrego logo 
abaixo de uma cochoeirinha, tombado o es -
pigão da esquerda em linha ao alto, voltan-
do tlepois á direita a fech ar no currego do 
Cantagallo, ficando neste pon to pertencendo 
a Entre Rtos ~6 a fazenda de João Jo; é Vi-
eira de Rezende, até então pertencente a 
Prados . 

Pelo corrego Cantagallo abaixo ate á. foz 
com o Luangeiras perto da casa de Carlos 
Miranda . Deste ponto toma o espigão á es-
querda do Cantagallo e por elle acompanhan-
do sempre o espigão 11.té ás vertentes do ri-
beirão do Cnrrallnho, desde o espigll.o em li-
nha recta á nascente de um corregozinho que 
desagua no Curralinho logo abaixo de uma 
grande cachoeira, pelo curralinho acima 
até á. ponte de d. Ritta, seguindo um pouco 
maia acima até o ponto onde desagua o 
correg:> que vem das Oamelleiras (divisas 
com Tiradentes), por este Oamelleiras acima 
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até á sua nascente no alto do Acaba -Mundo 
e por este espigão até ás nascentes do cor-
rego d'Agoa Santa, por este abaixo até o ri-
beirã '> dos Campos Geraes, seguindo estas 
aguas a tó o primeiro c:>rregozin ho que nell ~> 
desagua abaixo da fnenda do Sumid ouro e 
do lado esquerdo, por este corregozinho 
acima até uma nascente a desta pelo espi-
gll.o até alcançar um correl{ozinho nas divi -
sas da fazenda do Jacaré oom o capitão José 
Avelino, per•,encendo esta fazenda de Jos é 
Avelino a Tiradentes, por este c11rr·ego acima 
e pelo ~ ffluente da esquerda at e um espig!lo 
nas divisas da fazenda do capitão André Pio, 
dahi em deante até o rio Carandahy pelas 
divisa! existentes aciualmente. (S. R. ) 

Sais. das sessões, 27 de agosto de WOl.-
Joao L tti.t. 

Accresceute-se: 
H 

Artigo. As divisas do distrioto de S. Do-
min gos de Monte Alegre, municipio de Bar-
bacena , Pão as constantes do.decreto n. 318, 
de 9 de janeiro de 1891. 

Artigo. Fica transferida do districto de Do-
res do Parab ybuna. municlpio de Palm yra, 
para o districto da União, munlcipio de Bar-
bacena, a fazenda denominada Sesmarias, 
de propriedade do cidadão Eduardo Hygino 
de Sá Fortes ; e do distrlcto de Dores do Paril-
hybun a para o de Bias Fortes, munioipio de 
Barbacena uma sorte de terras contiguas á 
fazend a denominada T•·es Pontas sita nes-
te ultin1o diPt.ricto e egualmente perten-
cente ao cidad i!o Eduardo Hygino de Sá For-
tes. 

Arti ll'o. Fica transferido do muni cipio de 
Ou ro Preto para o de Villa Nova de Lima o 
di st r icto de Piedade do Paraopeba. 

(S. R.) Sa la das ees;;Oes, 27 de agosto de 
1901 .-Jnã n / . >< iz . 

E m enda 

AccreEcente-se: 
c 

U Artigo. Fi cam assim constituidas ss di vi -
sas entre o municipio de Ubà e o districto 
de Conceição do Tur vo, ;nunicipio do Pi-
ranga: 

Na fazenda pertencente á viuva e herdei -
ros do fin ado .Josà Rodrigues, tome-se o ini -
cio da linh a na divisa do distri cto da Con-
ceiçlio com o de S.José do Barroso, mun ici -
pio do Rio Branco : e dahi soguirâ ella at l'i 
á fazenda dos herdeiros de Jolio Manjalegua 
e pelos de Piacldino de Oliveira Campos -
em seguida e depois a denominada Ligo, a 
de João Rtbeiro, a de d. Maria Luiz a de 
Castro, de Jolio Victor de Almeida, de Anto-
nio Maximiano de Souza Patalha, d<~ Ma noel 
Ferreira doe Santos, de Manoel Dias Paes 
Junior, a fazenda de S. Francisco, de José 
Oamarano e de José Gurcio Sobrinho, em 
seguida, pelo rio Turvo acima pelo lado do 
nascente •tê alcançar a fazenda que !oi de 
Joaquim Dinit: e ainda pelo mesmo rio Tur-
vo acima ate alcançar o districto da cidade 

de Ubá, ficando pertencendo a este todas . 
essas fazendu, e t udo que fica incluído den -
tro desta lin ha do lado de Ubá. 

Artigo. O dist ricto de S . José do Barroso , 
município do Rio Branco, limi ta-se com o 
distri~to da Conceiçlio do Turvo, municí pio 
do Plran ga, pela fazend a dos herdeiros do 
tenen te Francis co José Va lente até à barra 
do corrego denominado Pin hã o com o corre -
go Taquarassú, depois pela fazenda de d . 
D&lfina Marcianoa do Espiri t o San tos pelo 
alto de um espigão o qual se segue ate en -
con trar-se um ribeirão chamado Boa Espe-
rança, no Jogar denominado - Cruz Grande 
- dahi pelo ribeiro Boa Esperança, até á 
fazenda da Santa Cruz, em cujas divisas pelo 
lado direito, em rumo certo, vae-se por um 
espigão ás Tres Cachoeiras. A' prim eira dellas 
fica no porto da fazenda denominada .Jaca· 
ra ••da, seguindo o mesmo E>spigão, limita-
se com o distrlcto d'l Calam bau e no segui-
mento do dito espigi!o encontra se a 2. · ca-
choeira qu& eatà abaixo da fazenda de Ma-
noel Candido Ferreir a , no corrego dos En -
cadeados e depois no mes1no segui mento 
encontra-se a 3 . · cachoeira da .<·,·smaria na 
fazenda de Custodio Carneiro. Ainda pelo 
alto do mesmo ePpigão segue a di visa at e o 
Jogar denominado p, d ras , tl cAndo para den-
tro dos lim ites de S . José do Barroso toda 
a fazenda de Mon te Alegre,ho je Cr u ; , limita-
se com o districto de Porto Segu ro tam-
bem do munic ipio do Piranga pela conti -
nuação do mesmo espi gão que Mcim a vem 
descripto até o en contro do ribei r ll o Cabeça-
das com o Turvo-U mpo, tlcando pert<>n cendo 
ao districto de S . Jose to~ a a razanda de no -
minada M~cuco, que está s it uada aquem 
destes limites. 

( S. R. ) Sala das setslles, 27 de agos-
to de 1901. - Valerlo de Rezende . - João 
Luiz. 

D 
Acc rescentem-se : 
Artigo . Fica transf.,rido o distr:do de 

Carrancas do municipio do Tu rvo para o 
muoicipio de La vras. 

Artigo. Ficam transferidas para o districto 
de Luminarias, município de Lavra ~ . ond" 
j á estão encra1·ada•, a laz<·nda da Lage, pro-
priedade do cidadão Carlos Gllmes Ribeiro 
da Luz e a fazenda Jardim, propriedade do 
VIsconde de Calda s, aquella act ua lmente per-
tencente ao distrioto do munio ipio de Tres 
Coraç li es do Rio Verde e esta ao distr ioto 
de S. Thom é das Lettras, do municipio de 
Baependy. 

Artigo . Ficam transferidas do dist r icto de 
Soledade de lta ju bá, munlcipio de lta jubá , 
para o distrioto de V1rgi nia , município de 
Pouso Alto, as partes de terras da fazenda 
denominada-Retiro do Cu batão-de propri-
edade dos cidadllos João Gonçalves da Fon-
seca, Jo~é Bernardino da Fonsec ~ , Antonia 
Wenceslau Ribeiro e Domingos Gonçalves da 
Fonseca. 

Artigo. Ficam transferidos do dist rioto 
ds cidade de Pouso Alto para o d istricto de 
Virgínia, do mesmo muúicip io, com as 
actuaea divisas, as !au•ndas denominadas 
Campo Redondo, Agua Limpa e Re t iro de 
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ciaco Ribeiro Mendes, Francisco José de 
Souza Pinto, José Evariato Boa Ventura, Joa-
quim Moreira da Silva, Pedro da Silva Mo 
relra, Francisco Ribeiro, Ivo Chriepim Pinto 
da Cunha, José Antonio Ribeiro e Cunha, 
Antonio Augusto Oulm1 rlies e Antomo Joa -
quim Alves. 

Artigo. Ficam alteradas es divisas entre 
os mun ioipios de Ayuruoca e Turvo, da ma-
neira H~guinte : a partir da serra da Trai 
tuba, no Jogar denominado Gaethé até o ea-
pl.o do M"teiro, actuae~ divisas do munlci · 
pio de Ayuruoea com Baependy, dahl por 
deante segu;ndo á e.querda vae ao alto do 
Campo do Currahnho, seguindo em Jinhare-
cta no morro do Descalvüdo, dabi ao cor 
rego da Capoeira-gra nde, seguindo este ate 
o ribeirll.n da Boa Vista, no Jogar denomina.-

. do-Att.>rrtdo, dahi em linha recta ao Mor-
ro Grande, proximo á fazenda de Aureliano 
Vrllela, seguindo sempre a recta até o alto 
da Capoeira do Mueirll.o e dabi ao porto do 
Pary, no rio Ayuruoca. 

Artigo. Fica revo~rado o decreto n. i~ , de 
15 de fevereiro de 1890. que transferiu para 
o munlcipio d!l Ca mpanh11 a fazenda den< ml -
nada-B<·a Vista, 

(S. R.) Sala das ·commissl!ds, Z7 de agosto 
de 1901.- João Luiz. 

E 

Accrescentem se ; 
Artigo. A cidade da Bagagem pa~sa a de-

nominar se-Estrella do Sul, nome que será 
applicado A comarca e ao município, o o 
ar·raial denomidado Estrella do Sul, pa@sa a 
denominar-se Santa t:ita. da Estrella . 

Artigo. Fica revop:ada a lei n . 3.058, de 
28 de outubro de 1882 e restabelecidas as di-
Vi@as entre o d 1 s~ricto de Ranta Barbara das 
Canôas e o da Cid ade do Monte Santo pela 
seguinte forma : partindo d>< barra do r i o 
das Canôas com o riheir!io da Onç~, sellUem 
por es te acima até á. fa zend a de Pro Rodri 
gues Barbosa nos limites actuaes com Ja-
cuhy . 

Artigo. As divieas entre o districto da 
Q.idade de Monte Santo e o da cidade de Ja 
cuh y tiram sendo as Pep:uiotes: p ar·tindo da 
serra da Lagoinba {vertente ~ do rio Pinhei 
rinbo) limites entrE~ Jacuhy e P&F@OS, na 
c1. beceira. do Tomba pernil, 110 morro de no -
min ado Jrgo da Bola, seguin do dabi pelo 
'espigllo ao capilo secco; dahi e pelo esprgão 
refer ido ate ás cabeceiras do correg-o dos 
Bentos, eeguin do sem pre p~ io ePpign.o 11té o 
morro do Toojo e desde em linha recta &o 
ribeirão dn Onça, no ponto oude começam 
as dlv1sa~ com Santa Barbara das Canôae. 

Artigo . As divisas entre o dist , icto da 
"Idade de Passos e o de Bom Jesus da Pe-
ilha serão pelo rio s· Joii'J até a em bocadu · 
ra do corrego do CGdro e por este ~cima até 
suas cabaeeiras e dabi em rumo até encon 
tr ar a dr" isa do primei ro daqueltes distri· 
ctos com o <111 Ventania. 

Artigo. Ficam restabelecidas as antigas 
1Uvraas e11tre o município de Passos e os 
de S. Ssh abtlll.o •do Parai7o e Jacuby, alta · 
radu pelo paregrapho l.l-D lco do art . t. · do 

decreto n. 462 A de 4 de abril de 1891, que 
ueeta parte fica derrogado. 

(S. R.) Sala das commiesõea, Z7 de agosto 
de 19()1 .-Joll.o Luiz. 

F 
Acorescentem-se: 

Artigo. Aa diviaaa entre <.8 districtos de 
Jaboticatubas e Taquaraeeú, no lo11ar deno-
minado Espigtlo do Padre Silca, serlio peloa 
esptgões que dividem as aguaa vertentes do 
ribeirlio de Jaboticatubas d68 do rio Taqua -
rasaü. 

Artigo. As divisas do município de Patoa, 
com os distr1ctcs de S. Francisco das Cha-
gas e Carmo do Parnabyba eão as st>guintea: 
da ponte Bubre o rio Abaeté, ua estrada que 
vae de Sant'Anna do~ T11·os para as fazendas 
da Serra do Barreiro <• Bebedouro, segue-se 
pela estrada até o 11 beirll.o Be bedonro, no 
Jogar em que existe um a fonte de agua me · 
dicinal , deste pcntO pelo ribeir ão ~ baixo 
até o rio S. Rente; dabi segue se em linha a serra das Carrancas, até o alto desta, por 
cima da f&zenda do capitl!.o Januario CBetano 
Pereira; e seguindo-la pelo alto da referida 
serra até á eerra do Ml!xixe e, finalmente, 
por esta até ás divina do districto de La · 
gôa Formoaa, do municipro de Potos. 

(S. R.) Sala das se~sõeP, 27 de agosto de 
1901.-Joiio Lui z. 

G 
Accresoente· se ; 

Artigo. Ficr. pertencendo ao mumotplo de 
S. Jollo Baptista a fazenda da Aldeia, de pro-
priedade do coronel José Leonardo de Meira, 
desmembrada do distrioto de Sonta Maria de 
S . l'ehx, municí pio do Peçanha. 

(S. R.) Sala das commissões, 27 de agosto 
de 1901.-Juí\o Luiz. 

A imprimir se o parecer. 
Não bH. projectos, inJrca~ões, requerimen-

tos e moções a ser"m apresentados. 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.a DISCUSSÃO DO PRO J&CTO N. 114 
E' lido e posto em 1.• di@cua~ilo o projeato 

n. I 14, creando o offlcio privati,·o do 1'6· 
grstro geral de bypotbecas da comarca de 
Juiz de Fóra . . · 

O sr . .J _ollo~To-.·ores :- (Não devolveu o 
seu ·dl@curso) ; 

Vem á MePe, é lido, apoiado e posto em 
discu~sllo o seguinte 

Reque1·imento 
Requeiro que o projecto o. 114 vá á com -

misall.o de Oon~t•tui~ão e Legislaçll.o. 
~a la daa ses~ões, 17 de &gosto de 1901.-

Julio To vare.,. 
Nilo ba veullu quem sob r e o requnimento 

peça · a pala\ ra encerra Je a dtscmsão e 
procedendo-se á votaçllo é o mesmo &ppro-
vado pelo que vae o projecto á corumrsslo 
indicada. 

1.• díscu;stlo do pro_jeclo n . 126, do Senado 
E' Hda. e posta em J,a discoesão a se-

guinte 



Fropos•çõo n. f:?6, do Senodn 

O Congreuo Legisla ti v o do Eatado de Mi · 
naa Geraes decrtta : 

A1t. I .· Fica o guveroo auctorizado a 
concorre r para a organização de um serviço 
de estatística da producção c! o calé no terri -
torio nacional e em paizes extrangeiros, e a 
entrar, J)ara este tlm, em accordo com o de 
outros Estados productores. 
Paragr~ pbo unico . A est.tiPtica VH1ará 

Slbre a producçl!.o, bUas c~;ndiçies, extensão 
da lavourli em comparaçl!.<) com a de ou · 
tros paizes e seu desenvulvimento possíve l ; 
clauillcaçl!.o do prodncto nos estabelecimen-
tos agrícolas e os respectivos preço•, ui · e · 
raQõea dessa classitlctição e sua influencia 
sobre o preço, o comomo nos pa izes extran-
geiros e particulari dades commerciaes que 
de qualquer modo com elle re relacro -
nem. 

Art. 2 . · O governo fica auctorizado a con -
correr para a realização de exposições 
periodicas do cara de prodUCÇãO nacional DOS 
principaes centros commerciaeP, em cassa 
co11 merciaes hrHsrlerras ou , precedendo con-
sentilllento do guverno federal , nas legações 
bras1leirss. 

Art. 3. · Celebrado o accordo com gover 
no de outros E~ ta dos e concorrendo· tstes 
parli a organiZHção do serviço de est&tisti · 
cn, em proporçã o dos seus interesaes oom -
merclaeH. pode: á o governo despender com 
os me1ruos berviços e exposições as sohras 
de queesquer verbas do orç~ mtnto ou fazer 
p&ra esse rtm as nece~sar1us Pper~ções de 
cred1to. 

Art. 4. · H.Hogam -se as disposições en: 
contrario. 

Paço do Senado do E~tado de Min as Oe-
r aP•, B~ llo Horizonte, l/3 de agosto de 1901. 
- Dr. J oaquim A 11 tonio D-ut1·a, presidenle.-
Dr. José Pcd1·o lJ>·ummond, J.· secretar·io . -
.V anoei Teix ei ra da Costa , 2. · secretario. 

Nio(Zuem pedindo a p~lavra sobre o pro -
j acto e ncerr~-se a discusPãl) sendo o mesmo 
appr ovado. -A' commir~ão de Commercio. 

3 .• disc u ssão do -,.rojecto '' · 94 
Lido e posto e m :l.• di~cuFsi'!o ê sem éd-

bnte Hpp1 ov ado e vae ã com mi~sP.o de Re 
dacç!lo, o projecto o. 94, diPpemando de ri i 
versos onu s as estradas de ferr,•, referentes 
r\ industri a ex tracti>a. 

3. • di.scussão do projecto n . 97 
Finalmente, po fto e m :~ . · discusFno, e o -

cHra-te e8ta egualmeote sem d•bate, e ap 
pro,·•do e 'ne á cr mm i• Fllo d" RedacçD.o 
o pro j•·cfo o . 97 sobre estru da de ferro de 
Dores c e Guax upé. 

J?, qv e1·ímet1ro.< de ur un•c •a 
O ~R. NrNF:s PINIJRIRO (, da adem ), obten -

do urgenria, apresen1a , por psr t" da com -
mi s~llo de Redarçil.o, as red . c<;ões tlnaes dos 
J-roj ~ ctos na . 94 e 1;7. 

O •R- Joio Luiz (pela ordtmJ . requer e 
obtem dispenfa de impressllu e intersticio 
afim de que· sejam di!cut1das e vot.udu im · 
media.tamente as redac~ões apresentadas . 

Lidas e postas em discursAo successivamen-
te Fão 1em debate approvadas aa redacções 
tlnaes dos pr·ojeotoa ns . 94 e 97 . 

Nada ma is havendo a tratar-se o sr. Pre-
sidente desi gna para amanhã a seguinte 

ORDEM LO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. · 
Segunda leitura dos pareceres de commia-

sões e dos proJectol , depois de im pressos e 
distrlbuidos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Aprefentaçl!o de prr>,iectos, requerimentos, 
iDdiC3ções, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellaçõ· s e moções. . · 

Apprc.vaç l\u de redacções tlnaes . 

8Bt ;t>NOA PAR11! 

Até ~ horas da tarde: 
Sej!unda discu1são do projecto n . 87, so -

bre ron~ u cçã o ac,s avalindr,res. 
Segund» do de o . 113, que revo~a a reso-

lu ção n 6 que e levou . s >encirneotos dos 
funcciooario ~ da Secretaria d a C~mara dos 
Deputados 

Terceira do do n . 104, sobre exploração de 
ouro e outros mineraes no leito do ri o das 
Velhas. 

DifcUsFào dos parere res us . 160 e 164. 
Le,·anta -sd a sessão. 

5.').• SESSÃO ORDINAitiA, AOS 2~ lll•: AG OSTO 
DE 190 1 

PRESI IJRNCIA DO SR. EERNARDE~ !• E FARIA 

( Vic-e p 1·eoidente ) 
SU:IIM \11 10: I.' p&rlP ria ord em rlo di~ . -

Art~. E~ pedi • n I•. Ob~ o.n açiies ~ns ~ r ~ . lf(Da-
cio Murla. o-, j !crio rle Mcil• e J, ;lo l.uiz. 2. · 
I• 1lura - Apro -•nlaçi!.o du paro 'c •r para 3. · 
rli•cu•~ão do pro .jrclo n. ;s Idem do d• n IG5. 
ldern rln rl o• prnjeriO< liS 11 '. 1 P 120 ?. parte. 
2. · rti>CUs>Ao d" 1 l (l j r clo n. H7 Di~ cur~o do 
'' . f'Prrt ira e '1PIIu. - OrJem du ~ia. 

Ao rr.eio dia, rei t ll a chamad~. acham -se 
prefentes os srs . : Aern"rdes de Fa r ia, A;;c s-
tinho Pereira, Celegtino Soa r es , Raposo de 
Almeida, Jul ·o TavareP, Leopoldo Corrêa, 
De si de rio de ~!ello, Abeilard, Alves de Le-
moij, F. Peixoto, Jayme G, mes, Ju ve nal 
Penca, Jo>é Guu~a lv es . Jrilo V e ll o ~o, Joll.o 
Lu1z, Astolpbo Dutr•, Valer .o de Rezende, 
S1U1eão Stylita, NuneR Pinheiro, Rodrigues 
Chave~. Ferreira e ~l e.ll o , lgoac io Murta, 
As&is Lima, X•v1er Rolin,, ~dmundo Blum, 
Tavares de Mello o Lu•z Cass ia nu, ru lt~ndo 
r o m c• usa participada c.s HS .; Fr~ oklin 
Botelbo, Silva Fort11s, Freitas Csstro, Delfim 
More1r11, GaPpar Lo pes e Rib~ir o J unqueira 
e sem ella os m~1 s senhores. 

Abre-s e a >eHão 
Lida a acw da antecedente e ~ ã o baveudo 

quem sobre e lia rdça oilseryações à u mes · 
ma dada por apprr,vada . 



IXPEDIIINTB 
Nlio ha leitura no expediente. 
O an. IGNACIO MuRTA participa e a Camara 

fica Inteirada que o er . Joaquim Calixto fal· 
tt>u hontf m e continuarâ. a faltar por mais 
algumas ses1õea por motivo de moleatia . 

0 8R. Di!SIDKRIO DE MELLO envia á Mesa 
um reQuerimento do cidadlio Severlano Joa-
quim Yillela pedindo passagem de sua fazen-
da sita á margem esquerda do rio Douradi-
nho pe rs. o distrlcto de S. Jcsà do Tijoco, no 
mu01cipio do Prata e uma representaçl'io do 
referido districto pedindo seja elle elevado 
á categoria de municipio.-A' commiulio 
Mlxta Especial. 

O aR. Ju.Xo LUiz manda á Mean uma repre-
aentaçlio de habitantes da Venda Nova, pe-
dindo para, caao seja creado o municlplo de 
Santa Quitaria, aer designado o distrlcto da 
Contagem para séde do novo munlciplo. 

0 SR. ASTOLPHO DUTRA, por parte da com-
missão de Constituição, Leglalaçlio e Pode-
res, manda â mel& o seguinte : 
Pa•·t cer pn•IJ 3. • dilcussão sob1·e o p rojectv 

n. 7 8 

A commissão de Constituiçio, Legislação 
e ~oderes é de parecer que o prrjecto n. 78 
seJa submettldo & terceira discnuão como 
se acha redigido, visto não ter sotrrido emen-
ilas. 

Sala daR commisaões, 28 de agosto de 1901. 
- A1tolpho Dutra. - João Lui ~. -A Impri-
mir-se. 

O SR. Assis LIMA, pela com missão de Ca· 
maras Municipiaes, envia a Mesa o seguinte 

Projecto n. 119 

(Terceira Legislatura) 
A' commlssio de Camaras Municipaea foi 

presente uma representaçlio de 50 contribu-
Tem 2.• leitora e fica 11obre a mesa para intea do cofre municipal de Lavras, anterior-

ord!lm doa trabalhos o projecto n. 118. mente apresentada á Aasemblêa Municipal 

:2.• LE:ITURA 

da mesma cidade, protestando contra o acto 
U:RB3ENTAtÃO rB PARECERBS DE COMMISHlEB da Camara Municipal que revogou as leis 

0 SR. i"ERRBIBA E MELLO, pela commiullo 
de Commercio, Eatatistica, lnduatriaa e Ar-
tes, maoda á Mesa o Eeguinte : 

n. 249, de 25 de setembro de 1900, que creou 
o districto de Rlbeirlio Vermelho e n. 224 de 
28 de dezembro do me1mo anno, que demar-
cou as divisas do mesmo districto. Dos do-

Parecer n. 165 aumentos co nata: 
a que a Camara Municipal de Lavras, no 

Terceira Legislatura triennio findo, creou o districto de Ribeirio 
A commisslio de Commercio, Estatística, I Vermelho, para ser insta!lado no prazo con . 

IDdustria e Artes apresenta 0 seguinte pa- stitucional ; 
recer sob1e duas representações que lhe fo b) Que a Camara Municipal de Lavras, no 
ram presenteP, a Eaber : triennio actual revogou a creação d11.qoelle 

Uma da Camara Municipal rle Piumhy so · districto; 
JiCiitando do Congresso seu pronunciamento c) Que desta revogação recorreram 50 
numa questão de limites entre eue munici- contribuintes para a Assembléa Municipal ; 
pio e o de Bambuby. d) Que esta nlio tomou conhecimento da 

Outra da Camara Muni ilipal do Piranga, reclamaçlio e deixou de encaminhai·& ao Con· 
allegando que a Camara Municipal do Alto gresso como lhe cumpria ; 
Rio Doc'3 pretende que lhe pertença a fa- e) Que deante dessa deciall.~ da Assembléa, 
zenda denominada « Gramma » a qual faz os mteressadoa fi zeram aubtr o recurso ao 
parte do termo de Piranga, e pedindo que 1 Congreaso do Estado, mediante representa-
em tal caso decida a respeito o Congresso. · çlio. 
Uma e outra das Camaras representao - ; A commisall.o tendo examinado o assum· 

tu, convidaram respectivamente as Camaras pto e 
de Bambuby e do Alto Rio Doce a re·;erem Considerando que â. Assemblól Municipal 
e resolverem de accordo suas divisaP, 0 incumbe conhecer das reclamações sobre leia 
que nll.o foi por eatas acceito. e decisões da Camara Municipal, apresenta-

Versando a mataria das representações das por 50 contribuintes (lei n. 2 de 14 de 
sobre altersçlio de limites entre 011 referidos setembro de 1891, art. 62) ; 
municípios, ba opportonidade de serem Considerando que, apresentada a reclama-
aujeitaa ao conhecimento do Congresso na çll:o, ê a Assembléa Municipal obri ::rada a en · 
quadra actual em quo se está procedendo a I caminhai-a ao Congresso, quer a approve 
nova organizaçio de municlplos e, pois, al 1 quer nlio, porque a este incumbe decidir em 
teraçllo de divisas dos existentes. 

1

1 ultima instancia (lei n. 2 cii., artigo cit.; 
Em consequencia é a com missão de pare· Const. art. 77 paragrapho unico) ; 

cer e Considerando que, deixando a Aarembléa 
Requer de cumprir este dever constitucional, não 

podem ficar os reclamantes privados de re-
Que as representaçi!ell de P!umby e Pi · curso para o Congreuo porquanto seria Isso 

ranga sejam remettldas á comrr.iaalto Mixta burlar o preceito conat.ituclonal que lhes 
ene~arregada dos trabalhos da divisão judi· assegura o direito de reclamarem contra 
clarl& e administrativa para attendel-as co- actos e decisões da Camara Municipal parll 
mo for ccnvenien~e e de justiça. que o Collgresso sobre taea actoa e deciEõe• 

Sala du commissi!es, 28 de agosto de 1901. se pronuncie ; 
-Ferrei.l·a c Mello. -J11vcnal Pennll. - A Considerando, pelo que exposto ficou, em 
imprimir ee. 'ace dos documentos que a reolamaçio doa 



~97 

50 contribuintes foi em tempo opportuno 
presente á. Assemhléa Municipal e em temp~ 
opportuno subiu ao Con gresso, encaminhada 
pelos interessados, deaote da r ecusa de fa-
ze! o a Assembàa, como lhe impue o art. 77, 
paragrapho uo!co da Constituição e art. 62 

tricto do Ribeirão Vermelho; r.n-og1das aa 
disposiçõ es em contra rio. 

Sa la da3 sessil es, em 2 3 de ag nto de 19J 1. 
-Atsis L ima .- Atves de L errP•.- A impri-
mir-se. 

APRESENTAÇÃO DB P<lO JI':Cl \ ) S. I N >I CI ('>E 3 & da lei n. 2 cit. 
Considerando, portanto, que a especie in- MOÇ11Bl 

cide nos casos e ·n ':jUe o Congresso pode co- O sr. Deslderlo de Mello :- Sr. Presi -
nheoer de actos das Camaras Municipaes;-a dente, parecerá extraoho, certaments , qu.e 
commissll.o é de parecer que o poder legis - ,agora,quando o Coagresso Mtne iro tr .. ta com 
!ativo tome couhecimento do recurso. a mais patriotica abneg -tçlio, de re3tr .ngir 

as despesas publicas, venha eu p ~opor uma 
DE MERITI! \medida que, á primeira vista, talvez ae atlgure 

Considerando que a Camara Municipal ti a muitos, vae _de encont ro á no rma segu ida 
nha competencia para crear o districto de I=_elo poder leg1slattvo nes t 'l. quad1·a ao gus-
Ribeirão Vermelho, na data em que o fez, \ l.iO! a porque passa o E-;t l 1o de \ !tn a ~ Ga . 
porquanto só assim se podiam conciliar o raes. Mas, sr_. Pres tdeote, a medtda con 
preceito do art. 112 da Constituição e o do st gnada no proJecto qud tenho a honra de 
art. 37, § li, n . 1 da lei o . 2 de \4 de setem- submetter á. ap reCiação . da Casa . e de cara . 
bro de 189 1, pois que no actual trieooio e cter urgente, e necessarta, 1n Jtspensa\' dl , e 
que expira o doceonio de que trata o art . posto que acarrete algum as de~pesa s, \' ir& 
112 da Constitui ç,ão, e o districto só P"deria comtudo compensai-as va ntaJos amente. Tra -
instalar se no actual triennio tendo sido ta-se de procurar os metos de de be ll a r a 
crendo no anterior nos termos da citada dis - febre aphthosa e outras molestias qu e atre -
posiçlio da lei n. 2. ctam o gado suioo e o ga~o vacoum, da 

. d ' d . . quando em quanjo, no interior do nos , o E!-
Constderan o que a c:eaçlio 0 _dtstncto tado, o espec talmente no triao gulo mine iro 

ficou subordmada no _penodo constltuc10.,nal I Essas molestias, com o v. e ·; c . 0 a Casa sa--
(let da Cama ra MUDICipal de Lavras, n. -49, bem cos•umalL propa .• d art. 4 . , . , • gar-se ue . um ~?O o 

·. •· _ . . assusta dor, trdzc nrl u gra ves proJ Utzos a io -
Colls tderando que a 'l reaçao do dtstncto do dust ri a pec•Jari a qu e ó um a das mais im -

Rtbetrllo . Vermelho pela Cama:a MUD\Clpal portantes, ou melh or, e a. un ics. ind ust ria 
s~t1slez a urna necess tdade publtca , reconhe- propriam ente di t~, dn qu ella zo na de \! 1nas. 
Clda pel a proprta Camara. que o creou ; Animando as in dustrias , s r . Pres id en te, 

Con eidera n•lo quo se ás Camaras Muni ci- promovendo s au desenvolvimento, n ó3 coo -
paes compota crear ou supprimir districtos, tribuimos, ip so / •c ·o, para a pro~ pe ;- 1 daú e do 
sem dependeocia da approvaçi!.o de qualq!Plr Es tado, porqu a nto, é das in dustri as que o 
outro poder (Const . art. 75 , n . 4), todavia thesouro publico vae auferir os meios no . 
esta faculd1de esta subordinada ás restricções cessarias para occorrer ás despesas. 
feitas na. Constituição; <J SR. Juuo TA VARE! : - Principa lmente 

Considerando que as restricções á estafa - tra tand_o - ~e da indusLria pa_sto r il, q ue ô uma 
cu idade das camaras Municipaes alio as do das ma1s nnpo_rtantes do l;starl o . . . 
art. 75, n. 7 da Const ituição· O sr.: n:uxo"Ri o DE MELLO :-A tn dus tr1a 

. ' . pastortl, e, como dtz o meu !Ilustrado coi -
Constderando que entre estns res tr1cçõ es lega, uma das ma1s importa ntes do Estado· 

ostá. a da co mpete~c1a do Congresso para u, pode-se dizer, a unica que tem dad o vi ~ 
8!JDUIIar actos e deciSõfls d os Ca mar.1 s ~lunt · da , ultimamente, à exten sa zon a do t;·iat : · 
c1p a e~, qu ando contra e !las r~clamem _ 50 guio mineiro, e a grande parte da 7. ·Joa sul 
contrtbutnt es peran:e a Ass_e mbleo.M u.nt ctpal do Es ta ~o !.lpoia ios ) . 
(Const. a rt. 75, n . ' • § _3 . comb toauo cum Crei o , }IO I' tan to , que nada ó nn i3 rJ zoav el 
o art. 77 paragrapho umco); do que ~ medida que p roponho. o~ nobres de · 

Considerando qua, no exarc icio desta attri - !'!!lados devem estar lembrados que em 1897, 
bulçllo cu J ~ tltucwna l o Congresso EÓ tem s 3 não me enuan o moles ti as se mel han ter 
que ponderar a justiça ou in j u~t iça da Nela - reinaram no ; ui d'o Estado e no tr ia ogulo 
maçllo :-em relação ao diretto dos cidadl\os mineiro. causan do prej uí zos in ca lcu laveis e 
ou ao mteresse publico; anniquilanJ o qua si por compl e to e~~a indu -

Consi·lerando que e, sob todos os po ntos st ria, que exttn g uir -se -ha, se m d uvi da , se 
<!e vist~ , justa e proceden t e a reclamação nós nllo formo3 ew se11 11ux ili o . 
presente á Assemblé a Municipal. contra o Aguardo a dis cussão do projec to para ju · 
acto da Cam a ra que revogou a le i n . 249 stitlcar, se for ne cessario, a su a convenien· 
que creou o districto do l{ibeirão Vermelho ; cia e utilidade, limita ndo me, por agora, a 
a comm issllo é de lêr suas dispos ições : (f. :.) . ( Mu ito b~m : 11wito 

Parecer qu e seja adoptado o seguinte bem ). . . . 
projecto de lei : Vem a Mesa, é lido e achan do so apotado 

. . , pelo Dil õi.•ero de ll@sigo atura s vae a impr i-
0 Congresso L9gtslatlvo do Estado de Minas mir -se 0 seguinte : 

Oeraes resolve: 
Artigo uni co. Fica annullada a deoi&ã<' da l'r·ojecto n · 1?0 

Camo.ra ~tuni~ipal de Lavras que revogou a (Terceira Legislatura) 
lei n. 249, de 25 de setembro de 1900, da O Congreeso Legislat h ·o do Estado 
mesma Camara, pela qual foi creado o dia- , nas Geraes decreta : 

de ~i-



Art. I.· Fica o governo auotorizado a 
mandar proceder por proftsstonal o estu i o 
dos meios de combate! a rebre apbthosa e 
outru de caracter epidemico que, no Trian-
gulo Mineiro, atacam o gado suino e bovino, 
abrindo par a iuo o necessario credito. 

Art. 2 · F1cam revogada~ as disposições 
em contrario. 

Sela des sessões, 28 de agiJsto de 1901 
(S. R.)-Desi-ferio de Mell?. -lulio Tavares. -
)otio T:uiz.-Jayme Gomes.-Leopotdn Co•1·~". 

SEOU'ID \ PARTE DA ORDEM DO DIA 
2." D!SCU88ÃO DO PRO.TECTO N. 87 

E' lido e posto em 2.· di scussão, por ar :i.-
gos, o projecto 11. 87, sobre conducção aos 
ayallallores. 

O tllr. Ferrt>lra e Mt>llo :-(Nlio devolveu 
o seu discurso! . 
Nin~ruem mais p~din i o a palavra sobre o 

projecto encerra se a disoussão,ftcando a sua 
votação adiada por ralta de numero. 

Suspenda se a sessllo por dez minutos, 
sendo reaberta findo este prazo. 

O ~ R . PRF.'IDENT~: diz que verillca ndo não 
haver num ern legal para continuar ~e na 
diPco~P l!.o das matarias constantes da ordem 
do dia designa p6ra amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
P RIM I':IRA PARTF. 

Até um a hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expedi ente. 
Sel{unda leitura dos pareceres de commis-

fões e dos projeotos, depois de hnprenos e 
dbtributdo, , 

Apresentação de pareceres das com-
miu!!es . 

Apreseutaçllo tle proj eotos, requerimentos, 
indic~ções, interpeliações e moções . 

Discussã? de requerimentos, indicações, 
in terpellações e moç!!es, 

Approvaçi!:o de redacções ftnaes. 
Votaçlio da mataria cuja discusslh se acha 

enoerrada . 
I.· diacussão do projecto n. I 18, sobre Ji . 

cença á profesFora do sexo reminino do dis · 
trlcto de Ouro Branco. 

SKGUNOA PARTE 

Até 4 horas ria ta rde : 
Continuação tia 2. · discussão do prCijecto 

n. 103, sobre creaçlio de novos municipioa 
dq Estado. 

2."· discussão do projento n . I 13, que re-
voga a re~oluçao n. 6 que elevou a 10 e 
15 'J. os vencimentos dos empregados da 
secretaria da Camara dos Deputados . 

3. · do de n . 104, sobre exploraçllo de ouro 
o outros mineraes no leito <lo rio das 
Velh »s . 
D - ~cussll.o dos _par!lceres de ns 160 

a 164. 
Levanta-se a seuã·J. 

56.• SESSÃO ORDINARa. AOS l?\1 DE AGOSTO 
DE 1901 

P RBSIOllNCI.\ DO SR. BERNARD~;s DE FARIA 

( Vice-Pre•idente) 
SUliMAHIO :-I • p•rle ~a orrle.m rln di•. - .\d•. 

-K>. pedi e •IIC. ObSt~IV ii'' t) t,:oo tl u~ Hs. i\uu• ·s Pi-
nl,earP, .l aymt~ (;urhc~ P João I.UIZ . rlt , t:• r~ l l ÓO 
s r . l'nrlo l 'r 1 rnn. - ~.J . · lt• , turJII . -- .\p rt>!" t~ut .,.:·'"elos 
parerPrt' l'l para 2 • •ti ~en!\:-::1n t1 PR ,.r, j ··et !I us. 
ti fi. ·o; 11 1u1 . - I · h~m p •ra ~ · tio tft~ n 7;~ . -
IH ~Cil~!'::·lo 11e rr·quPrinu :utn!" . Vn•:.c.·i•·" Rr1ia.r1a~ . 
-1. • 11i .. r.11~ :- ào rtO lHOj•:d n 11. IlM - ':!. · pad..,-
t :Of , llllll ·t·;·, .. Oa "-l. " clt~t~ l~tt;io llu prnj<F in 11 . III ~L 
-.\rl. :L " - F.• u•·rultt!' t1o~=-• S . ~·. P·•txoto~ . l'a "a-
rt'!' tle l\1•·11•• . . h •:m \'t-lt• 1!"n l.uiz U · ·r~ttft . .l ··v•ue 
(;111111'~. \' a!i !'O AZPVPt1 n , ~·rrrti ra ~ \J ~IIo e lles; -
dr r1n •1C ~kii •L - I Hsr ur:-o ~~~ e PmPrl•l:t~ ''"· s ·H. 
.IU VI'IIitl l't'llflil e .ll o;\" l.u• z - lkda.r!l·:\ I di• \' t olO 
thl ~r .J , iHf llllll 1 all x lo - lf..'m •lu .· r . .. \ ~~is l..•ma . 
2 . · •liM:Ilts·:·" , ,fo ptt tj do 11 . tl ~ . . :'. · ri ·• ~~~ n . 
IOl - J>n~ CU!'-I' : ql ,.l• tS p •r t'c ... re~ 11 ~ . lfiO, Ih \, 162, 
163 e 161. - Ordem •tu di" . 
Ao moio dia, reita a chamada, tcham 8e 

pre8enteM o~ ~rB.: Hernardes de FariH, Agos· 
tinho 1-'el'ell·a, Celestino So11r·es, A b"ilnrd, 
Por·to Primo. V"•co Azevedo, Leop• lrlo Cor-
reia, J, rw Vellt ,o, Olympio Mourão , Olym pio 
Borges, ltod . il(ues Cha v .. ~, ltesiderio de Mel · 
lo, Luiz Cas~tano, Xavier Rolim, .José Gon -
çalves, lgnacio MuttH, Joaq uim Calixto, Jolio 
Luiz, Astolpho Dut•a, Raposo de Almeida, 
Valerio de Rezende, F . Peixoto, Nunes Pi · 
nheiro, Alves de Lemos, Jayme GJme~, Si· 
mell.o Stylita, Luiz Rennó, .Juvenal Penna, 
1Hsis Lima Tava res tle Mello, Julio Tavares, 
Ferreira e Mello, Epammonda8 Ottoni e Ed-
muodJ Blum, (a ltando com causa p•rt•oi · 
pada 08 sr;. : FrHoklin Botelho, Sdva Fur-
tes, Freitas Castro. 0dltl m Moreira, Gaspar 
Lopes e Ribeiro Jnnqueira e sem ella os 
mais aeuhores. 

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

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

KXPKDIENTE 

O ~R. I .· S&cRB:TARIO dá conta do seguinte : 
Offic."os 

Oous do sr. I. · Secretario do Se011do com-
municando ter ~ido rejeitada em 2. · dia· 
cusslio a proposiçlio de lei em R nada de~ ta Ca-
mara, sob n. 50, alterando a actual diviallo 
judiciaria e ter subido á sanc.;ll.o sob n . 
148, de accordo com as emendas ofl'er•cidas 
pel a Camara, a proposição de lei ·n. 125, do 
Sena<lo, reduzindo n 3 "I o impcsto de 1raos 
missão de propriedade perte ncentes ás Ce. · 
maras Municipaes . - A Camara ftca Intel· 
rade . 

R. cqut>·i me11 to 
IH Antonio Soares de A zeveJn, pedindo 

pr1vilegt o para uma E. F. que J. ar·tindo de 
S1nta l:iaruara vá 110 municipio de l:an1t.inga, 
na~ divisas c ·· m o l':Mt.~do do F.spi11to Santo. 
- \' commiulio de Obras Publ1cas. 

Rap1·euntução 
De habitantes do di .. tricto de Serrano,, do 

município de Ayorurtca, pedindo tranderen· 
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cia de suas propriedades pua o districto da 
cidade do Turvo.-A' commiss1lo Mixta Es -
pecial . 

0 SR. NUNES PINHEIRO envi a à Mesa Ulll 
requerimento de proprietarios da fazend a 
denominada «':onceição•, sita no districto do 
Aventureiro, comarca de .Mar de Hespanha, 
solicitando passagem para o districto de S. 
José . comarca tle Além Parahyba.-A' com -
misPão Mixta E9pecial. 

Do conseltlo districtal da Vargem do Pan 
tano pedindo traneferencia para a comarca 
de Bello Horizoute e representando sobre a 
e1ev o~ ção do districto de Santa Quitaria á 
categoria de villa, fazendo parte <1. referida 
villa do município de BeiJo Horizonte. 

O sr. Porto Pthuo:-(Não devolveu o seu 
discurso) 

O sR. JAYME G .M&s envia á Mesa duas 
representações do const-lho distr~etal e de 
babit~ntes de S. José do Alt-gre, mnnicipio 
da Pedra Branc~, pedindo eeJa o referido 
dlstricto conservado no município a que 
aotua1mente pertence .-A' commissão ~·ixta 
Especial. 

O SR _ JoXo Lurz envia á Mesa uma repre-
sentação de habitante~ da zona rural do dia 
t ricto de Santa Catbarina, município de San-
ta Rita do Sotpucahy, pedin do passagem para 
o futuro município de Aguas Virtuosas.-A ' 
mesma commie~ão. 

2 ,' LE!l'UR.~ 

Têm 2. · leitura e ficam sobre a mesa para 
order.:. dos trabalhos o parecer n . 165 e os 
proj ectos ns. 119 e 120 
APRESENTA ÇÕ ES DE PARECERE~ DE CO~nu .;sõES 

0 SR. JULIO TAVAR!iS, pela commisPãO de 
Orçamento, manda á Mesa o seguinte: 
Parecer e em endas para 2. · <liscus<t1o sob•e:o 

projec to n . lffi (O rramento) 

A commissão de Orçamento ê de parecer 
que o projecto n. 116, que fixa a despesa e 
orça a receita do Estado para o exerctcio 
financeiro de 1902, seja PUbmettido á 2.• dis-
cuss!io e approvado conjunctamente com 
as emendas que acompanham a es te pare-
cer. 

A commissão reserva-se o direito de apre -
sentar novas emendas opportunamente. 

Sala das commissões, 29 de agosto de 
1901.- Julio Ta v •res .- Leopoldo Corrêa. 

niENDAS DA COMMISSÃO DE ORÇAM &NTO 
Ao art. l. · 

Em vez de 19.086:i34$274, 
diga-se.. . . . . • . . . . . . . . . . ... 18.254:216$794 

Ao mesmo art . § 1. · 
N. 3-Em vez de 155:520 ~000, 

diga se....... .. ........... 141 :520$000 
N. 4-Em vez de 79:488;3000, 

diga-se.... .... ... . .... . .. 88:320$000 
N. 6-Em vez de 158:976$000, 

diga-se... • . . . . . . . • . . . . . .. . 176:640$000 
A. C.- AA 

N. !l- Substitua-se pelo aegulnte : 
Apanbamento de debates: 

Nal4~:~;:;go ~0.3• _ -~ ~ :~.t·a·d-~~ ( 23:400$000 
No Senado \1:0003000 .. . .. .. . 
N . 12-Em vez de 43 :i 603, 

diga se ... _..... . ..... .. . 37:760$000 
N. 14 - Em vez de 472:000~, 

diga.-se.. .. .. . ....... . .. . .. 410:(){)($G00 
N. 16-Supprima·se e altere-se, por isso, 

a numeraç!io seguinte: 
N. 18-Em vez de 102:0003, 

diga se .... . _._........ 60:000$000 
N. 19-Em vez de 76.0003, 

diga se.......... . . ....... 25:000$000 
!'!. 20-Em vez de 2.052:8403, 

diga-se depois das pala-
vras, lnstrucção primaria: 
menos a escola Penido.. . 1.800:000$000 

N. 23-Em '' ez do que está, 
diga-se Externato do Gy-
mnasio Mineiro cabendo a 
caJa preparador 200S000. 69:6011$ 011 
N. 25-Em vez do que está, diga-se 

Archivo Publico : 
Pessoa l e gratitlcação ao di-

reator para os fios do art . 
~- ·da lei n. 126 .. . . ..... 11:501~000 
. 26- Em vez de 200:0003 
di11a-se . . . .. . . .. . _... . . .... 160:000$000 

N. 28-Em vez de 15:0003 di-
ga-se. . ...... . ..... ... . ... 9:000$000 

~. 29-Em vez de n8:00'lS 
diga se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115:000$UOO 
N. 31-Subst itua -se pelo seguinte : 

Eventuaes inclusivo liquida-
cito Je serviços suppriml -
dos.... . . . . . . • . . . . • . . . . • . . 40:000&1000 

Accrescente-se : 
N. 32- Auxilios : 

a) Aos hospitaes de Ouro 
Preto, Grão Mo~o l, ltabira, 
Diam :.utina, P•tanguy, Sa-
bará, Sunta Luzi ;. do Rio 
das Velhas , Sete Lagoas, 
Barbacena, S. João d'EI-
Rey, LavraP, Caldas, Ma-
rianna, Passos, Arassuahy, 
Serro, Curvello, Mar de 
Hespanba, Pará, Turvo, 
Bomtim, Rio Preto. Campa-
nha, Ponte Nuva , Formiga, 
Leopoldina, Juiz de Fora, 
Dores da Boa E~perança, 
Dores do lndayá, Minas No · 
vas, Uberaba, S. Gonçalo 
do Sapucahy, Oliveira, lta-
pecerica, Montes Claros, 
Cataguazes, Tueophilo Ot-
toni, Ouro Fino, Muzam-
blnho e Pouso Alegre, 40 
a 2:000;3000. . . . . . . . . . .. . . 

h) A' Santa Casa de Mlseri-
cordis. rl t. Capital ........ . 

c) Aos boepitaes de alienados 
de Diamantina e ltabira a 
2:000;.000 cada um ....... . 

d) ao hospital de lazaros de 
Sabará .•..•......•...... •• 

80:000$000 

3:000$000 

4:000$000 

2:000$000 



N. 33-Subvençõea : 
tt) A' Faculdade Livre de Di-

re ito ••.....•....... .• ..•.. 
h) Asyloe de Or~bitos de Dia-

mantina, Mar1snna, Barba· 
cena·, Juiz de Fóra e São 
Francisco em S. João d'R l-
Rey a 2:000$000 . . .. . . . ... . 

r ) Recolhimento de orphãos 
em 8 . João d'El-Rey ...... 

•l) Asylos de Macahubas e de 
Sào Luiz em Caethã a 
5:0003000 ... . .. . ...•. .... . . 

r) Lyceu de Artes e Ollicios 
em Ouro Preto e Di aman · 
t ina a 5:0005000 . .• . .... .. 

300 

5'):0)()$000 

Ao§ 9.· 
Em vez de 20:000$000, di-

ga-se . ....... . . . .... · . ···-
Ao§ 12 

Em vez de 30:000S00J di-
i ga se ..... .... .•.. . ..... . . 

80:000$000 

65.000$000 

I
. Ao§ 16 

1 
_000• 000 Em vez de 218:000.3000, dl-

o. 1iS ga se ... . _... . . .. . . .. . . .. . . . 244:000$000 
. 000.,000 E depo1s do § 17 accre~cente se : 
2. "' § 18 . Imposto sobre subsi-

dias ......... . . . ...... .. .•. 26:498$000 
IO:OOO$OOO § 19 . Imposto sobre re fo r · 

mados e aposentados .. . .. . 20:000$000 
A' renda extraordinaria accrescente·se : 

IO:OC0$000 4 - Depositas. . ... . .. . ...... 150.000$000 
Modi fi q.ue-se a somma de accordo com as 

emendas vencedoras . 
. (Modi fiq ue-se a somma convenientemente). 

Accrescente-ee onde convier : 
Ao § 2. · do art. l. · 

N . 6-Em vez de ii :400.SCOO 
diga-se... . ... . .. . ... ... . . . . 11 0:000$000 

(Modiflque·se convenientemente a somma) . 

Artigo. O imposto de «Novos e Velhos 
Direitos» continuará a ser arrecadado pela 
tabella em vigor, excepto quanto ás escri· 
pturas de translação de immoveis e ter· 
mos de arremataçno e adjudicação de bens 
dessa natureza que pagarão mais 3 '1 · sobre 

Ao§ 3. · do mesmo artigo o valor das transferencias e tambem qu!\nto 
aos titulas de creditas particulares e con · 

N. 0- Em vez de 300:000.3000 tractos de sociedades commerciaes que pas · 
diga· se. .. . . . . ... .. . . . .... 200:0008000 sam a pagar a taxa constante do ar t. 11 

N. 8 -Em vez de 500:0008. do decreto n. 1. 230, de 23 de dezembro de 
di ga·se. .. . . . .. . . .. . . . . . . • 450:000SOOO 1898 . 

N. 9-Em vez de 8:980,3000, Artigo. Fica o governo auctorizado a re· 
diga· se .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.380$000 ver a ta beiJa C, annexa ao decreto n. ~ 42, 

N. 12 - Suppr ima-se e prosi- de 25 de julho de l89:J a fim de elevar as 
ga ·se na numeração con- taxas do imposto de consumo sobre os arti-
veniente. gos de qne houver producçl!.o similar no 

N. 14- Em vez de 100:0003, Estado . 
diga-se........ . ..... ... .. 60.000$000 Paragrapho unico. No. nova tabella que 

N. 15-Em vez ds . .•..... I for organizada em virtude dePta lei as ta-
1.800:1838480, diga· se.... . . I. 739:0008000 ;cas ~e consumo não ficarão em caso algu~ 
(Modifique se a somma de s.ccordo com as mfer10res às da exportaçãn do mesmo artl-

emendas vencedoras) : ' go, nem seu augmento. excederá de 50 .j" 
do valor das taxas med1as correspondentes 
de exportação. Ao ar t . 2. · in- ,i ne 

Em vez de n. 13, dk a-se n. 15 . Artigo. Fica o governo auctorizado a en-
trar em accordo com 03 E9tado productores 
de café para que o imposto de exportação 
desse genero seja cobrado no acto do em-
barque. 

Ao art. 6 . 
Em ,·ez de 15 .762:050$000, 

di ga-se ....•. .... ...•.. .. . 
Ao § 2. 0 

Em vez de 1.200:000.SCO(i, di-
ga,-se .. • . . . .. . . ...•..••.•• 

Ao§ 4.' 
Elll vez de 40J:000S000, di-

ga-se ..... . . . ......... . ... . 
Ao § 5 . · 

Em vez de l36:0003COO, di-
ga· s~ ... . . ...... . . •.. ... •. 

Ao § 6.· 
Em vez de 450:000.3000, di-

ga-se ..• •.. .... ... . . .. .... 
Ao !§ i . · 

Em vez de 30:000.$000, di-
ga-se ....... .•....•• .••..• 

17 .303:E468000 Ar tigo . Fica fixada em 200.301)0 por trimes· 
tre, para cada comarca, a verba destinada 
ao pagamento de custas jndiciarias, o qual 
se etfectuará pela collectorla respectiva me-

1.350:0008000 diante attestação do juiz de direito que fis-

I. 400:000$000 

calizará a contagem e rateio das mesmas 
entre os funccionarios que as ti verem ven -
cido. 

(S. R.) Sala .das commis~õas , 29 de agosto 
de 1901 .-Jul io Ta vm·es .-Leopoldo Corrt<a. 
- Va/e1·io de R e:eade. - A imprimir-se. 

0 SR. PORTO PRDIO, pela com missão de 
200:0008000 RepresentaçõaP . Requerimentos e Petiçl!es, 

manda á Mesa os seguintes : 

~80 : 000$0:)0 

10:000$000 

Pa~·ecer pan t ? . · tl iscussã > sob1·e o projecto 
n. 10ti 

A commissão de Representaç ões, Requeri-
ment~ s e Petições, a que foi presante o pro-
jacto n. 106, deste anno, approvado em 1.~ 
discussão, à de 
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P ARECER 

Que seja o mesmo su bm ettldo> á 2. · discus-
s!o e approvado com a mesma red~~ocçn:o. 

Sala das commissões, 29 de agos to de 1901. 
-Porto P rimo.-Simeão Styltta. 

I'a>·ecer e emendns para 2. · di5c •tssão so'-re o 
n. 107 

I co mmissão J e petições o projecto n. 118 so-
bre licença à professora de Ouro Branco . 

I 
Comparece o sr. Asto1p ho Dutra. 
Suspende-se a sess:t o por dez minutoP, sen ... 

do reaberta, findo este proz(). 
SEGU:\"DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

COJiiTIN UAÇÃ O DA 2.· DISCUS~ ÃO DO PROJKCTO 
N. 103 

A commissão de RepresentaçõeP, Requeri-
mentos e Peti çõ3s, a que fo i presente o pro- , . E. ' annunciada a continuação da seg-u nda 
,Jacto n. 107, approvado em 1.• discussão, e I discussão do pro Jecto n.l03, sobre creação rla 
de pa recer que o mesm o se) & submett1do á novos municipios, a partir do art. 3.· con-
2 .• discus são e approvado com as seguintes JUnctamente com as emendas a elle tffere-
emendas : cidas, tendo sido dispemndo a eua leitura a 

I • I requerimento do sr. Lecpoldo Corr éa . 
O @R . F. PEIXOTO, oLtendo a palavra, m~nda 

Ao at t. I. ·-onde se diz-um anno- di- , á Mesa a seguinte: 
ga-se- dous ann tH . 

2. " 

Ao mesmo art. -accrescente se in fine : e 
a prorogar por dons annos, para o mesmo 
fim, a licença que gosa actualmente o pri -
meiro tabellião da comarca de Jaguaiy, An · 
tonio Estavam Gomes de Escobar . 

Sala das commirsões, 29 de agosto de 1901. 
-Porto Pr imo.- Simeào Stylita . - A impri -
mirem-se. 

O SR . JoÃo Lutz, por parte da commissi!.o 
de Justiça Civil e Cr iminal, envia a .Mesa, 
requer e obtem dispensa das formalidades 
regimentaes afim de que entre na ordem do 
dia seguinte o projecto a que se refere o 
seguinte : 
P arece>· c redacção para .'1: rl isc u sS<io sobre 

o p>·ojcc!o n . ~li 

A commissão de Justiça Civil e Crimi-
nal apre~ent.a redigido, co o forme o ven-
cido em 2. • discussão e e de parecer 
que seja submettido á 3.• e approvado o 
projecto n . 76. de 1900, cem o se segue : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi -
nas Geraes decreta : 

Art. 1. • As ferias do fóro são as seguin -
tes : 

1) De I a 31 de agosto ; 
2) De 15 de dezembro a 15 de janeiro . 
Art. 2.• Revogam -se s s disposiç Ms om 

contrario .-João Lui= .-Luiz Rennd. 
Não ha projeotoP, requerimentos indica-

ções e moções a serem apresentados . 
Discuu iío de requeriment os 

Lido e posto em discuss ão unica à sem de-
ba~e approvado o parecer n. :65, que tem 
hoJe segun:la leitura e que concluiu em re- 1 
querlmento. 

l'otaç,;es ad iadas 
Passando-se á votaçllo da mataria cuja 

discussão se acha encr rrada à approvada em 
segunda discussn:o e vae á commissão de 
justiça civil a cr·iminal o projecto n . 87, 
sobre conducção aos avaliadores . 

1.• DISCUSSÃO DO PROJ !i:CTO N . 118 
Em ~e~tuida lido e posto em primeira dis-

cut!l!", ê sem debate approvado e "l'ae á 

Emenda 

N. 24 
Sub-emenda á emeuda n . 2~ . 
Supprim :~ m se as paiavr .. ~-Ottoni de C tm-

pos Alvim e Joae llomem de Fari a. 
Em vez das palavras-dos municipios do 

Pomba e Tiradentes-diga-se-do município 
de Tiradentes. 

Sala das sesEões, ~9 de agosto de 1901.-F. 
Peixoto , :l. Dt. tra c V. de /o" c ;r ,.de. 

Lida e apoiada entra em di scussão conjun-
ctamente co m o art. 3. ·. 

O sr. Tn•nues de Mello:-Pedi " p:davra, 
ar . Presidente, para ter a honra de submet -
ter á :tpreciaçllo da Casa uma emenda :~ o 
projecto n. 103. 

Essa emenda encerra uma medida de toda 
j ustiça, po is , revogn o tl ecreto n. 384 , de 
17 de feverei ro de 1891, <lo govern o proviso-
rio, que t ran sferi u para o districto de Caran-
dany, município de Barbacena, pa rt~:~ do 
territorio do municiJ)iO de Queluz. 

A antiga divisa entre esses dois munici -
pios : r2 estabelecida pelo rio Ca randahy, 
duran ie o gc\·erno provi sorio foi alterada 
essa divisa natural, t ·)mando se ou tra con e1. · 
ituida por tapumes, vall os, di\·isas parti -
culares etc. 

A minh a emen:la trata de rev.1ll&r essa dis-
posi ção e a Camara, approvn ndo-a, praticar&. 
um acto dejustiça. (Muito len) 

Vem á Mesa , e lida e estando apoiada pelo 
numero de assi gnbturas, eutra em discussão 
conjunctam ente com o ar t . 3 . · a seguinte: 

Emenda 

N . 25 
Fica revogado o decreto n. 3S4, de 17 de 

fevere iro de 1891, do governo pr .. Yi sorlo, o 
qual tr:~ nefere do mnnicipio de fJueluz para 
o districto <le Carandahy, m 'l nicipio de Bar-
bacena, part e do territorio daquelle. 

8nla d:1 8 seas03S, 29 de a;rosto de 1901.-
Ta vare< ri ~ Mello, João Velloso , ,l, Dutra , 
F . Peix oto, Nu nes Pin heiro, J ,. lio Tava•·es, 
L copolclo Co>·reia, R. de Almeida, Ig nacio 
Murta , Agostinho Pereira e Jose (io nçalot.(, 

O SR. Joio Vli'.LLOso, obtendo a palavra, 
.r anda á MeE ~ a aeguinte·. 



.lr.l~e-.~4 

N. 26 

Fica transferido do munlclpto do Alto Rio 
Doce pan o munlclplo do Plranga o dlatri-
cto·-de Piedade de B~a Eeper~~onça. 

Sala daa aesaiJes, 29 de ago_ato de 1901. 
Jollo Velloro.- Abdlord Peretra. 

Lida e apqlada, entra em dlacu11ilo conjun-
ct&IDente com o. afilgo 3. · 

o ar, r..l• Be••~ : - Sr. Prealdente, 
'enho a honra de apresentar i consideração 
ela Camal'a uma emenda transferindo o 1l~lo 
- Fasendlnha - do munlcipio da Chrl1\lna 
para o municlplo .de Pouso Alto. 

Neete aentido o dr. Albertino Rodriguee de 
Arruda dirllriu uma repreRenta.Qlo ao Con-
greaeo que rol endereçada â commlasllo MIJ:ta, 
e estou certo que a digna commlull.o deil:ou 
de tom at-a: em consideracllo, ou por accumu-
lo de serviço ou por ter -se desapparecldo no 
melo doa muitos papeis sujeitos ao seu ex-
ame, mas nunca por ter achado Injusta ou 
Inconveniente a medida, vleto o lnteNtaado 
8Eir o primeiro a pedir a transrerencla. 

A emenda é a aenlnte : ( U ) 
Vem â mesa é lida, apoiada e potta em 

dlscusslo conjunctamente com o artigo 3. • 
a 1egulnte: 

Er~~1nda 

N . rr 
Onde conner : 
Artigo. Fica annexado ao dlstricto da 

cldarle de Pouso Alto o sitio denominado 
c Fa~:endlnba •, de propriedade do ar. Alber-
tlno Rodrigues de A1T11~a. aue ra~: parte do 
dlatrlcto do Carmo do Rio Verd~, munlciplo 
da Chrlatlna. 

(S . R. ) Sala das aeBallell, 29 de agosto 
de 1901. - Luiz Rennó. 

O aa. JAYME Goll:lll&, obtendo a palavra, 
manda à Mesa a. eegulnte : 

Onde convier : 

Emenda 
N. 28 

Artigo. Fica tranlferido para o munlolplo 
de Santa Rita de SàpuMhy, deemembrado 
da.· maDictpio• de S. J01é do Paraizo e 
Pouao Alegre, o territorlo, oomprehendendo 
u fazendu da Pedra Redonda de Antonio 
Moreira da Costa, estaçlo Alfonso Penna, e 
a de Bernardino Torres dentro das senin · 
tea divisas : começam n ~ embocadura do ri-
beirão do V.ntem no Rio Sapueahy por 
e1te acima ate en~ontr,.r o eeplglo . do Pi-
nhal e dahl ao Rio· Sapuoaby. 
' Artigo. Pica transferida para o munlciplo 

de Santa Rita do Sapuoàbv, onde estA en-
cravad'a, a fazenda, 'denomlnada Girau, des -
membrada do munlclplo di! Pouso Alegrp. 

(S. R.' Sala das 181s0es, 29. de agosto de 
1901.-J~yme Gomer .'"-Ddphim Mortlira •. 

Lida e apoiada entra em diecuaaão CODJUn· 
etamente com o ert. 31' 

O n. Vuco Knv~o ' manda • Mesa as 
seguintes : 

E~~~n~d<J, 

N. ~ . 

Onde convier : . 
Fica crea'do o monlolpio de cSUveatre Fer · 

raZ», oompoato doa diatriotoa de Carmo do 
Rio Verde e Aguas de S. Lourenço, du-
membradoa do municipto da Cbrlatlna. 

(S. R.) Sala das 8e8sOas, 29 de agosto de 
1901.-Vasco A.nt~edo. 

N. 30 
Accre10ente-•e onde convier : 

Artigo. Fica transferido o povoado «Ca-
jangà• do municipio de Plumhy para o de 
Bambuhy, conservando as divisas existen-
tes. 

Sala da• 881&0.1, 29 de agosto de 1901.-
Vasco Azevedo. 

Lidas e apoiadas entram em discusslo 
conjunctamente com o artigo 3. · 

O •r . .laveaat Peana:- Sr. Presidente, 
pedi a palavra para mandar uma emenda 
ao projecto n. 103 e o motivo desta emen· 
da é que em uma daa se8a1Jea anterlorea 
apresentei um requerimento do cidadlo Al-
fredo de Andrade Vlll&ia que pedia a trans-
rerencia de sua ruenda do distrtoto da 
Providencia, municipio de Leopoldina, para o 
de Anguatura, de Além Parahyba. 

Como a commlullo não se referiu a eate 
auumpto eu, para dar uma eatlefaç&o 
áqnelle lllustre cidadlo, venho apruentar 
uma emenda no sentido de fazer-se o que 
elle deseja, e ereto que deverá ser accetta 
pela Camara, visto que ê baseada em o pe-
dido do proprietarlo d-a fazenda que encher-
ga nesta tranaferencla todas as vantagens 
para ai sem prejuízo doa inte!'esses publl-
coa. 

Aproveito o en1ejo para declarar que vo-
to contra a emenda do nobre deputado re-
sidente em Ouro Preto, que transfere do 
munlclplo de Alto Rio Doce para o de Py· 
ranga o dlstrtcto de Piedade da Boa Eape-
rança. 

O municlpio do Rio Doce, como toda a 
Camara sabe, é pequeno e nlo pode lup-
portar o golpe de desmembramento de ·um 
diatrlcto (Apartes). 

0 SR. A8TOLI'HO DUTRA.:- .Na occasiito da 
auppreaalo de comarcM com certeza nlo ae 
diria tato. 

O aa. Joio Lmz:- Eata é a verdade. 
0 IR. JUVKNA.L PENNA. I- Piranga é uma 

comarca antiga e lmpo,.tante; nlo vejo ra-
zão para se tirar um 41a~ict,o , de Alto Rio 
Dbce par& annexal o âqÜelle munlclplo ••• 

UMA voz : - E quándo Piraóga ~li.p pe-
diu . 

0 SR. JUVENAL PENNA : ... que jâ tem 
9 diatrictoa . 

Voto, portanto, contra a emenda 'do nobre 
deputado·· (Muito bem ! ~ 1 • 

Vem à Mesa é -lida, apolad~ e posta em 
dlscuulo conjnnc_tamente ·oom ·o 'art. 3.• a 
seguinte r " • 

Emenda 
N. 31 

Accrescente~se : " 
Art. Pica pertencendo ao distrlcto de ·A'n-



ao a 

gu1tura, do munioiplo de 8. Joaé d'Além 
Parabyba, a fazenda de propriedade do cl-
dadlo Alfredo de Andrade Vlllela, desmem-
brada do districto da Providencia, municlpio 
de L.eopoldlna. 

(S. R.) Sala das sess11e1, 29 de agosto de 
1901.-Juwnal Penraa. 

0 íiR . FliRBBIRA B MBLLO, depois de obter 
a palavra, manda á Mesa a seguinte 

Emtnda 
N. 32 

Emenda additlva : 
·Art. Pica pertencendo ao munlclplo de 

Santa Luzia do Rio das Yelhu toda a ver-
tente da margem esquerda do ribeirlio do 
Matuto. 

(S. R.) Sda das sossõas, 29 do agos to de 
1901.-J. A. Ferreira e Mello . 

Lida o apoiada entra em dlscusslio con-
juoctameoto com o art. 3. • 

O •r . .Jolh Luiz : - ( Nll.o devolveu o seu 
discurso). 

Vem â Mesa, é lida e posta em discussllo 
conj unctamente com o art. 3. · a seguinte 

Emenda 
N. 33 

Sub -emenda á emende n. 15: 
Accresoento-se depois daa palavraa «Barão 

da Varginba» aÍ! seguintes : •com as divisas 
aagulntes : começando na barra do Rio Dou-
rado com o rio Sapucahy, eeguem por aquello 
acima até a barra do Corrego do Alto e por 
este acima até as suas cabeceiras e dahl. 
por uma linha, até as cabeceiras de um pe-
queno corrego (lagrimal) e por esta, até o 
ribe irll.o e Lava pea e por este abaixo até o 
corrego Segundo da Direita, e por esta até 
ás suas cabeceiras e dahi, em linha até o 
espigão maia alto e por este á direita, até 
á1 cabeceiras do Carrego Fundo e por esta 
até á barra do Sapucahy .» 

(S. R.) Sala das aesrõel, 29 de agosto de 
1901.-Jollo Luiz. 

0 SR. DBSIDBRIO DB MELLO manda á Mesa 
a seguinte 

Errunda 

N. 34 
Colloque-se onde convier : 
Artigo. Fica transferida do dlstrlcto da 

cidade do Prata para o districto de S. José 
do Tijaco a fazenda dividida e demarcada, 
de propriedaie do tenente-coronel Severiano 
Joaquim Viltela. 

Sala das sesa!les, .29 de agosto de 1901.-
Deliderio de Mello. 

Ningnem mais pedindo a palavra, encerra-
lo a discutsllo e procedendo-se á vota çllo é 
approvado o art. 3. ·, salvas as emendas, das 
quaes @ão approvadas as de DI. i(}, 15, 17,19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 34 e 
as de lettras A a G, &ando rejeitadas a1 de-
mala. 

Consentindo u Camara q\le o projeoto paBie 
& 3. · diacu~allo e elle remettido á commiulio 
Mixta Espeo1al. 

0 SR. JOAQUIM CALIXTO (pela oráem) re-
quer 1e consigne na Mta ter votado a favor 
da emenda n. 16, que transfere o distrioto 
de Crystaes do munlcipio de Campo BeiJo 
para o de Dores da Boa Eaper<~nça. 

ldentica 1eclaraçlo fez o ar. Assis Lima. 
Serlo attendidos os pedidos dos nobres de-

putados. 
2. · DIBCUBIÃO DO PROJBCI'O N, 113 

Em seguide, lido e posto em 2. · di1cutllo 
encerra se esta sem debat.e e fica adiada a 
votaçllo do prCij ecto n. 113, sobre vencimen-
tos dos empregados da Secretaria da Ca-
mara. 

3.• DISCUSSÃO DO PRt'JI!CTO N . HJ4 

Sem debate encerra-se a 3.· dlscussllo e 
fica egualmente adiada a votsçllo do proje-
cto n. 104, sobre exploraçllo de c. aro no rio 
das Velhas. 

DISCU8BÃO DOS PA1UCBRB3 NS. 160, 161, 
162, 163 e 164 

Finalmente lidos e postos em discuasllo 
succeuivameote, encerra-se esta sem debate 
e fica adiada a votação dos pareceres de na. 
160 a 164. 

Nada maia havendo a tratar-se, o ar. Pre-
sidente desi gna para a ma.nh! a. se:ralnte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da. hrde : 
Leit.ara e approvaçilo da acta. 
E:.:pediente. 
Se"unda leitora dos parecereH de commis-

s1!es 
0

e dos projectos, depois de impressos e 
distrib.:: idvs. 

Apre.umtaçt'io de pareceres das commis-
r1!es. 

A .Presentaçlto de projeotos, requerimentos, 
ind1cações, iuterpellaç1!es ou mC'çOes. 

Discussão de requerimentos, indicações , 
interpellações e moções. 

Approvaçlo de redacções 6nae1. 
Votaçllo das materias cuja discusallo 10 

acha encerrada. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.· discusf ão do projecto n. li9, annullan-

do a decisão da Camara Municipal de Lavras, 
que revogou a lei n. 249, de 25 de se tem• 
bro de 1900. 

I.· do de n. 120, auotorizando o g?verno 
a mandar proceder o estudo dos me101 de 
combater!!. febre aphtosa. 

3.· do de n. 76, sobre ferias do fôro . 
Levanta-ao a seulo. 



57.• SESS.\0 ORlliNARIA, AOS 30 DE AOOB· 
DE 1901 

I'RESIDENCIA DO u :. . BRRN.A ROES DE F A RIA 
( Vicc ·P•·esidtmte) 

SUMMAI\ !0:-1: parte da ordem do dla .-Acta .-
Expedlente Observações dos ere . Jollo Tavares, 
Jayme 1 ; 0me~, DeiOm Mor. Ira e Rodrigues Cba-
ves .-Apreeentaçào doa pareceres para J, • discos· 
, ilo doa projectnR ns. 87 e 103 . Idem psra 2 . · 
no de n. tiS. Idem dos de ns. 1 6~ e 167.-Arre-
~enl açào dos projectos na . 121 . t 2i e 123.-\'o-
tações adiad as .-2. • parte -1 . · dlacussl!.o dos 
projectos ns. 111 e 120 .-·3.· do de n. 7d. Emen-
d 38 do sr. Juvenal Penna . Discurso do sr. Joio 
Luiz. -Ordem do dia . 
Ao meio dia, fei~a a chamada, acham-se 

presentes 08 ara : I:lernardes de Faria, Agos · 
tinbo Pereira, Celestino Soares, Abeilard, 
Julio Tavares, Porto Primo, Vasco Azevedo, 
Olympio Borges, Raposo de Almeida, Aatol · 
pho Pinto, Xavier Rolim, Leopoldo Corrêa, 
Javme Gomes, Delfim Moreira, Simeão Styli · 
ta; Juvenal Penna, Nunes Pinheiro, Rodri-
gues Ch11.ves, Joaquim CaliJ:to, lgnaclo Morta, 
José Gonçalves, Ferreira e Mello, F . Peix oto, 
Epaminondas Ottoni, Tavares de Mello, Desi-
derio de Mello, Assis Lima, Astolpho Dutra, 
Luiz Rennô, João Luiz e Valerio de Rezende, 
faltando com causa participada 08 srs. : 
Frank lin Botelho, Silva Fortes, Freitas Cas-
tro, Gaspar Lopes e Ribeiro Junquelra e sem 
ella oe mais senhores. 

Abre se a seesão. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações é a mesma 
dada por approvada. 

EXPEDIINTE 
0 SR. I.· SECRETAR cO dá conta do seguin-

te : 
Officio.< 

Do sr. 1.· Secretario do Senado devolvendo 
com a a respec tiva.s emendas as proposições 
de leis ns . 51 e 52, sobre feiras de g:lio em 
Sete Lagoas e sobre forca publica, visto t er 
o Sen ado confirm ado a 6U a deci8ão anteriOJ' 
sobre as emendas. - Para ordem dos traba· 
!boa. 

Do mesmo sr. Secretario devolvendo acom-
panhada de emendas a proposição de lei n. 54 , 
sobre reorganiza~ão de serviços publicos. -
A imprimir-se as amendas . 

O SR. JuLIO TA.YAREB envia á Mesa um 
requerimento do cidadão João Candido Tor · 
rea, pedindo transferencia de sua fazenda d :~ 
comarc :1 de Cabo Verde p:tra a de JacuL y . 
-A ' commissão Mixta Especial. 

0 SR. JAY~E GOMBB enYia á Mesa uma re · 
presentação de h:tbitat es do dlstricto do Es-
pírito Santo dos Coqueiros, pedindo transfe-
rencia desse districto do município de Dores 
da Boa Esper nnça para o novo mun iclpio do 
Carmo do Cam po Grande.- A' mePma com · 
missão. 

0 81L DBLFIM MOREiRA manda á MeE a 
uma represent:lçl!o de habit antes das comar -
cas de Cambuby e Jngu ary, pedindo trans 
feren cia de suas propriedades p:1 ra a comar-
ca de e~u ro Fino. -A' mesm a commis-
slio. 

0 r R. RODBIGUBB CIIAVR8 commnnica 8 a 
Camara tlca enteirada que o sr. Olympio 
Mourll.o faltou hoje á seuão por motivo 
justo. 
APRESENTAÇÃO DE PAREfBREB DE COMMI8S ÕE8 

0 SR. JULIO TAVARES, pela commiBBI!O de 
Orçamento , manda á mesa o seguinte: 

Par u c•· n. 1Gfi 

(Terceira Legislatura) 
A commisaão de Orçamento e de parecer 

que a indicação n . 15 seja discutida e vo-
tada . 

Sala das commissões, 30 de agosto de 1901. 
-Jul io Ta vares. -Delfim Mo>·eira . 

ln<licaçlio n . 15 

Indico que a Ca mar a dos srs . Deputado~ . 
por intermedio da Mesa, represente ao go· 
verno do Estado no sentido de providen-
ciar sobre a fiel execução das novas tari· 
fas das ferro-via Bahia e MinaP, garantida 
a liberdade .ie commercio e da industria 
de transporte marltlmo dos generos expor-
tados pela mesma ferro -via, qualquer que 
seja o porto a que forem destinadas. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1901.-
P orto Pl'imo. A impri mit se 

o MS:eMo SENHOR, pela commissão Mixta 
Especial, apresenta para 3. · discusE ão, re-
digido de accordo com o vencido em 2. ·, 
o projecto n. lú3 . 

O SR. Vuco AzEVEDO (pela ordem ) requer 
e obtem despensa de impressão o interstício 
afim de que esse projecto seja dado para 
ordem do dia de amanh ã. 

0 SR. PORTO PRIMO por parte da com -
missão de Representaç11es, Requerimentos e 
Petições, manda á mesa o seguinte : 

P arece>· J>lra 2 . · di scusssib sobre o p roj e· 
çto a . 118 

A commiseão de Representações, Requeri · 
mantos e Peti ~ ües, á qu :~ l roi presente o pro -
jacto n. 11 8, ja approvado em primeira 
discussão, é de parecer que s~ja submet· 
tido á segunda, redigido eomo se ncba, e 
approvado. 

Sala das commissões , 30 de agosto de 1901. 
-Porto Primo--S ime<fo Stylita. 

Pa~eccr n . 167 

(Terceira Legislatura) 
A commiasão de Representações, Requeri-

mentos e Petições, á qual foi presente o pe-
dido de moratoria, por um anoo, do cidadão 
\"icente Domingues MartinP, ex-encarregado 
da collectoria do munlcipio da Januaria, e 
a lcançado em processo de verificação de 
contae, é de parecer e requer 

Que, por intermedio da mesa da Camara, 
se peça á Secretaria das Finanças inrorma-
çõea sobre o valor da responsabilidade do 
peticionario e a garantia por este oft'ere-
cida. 

Snla das commissões, 30 de agosto de 1901 . 
- Poi- !o P•·!mo.-Simcilo StyUta. 



SOCJ 

P•·ojecto n . 12 1 

(Terceira Legislatura) 
A c1>mmiseãD de Requerimentos, á qual foi 

presente o do ba charel Luiz do Rego Ca-
valcante de Albaquerque, juiz de direito da 
Comarca do Prata, solicitando seis mezes de 
licença para tratar de saude, é de parecer 
que se adopte o segainte projecto: 

O Congresso Legislativo do Eitado de ~li
nas Geraes decreta: 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a con-
ceder seis roezes de licença, sem vencimen -
tos, para tratar de saude, ao juiz de d ireito 
da Comarca do Prata, bacharel Luiz do 
Rego Cavalcante de Albuquerque. 

Art 2. · Revogam se as disposições em con · 
trario . 

Sala das com missões, :JO de agos to de 190 I. 
-Porto Primo.-Simeão Stylita. - A impri-
mir-se. 

sR. l.urz RENNó, pele. commiesão tle Jus-
tiça Civil e Criminal, manda á Mesa o se -
guinte : 
Pw ·cccl' ; arn 3. • discu~!ão so!Jr~ o }li'Ojecto 

íl . ::, , 

A commissão de Justi ça Civil e Criminal é 
de parecer que o projecto n. 8i, deste 
anno, seja submettido á terceira dis cussão 
e approvado . · 

Sala das sessõe~, 30 de agcsto de 191)) .-
) GCio L ui; -Ltú : R enn ,", . - .-\ i mprimir-~ e . 

A I• RESE:'\TAÇÃO DE P RCJECTJS 1 1:'\DIC.\ÇÕES E 
MOÇÕES 

0 SR. VASC<l AZEI"EDD, obtendo a palavra, 
un nda á Mesa o seguinte 

P 1·o,iecto n . 122 
(Terce ira Legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
na s Oeraes decreta : 

Ar~. I . · Ficam de~membrados : 
a) do município de Piu mhy e encorp o· 

rado ao de Passo~ , o districto de S. João da 
l_;loria: 

b) do município de Cambuby e encorp ara-
dos ao de Jagu ary, os diatrictos de S. Sebas-
tião e S . Roqu e do Bom Retiro ; 

c ) do município de L9.vras e encorporado 
ao de Camp o Bello o diatricto de Perdões. 

Ar t. 2. · J:tevogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala das aessões, 30 de agosto de 1901.-
Yctsco A~evedo. -Ap oiado , a imprimir-se. 

O •r. José Guaçalves : -Pedi a pala-
vra, sr . Presidente, para ter a honra de 
enviar á Mesa o seguinte projecto (Lé). 

JuRti6carei em poucas palavras o projecto 
r1ue acabo de ler e que nada mala é qne 
uma interpretaçll.o dada á lei que estabele-
ceu o imposto territorial, interpretação pro-
vocada por uma decialo do illuatre sr. dr. 
Secretario das Finanças do Estado, que man-
dou computar no valor venal da1 terras para 
os fina do pagamento deaae Imposto o valor 
dos machlnismos e dos predlo1 desttnados á 
mdustria manu factur elra. 

Parece- n: e, ar . Presidentt>, que a decisão 
do illustre sr. dr. Secretario da a Finanças 
!anda se n~ lei n . 271 , que instituiu o im-
posto territorial ; mas, se ass im é, tambem 
me parece ',u e a lei , ne ssa parte, disvi rtua 
completamente o que se deve entende r po r 
imposto territorial, pois não pode ter essa 
denominação um imposto que incide sobre 
os macbinismos, sobre os predios, sob re as 
casas dos operarios de est abelecimentos in-
dustriaeP. Imposto territorial é B'] uelle que 
incido sobre o valor venal das· terras . 

UM SR. DEPUTADO : - E das bemfei t~rias . 
O SR. Josa' GoNÇALYE~ : - As bem feitorias , 

no casr, devem 1er oquell as que estão liga-
das ao 16lo, inteiramente, como plantaçUes , 
etc . 

U)! SR . DEPUTADO : - 0 melhor é dizer qn e 
bemfeitoria, para o effeito da lei, é o cafeei ' 
ro ; assim, tudo ficará re~o l v ido. 

0 SR . FERREIRA E l\IRLL'): - Os ru ac !Jin is -
mos destinados :~ o benetlcia mer.to da c~nna 
e de outros productos da lavou ra. 

0 SR. JOSE' GOriÇAL YES: - 0~ estabe leci · 
mantos industriaes, em regra , não preci-
sam de grande quantidade de terreno. pelo 
contrario, o valor deste ô sem pre iu sigaitl 
cante .. . 

O S!i. . PoRTú PR;)!O: - O tarreno é accol-
sorio . 

O sR • .i 0EE' G, r-;çALVES: - .Justamente, o 
terreno é accessorto, ao passo que os ma-
cbinismos, as propriedades, as ca8as do8 
opera rias montam a ccntenn res e, á~ ,-ezes, 
a milhares de contos do ré is. Parece -me , 
portanto , que a lo i, nessa par te , contém 
um defeito que o projccto vem corr igi r . 

Accresce <l inda, sr. Presiden te, que os 
estabeleoimentos indnstri aes qu e estão si-
toados dentro do perímetro das cidades, es-
tão, pel a lei u. 2il, isentos do iln posto terri-
torial , ao pasw que não acontece o mes mo 
com RC:õ.!elles que se acham situados f,·,ra, 
os quaes justamente porque til·oram de ir 
procura r mais ao longe a !orça de que pre -
cisavam para o movimento de seus mnchi-
nismos, achando se, portanto, afastados dos 
mercados consumidores, daR estações das 
vias ferreas e em condições mu ito mais de• 
vantajosas para ell es, fic am ai nda por cima 
sujeitos ao tmposto. 

Crein que, em virtude des t a consideração , 
o projecto j ustiftca ·S3 perfei tamente. E' 
certo que estamos em uma quadra de pe-
nuria, não tendo fe ito o Co ngresso. na pre-
sente r eunião, outra co usa mais do c; ue cor · 
tar e reduzir as despesas pu b l ica~ . alim de 
que o tbesouro do Estado possa enrrentar 
com todos seus com promisws . 

Sou o primeiro a recon!Jocet· essa necessi 
dade e estou 'de pleno accordo oom o pensa-
mento dominante do Con gresso ; mas, é pre -
ciso notar que nllo e só pvr meio da cor t • s 
e reduoções que havemos de restaurar as 
nossas !!uanças, fazer desapparecer o defici t 
e restabelecer o equiltbrio orçamentario 

Por outro lad.o, releva con ~ iderar qu e 
nllo é tambem aómente por meio de impos -
tos lançados ~ob re as rontes de producção 
que havemos de augmentll r as nossas t l' l1 
das, pelo contrario, os impostos quando são 
por demais onerosos, repercutindo nas fon 
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tes de producçã'>, fazem, em vez de augmeu -
tar a receita do Esiado, diminui! a, pois os 
impostos devem ter um caracter de ,justiça 
para que posaam ser bem acoeitos pelo 
povo . No oaso presente, é o que não ee dá 
com relaçll.o ao8 est& beleoimentos industri-
aea . s, a industria manufaotureira do Esta· 
cio estivesse pauando por um período de tlo-
re8cencia, por uma pb&lle de .,r<'speridad~, 
eu nlo viria apresentar o proJecto à cuJa 
leitura já procedi, mBll, Infelizmente, nlo é 
1810 o que nóJ vemos. A criae geral do 
paiz tem paralysado o commercio, tem dif· 
llcultado toJas as transacç!les, de modo que 
os estabelecimentos indu8triaes existentes 
no Estado têm actualmente grandes •stocka» 
e luctam com sérias ditllculdades. Haja 
vista as dift'erentes fabricas de tecidos si · 
toadas nesta zona central, além de outros 
estabelecimentos congeneres, os quaes todos 
eBtll.o a braços com innumeroa embaraços 
de toda sorte. 

Ora, se issu acontece em uma epoeha em 
que o cambio está. abaixo, em que as ta-
ri!&~~ são proteccioniatas, o que nll'l aconte-
ceria se amanha: o cambio subiese a 187 

E nem se diga que a induetria manufuctu-
reira é de somenos importancla, pois só na 
de tecidos nos temos um .-:apitai empregado 
no Estado de cerca de vinte mil contos ; e 
essa industrta é onerada com impostos pe -
sadisalmos, taea como o imposto de consumo, 
o Imposto sobe a renda, na razão de 4 • r, o 
que é uma exorbitancia, o impo_s~o de In· 
dustrias-pago âs Camaras Mumc1paes, e, 
além de tudo, tem de pagar hojt1 o imposto 
territorial sobre seus macbinismos e suss 
propriedades prediaea. 

Parece me, portanto, ar. Presidente, que 
o projecto estã nas condições de ser ado-
ptado pela Camara, que tem mostrado 
grande interesse em promover o deaenvol-
vimento das industrlu. E' assim que an-
nualmente alo aqui lembradas medidas em 
favor da industria pastoril, da industrla 
agrícola, etc. HoJe venho, por minha vez, 
pedir á Camara dos srs. Deputados que at-
tenda para a industria manufaturelra, por-
que da prosperidade de todas esaas industdas 
é que ha de vir a prosperidade do Estado e, 
portanto, o augmento da nossa receita. 
(Muito bem; muito bsm). 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e vae a im-
primir-se o seguinte : 

Projecto n. 123 

VOTAÇÕES ADIADAS 

Passando-se á votaçl!.o das matarias cuja. 
dlscussl!o se acha encerrada são approvados 
em 2. · discurello o projecto n. 113 que vae 
á commissão de Policia a em 3. · o de n. 
104 que vae à. commiulo de Redacçlo, sen-
do egualmeote approvados os pareceres de 
ns. 150 a ló4. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
1 . • DISCU~BÃO DO PROJKCro N. I 19 

Lido e posto em I . · discusal!.o é sem deba· 
te approvado e vae á commist ão de Camaraa 
Municipaes o projecto n. I 19, sobre revoga· 
ção de lei da Camara !\lunlcipal de Lavras. 

I. ' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 1 ~0 
Em seguida lido e posto em I.· discussl!:o, 

encerra-se esta egualmeote sem debate, é 
approvado e vae á commiuão de Agricultu-
ra. o projeoto n. 120, sobre meios de comba-
ter a febre apbtosa. 

3.• DISCUS@ÃO DO PROJECTO N. 76 
Fiualmente é lido e posto em 3. • disouua:o 

o projecto n. 76, sobre ferias do foro . 
0 SR. JUVENAL PENNA , depois de obter a 

palavra , manda ó. Mesa as se~i:~tes: 
Emendas 

Ao n. 2 do art.- Depois da palavra- ja-
neiro, accrescente -se: sómente para o Tribu· 
nal da Relação. 

Accrescente-se: 
N. 3-De quarta-reira de Trevas a domingo 

da Reaurreição. 
(S. R.).-Sala das sessões, 30 de agosto de 

1901.-Jtlvenal Pent~a. 
O •r . .JoAo Luiz:- (Não devolveu o seu 

discurso). 
Não havendo mais quem sobre o projecto 

peça a palavra, encerra-se a discussão e pro-
cedendo se a votaçl!:o são approvados o pro-
jacto e emendas. -A' commissão de Reda-
cção. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre-
sidente designa para amanhl!: a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTB 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

(Terceira legislatura) Segunda leitura doa pareceres de commls· 
o Congresso Legislativo do Estado de Ml s!les e dos projectos, depois de impressos e 

nas Geraea decreta : diatrlbuldos. 
Art. 1. • Nilo se comprehende no valor 1 Apresentaçl!.o de pereceres das commlssões. 

venal das terras, para os fina de pagamen - Apresentaçlo:de projectos, requerimento•, 
to do imposto territorial, o dos machinis- indioaçOes, lnterpellaçõea ou moçOes. 
mos e ~redlos destinados á induatria manu- Diaoúua:o de requerlmentoa, indicaçõe,, 
faoture1ra. interpellaçn&s e moçOea. 

Art. 2. • Revoga m-Ie aa dlspoaiçõ?s em - · A:Jipfó'vaç!tr-·de redacç!les flnaes. 
contrario. 2.· 41ÍÓu~'ll:~ . do projecto n, 107, 1obre 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1901.- llc,!lnçl\ .. !l.O •• e~ivlo de paz do distrlcto do 
José GonçalVIIt-Ferreira e Mello. Carmo «fo Eroâramuça. 
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SEGUNDA PARTB 

Até o4 boraa da tarde : 
.i. · ducuulo do projecto n. 116, aobre Or· 

çamento para o futuro exerotcio. 
3. do de ·n. 103, sobre creaçllo de novos 

municlpl(ll no Estado. 
3. • do de n. 78, elevando pr~ zo para cadu-

cidade dHs concespões de eatra dae de r erro. 
Discus~ão unica da emenda n . I e da de 

n. 3 lettra j, do Sen ado, ofl'ereoida á pro po -
siçã o de lei .o. 52, •obre força publicA, emen 
da esta r ejeitada pela Camara e suatentada 
pelo Senado . 

58 .• SESS,i.O ORDINARit\, AOS 31 DE A005TO 
DE 1901 

PRF.SID EN CIA DO SR . BERNARDKS [,E FARIA 

Vice- Presiunte ) 
SU~DIA HIO : - t. · pa rte da ordem do dia. -

Acla. - Expedlenlu - 2.• I Pi t u r~ . - Apre1cn 
taç~o dos pareceres p~ ra ? . • dlsous:·io dus pro-
Jec i0S n~ . 12u e 119. -ldem para 3.• do proje-

cto n . 11 3.- Ap presenh ç&o, dl sc us~ ;\o e votaç:\to 
das redaccO•s fanaes dll s projectoa os. 76 e 104. 
- Apresentacil.o do projec to n . 124. - Dlscu s~ ilo 
de requerimentos . - 2 . · discussão do prll jecto 
o . 107. Art . I.· - Em•oda do ar. Jnlio Tua-
n a. - Hoquerimento do ar. Alves de Lemos . -
2 . · parte. - 2. • dJSCDI!ão do proje:to D . 116 . 
Art . 1. · - Emendas do sr. Ferreira e Mello 
- Oisc uo sos e emendas dos era. Junoal Penna 
e Ju lio Ta vare~. Art. H. · Dosru roos e emenda 
dos " ' · : Jnvenal Penna, Julio Tavares e Jo:lo 
Lui z . -Ern ~ n <l a do H . Al ves de Lemns . - Re-
Q Utr •m • nlos dos HS . Alves de Lemos e .l ulto 
h v. rrs. - lk queri men to de urgencia . - Apre-
sen tadlo ~ o parecer para 3 • discussão <I n pro· 
jecto o . 107 - 3. · discu!são de prcjecto n. 
l(I:J. - Emendas do H. Valer lo de ~ ezende. 
Dl~cnr.ns e eme ndas dos srs . l.uiz Cu•iano 
e Jnvr o>l l'enna - Do Prurso e requeromeo oo ~ o 
sr . Joaqu im t..:a li ~ l v - Di•curso do H. JoAo Lu iz 
sobre o Hq nerituen lo. -Contiou( lo d• di>eu s-
sAo <1 0 pro ·jer. lo. - EmPndas d o~ srs . Ja yme 
Gorr e• e E~• m i n o ndas Oll••lll . - Di> c o rsu~ e 
emPodas dos n s . Ferrtl ra e Mello e Joao 
LUI Z . - Dl~cuno11 dos srs . Jmé Gonçalves e 
\' asco A?.t\edO. - O o d~m do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -se 

presentes os srs . Bernardes de Faria , Agos· 
tinbo Pere ira, Celestino Soa rea, Leopoldo 
Co r ré&, V118co Azevedo, Jayme Gomes, Epamt 
nondaa Ottoni, Delfim Moreira, Simeilo Sty 
lita, T11 V11res de Mello, Nunee P10heiro, 
Ol y mpio Mourl! o , Juvenal Peooa, A~ tolpho 
Pinto, Joaquam Calixto, Olympio Borges, José 
Onnçalvee, Lula Cauiano, Xavier Rolim, 
lgnacio Morta, Alves de Lemos, Julio Tava 
res, Joa o Luiz, Valerio de Rezende, Carlo1 
Toledo, Rodrigues Chaves , Luiz Rennó, Por 
to Primo, A1sis Lima, Edmundo Blum, F . 
Peixoto, Aatolpbo Dutra, Deaiderio de Mello 
e Ferreira e Mello, faltando com causa per· 
ticipada os are • Franklin Botelho, Silva 
Porte~, Preit.aa Caatro, Oatpar Lopes e Ri 
beiro Junqueira, e sem etla os maia se-
nhores. 

Abre-se a eeasllo. 
Lida a acta da antecedente e 11'-o havendo 

ttuem: sobre ella faça observaç!Sea, ê a mea · 
,!!la ~~a,,lP~ ' '-provada. . . . _ 

A. C.-39 

EXPBDIKNTB 
0 IR. I,' SECR&TARIO dá conta do .... 

guio te: 
Officios 

Dou8 do presidente da Camara Municipal 
do Ca•·atinp:a, env iando uma copia da lei 
n . 102, so li citada p or esta Cam a r a , e pr~tes
t f n do co ntra o proj eoto n. 125, i:to Senado, 
QU A r eduz o Impost o de traosm isfllo rle pro-
pri eda de . - k e met ta se o p r im e tro á com-
m i•sã > de Camao as Muo icip11es e o se~undo 
á de Orçamento. 

2.' LE1TU;\A 
Têm 2. · leitura OH pareceres os. 166 e 

167 e 08 projectos ns. 121, 122 e 123, que 
llcam s obre a mesa para ordem dos traba -
lho• . 

APRKSB"TAÇÃO DE " ARKCKR ES DE COMMl88ÕEI 

0 SR . AOOBTINHI) P KRRIRA ( / .· Secreta· •·w ) pe la cowmi >Hllo de Policia, maorla á 
Mesa o Heguinte 

Pa recer para 3 . · discu ssão sobre o proj«lo 
n, 113 

l\ commissã o de Pol icia r evendo o p roje-
cto n . 113, d~sta Ca ma ra , que ibe fo i rum et-
tido, à de parecer que aeja aubmetttdo á 3 . · 
d iscussão e que seja approvado. 

Sala das commissOes, 31 de agosto de 1901. 
- Be•·nardes de J?aria. - Agostin ho l'e>·ei· 
ra . - Celestino Soares. - A imp ri mir-a., . 

0 8R. IGNACIO MURTA, por pane da com-
miSfilO de Agricultura, envia à Mesa o se-
guinte 

Parecer para :2 . • d iscus• ão sobr e o projecto 
n. 120 

A commiasllo de Ag•·icultura , a que foi 
pr esente o projeoto o . 120, já appro vado em 
I. · dtscoull.o, é de parecer que s~jll aubme~ 
tido á 2 .· e a p provado. 

Sa la das co m mt asõea, 31 de agos to de 1901. 
- l gnacio Mu r ta - 0/y mpw Borgrs .-Desi-
dcrw de Mello -A iUJpr!m ir se. 

0 SR. NUNBB P! NIIKIRO , pel a com missão 
de Redacçào, s pr~ seota as 1 edacções ti naee 
doe projectos n8 . 74 e to•. 

O ~R. JoXo Lmz ( pela orde"' ) requer 
e obtem diapensa das form a lidades reg• men-
taes allm de que sejam d iscutidas e vota· 
das immedlatamente as redacçOes apr eaeD-
tadas. 

Lidas, pois, e poetas em diacuPsl!.o u 
re feridas redacçOea são approva das sem de . 
bate. - Remetta m ae ao Sena do. 

O PR. Assu Luu , pela comm i8811.o de 
Csmaras Mu1nclp aes, apresenta o seguinte 

Par«lr pana 2. · r:Hicusslla •~frre ~ proj.ctD 
n . 119 

A commlasiLo de Camaras , MQqieipaea • 
de parecer que o projecto n, ,11~ aeja aab· 
mettido & 2 . · discussll.o e approva~o com ~ 
m.epma. redaoçiio. . . 

Saa. da• eomilaiullell, em Sl clet .aroato de 
1901.-AsliB Lima.-A lvet de ~. 



o IR JoXo LUIZ (peh o~de>n) requer e 
obWm ·diepeo1a de impresalf.o e inter1ttcio 
afim de que seja o projeeto dado para ordem 
do dia aegalnte. 
APRIIIINT.t.ÇÃO D. PROiaoT08 1INDIOAÇll Bl B MO· 

Çl!EI 

o sa. JuLIO TAVAall:s, depois de obter a 
palavra, manda á Mesa o seguinte 

Projecto n. 124 

(TerceIra legislatura) 
o Congresso Legislativo do Estado de 

Minas Gerae a decreta : 
Art. 1. • Ficam creados os seguintes mu-

niclpios: 
1. • Da Vll1a de Botelbos, composto do di~

tricto deste nome, desmembrado do mum-
ciplo de Cabo Verde; 

2. • D.1 Vllla da Conquiata, composto do 
districto deste nome e do de São Francis -
co da Ponte Alta, deamembrados do muni-
cípio do Sacramento. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das seaslles, 31 de agosto de 1901.-
Julin Tav:~• ·e1.- João Lulz .-Apoiado, a im-
primir-se. 

DISOUIIÃO DB RBQUBRIMINrOS 

Passan.Jo se á dlacussl!.o de requerimentos, 
é lido e posto em diacueal!.o o parecer n. 167, 
que conclua em requerimento, sendo o 
mesmo sem debate approvado. 

2. • DIICU88ÃO DO PROJ ECTO N. 107 
Em seguida é lido e entra em 2. · discussão, 

por artigos, o proj ·1cto n. 107, aobre licença 
ao escrivão de paz do districto do Carmo 
do Eeoaramuça. 

Em dlscaasll.o o art. I.· conjunctamente 
com as emendas ns. 1 e 2, da oommissão. o aR. Juuo TAVARll:f, obtendo a palavra, 
manda á Mesa a seguinte : 

Emenda 
N. 3 

Sub-emencàa á emenda n. 2 da commissão: 
Depois daa palavras «para o mesmo fim, 

diga se : ..• as licenç1s que gosam actual-
mente o primeiro tabellil!.o de Jaguary, An-
tonio Eatevam Gomes de Escobar e ao escri· 
vlf.o de orpbl!.os do Sacramento, Manoel Caa-
siano de Oliveira França». 

Sala da~ aesalles, 31 de agosto de 1901.-
Julio Tavares. 

Lida e apoiada, entra em discussa:o con-
junctament.e com o art. I.·. 

Ningnem mais pedindo a palavra encerra-
se a diacaslio e procedendo-se á votaçlo é 
approvado o artigo I.·, bem aaslm a emenda: 
a elle ofterecida. 

Sem debate approva a e o art. 2. • e consen-
tindo a camara que o projecto passe ' f. 3. · 
dlleusiiiO ê elle remettido i oommlaelo de 
Petlç~ee. · 

0 IR. ALVIIJ DB LEIIOS (pela ONiem) requer 
.-.,ooD.Iulte a. Casa se concede invenló ·éla 
erdem.,. dia, 

o aR. PREIIb&NTK declara que nlo JIOde 
aooeitar o requerimento do nobre deputado, 
visto como pelo Regimento deveria elle 1er 
feito na hora do expediente. 

Sn1pende-se a •eulf.o por dez mlantoa, 
sendo reaberta findo este prazo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDBM DO DIA 
2. • DIBCUIPÃO IJO PRO.TII:CTO N. 116 

E' encerrada a disouaallo do projecto n. 
116, sobre orçamento, cuja leitura é dispen-
sada a requerimento do ar. Vasco Azevedo. 

Em discuuão o art. 1.· conjunctamente 
com as emen<Jas da commisaão. 

0 8R, FERRBIRA E ~1EI.LO, obtendo a pala-
vra, manda á Mesa a seguinte : 

Emendo 

l\. [ 

Sub-emenda á emenda a. 29,da commiasllo 
-ao art. 1. · § I.·. 

Em vez de ll5:01lUj000»- diga ·se:- ...... . 
116:000Sfl00. 

Sala das aesslles, 31 de agosto de 1901.-
FerrtJira c Mello. 

Lida e apoiada entra entra em discussão 
conjunotamente com o art. I.·. 

o sr . .Joveoal Peaaa ·-(Não devolveu o 
aen discurso). 

Yem á Mesa, ó lida apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o art. 1. · a 
seguinte: 

Emc11 da 

N.2 
Sub emonda á emenda n. 26 do art. I. ·-

Em vez de 160:0003000-diga -se:-100 OOO~QOf• 
Sala das seaslles, 31 de agosto de !901.-

lttVP.n•l Petma. 
o sr . .Julio TAvares : - (Não devolveu o 

seu dircur8o). 
Vem á Mesa, são lidas e postas em discus-

são conjunotamente com o art. I.· as se-
guintes: 

Emendas 

N. 3 
Emendas da commisPão da Orçamento: 

Ao art. I.·, § 1.· n. 17 (Força Publica) ac-
crescente·se depois da lettra- h -o se-
guinte: 

i ) Remonta dos animaea do esquadr!o e 
dos oos olficlaes montados - 5:000$000. 

.i) Compra e concer!-oa de equipamento!!, 
arreios, armamento o mstrumentos de mn-
sica, lO 0003000. 

( Modlftque-se convenientemente as som-
mal do art. I.· de acoordo com as emendas 
vellcedoraa). 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1901. -
Julio Tav.:11·es.- D11l{im Moreira.- Valeria 
de Resende. 

N. 4 
Ao art. I.·,§ L· n. 29: 
Onde se diz - 115:000i()OO, diga-se ; •••.••• 

116:000$000. 
Sala das eeal!Jes, 31 de agosto ele 1001.-

Julio Tavat'Bio 
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Nlnguem mail pedindo a palavra encerra· 
se a discussão e vae-ae proceder a vo-
taçll:o. 

0 BR. JUVENAL PENNA (pela ordem) requer 
se consulte a Caaa se consente na reLirada 
da emenda apresentada por s. e :r c. 

Consultada a Caaa, resolve ella affirmatlva-
mente, pelo que 6 retirada a emenda do no -
bre deputado. 

0 Sll. · JUVENAL PENNA ••• por exemplo : 
um individuo compra uma pipa de vinho, só 
poderá revendel-a como adquiriu, n!o pode 
fazel-o em partes, lato é, o genero ha de ser 
vendido com o meemo acondicionamento que 
entrou para a casa do negociante. 

Penso que a llscalização neste caso e facil 
e nlio pode ser !Iludida. (Muito bem : Jlluito 
bern). 

Procedendo-se á votaçll:o do art. I .· 
emendas são oa mesmoa spprovados. 

e Yem á Mesa, e lida, apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o art . 8. · a 
!eguinte Sem debate é approvado o art. 2. · e a 

emenda da commisslo a elle otrerecida. 
Sem debate sll:o approvados os arts. 3. ·, 

4.· e 5.· 
Em dlsoualão o art. 6. · conjunctamente 

com a emenda da commisalio, ü a mesma sem 
debate encerrada, sendo approvados o artigo 
e a emenda. 

Sem debate approva-se o art. 7. · 
Em discussão o art. 8. · conjunctamente 

com as emendas additivas da commiulio. 
O ar . .Ja•e•al Peaaa;- Sr. Presidente, 

pedi a palavra para mandar á Mesa uma 
emenda que me parece vem ra.oilitar o com· 
mercio do Estado, aem prejuízo de especie 
alguma para oa cofres publlcos ; penso ao 
contrario que a sua approvaçll:o importa em 
lucro, mas antes de justificai-a peço á illus-
trada commiulo de Orçamento que a acceite 
ao menos como base de eatudo e entlio ua 
terceira diacuaslio depois de examinal·a 
maia detidamente ae manifeste a respeito da 
mesma propondo a sua acoeitaç!!.o, como es· 
pero, ou rejeiçlio. 

A minha emenda isenta do imposto de ex-
portação os generos importados e que te 
nbam pago ao Estado o imposto de consumo, 
e o motivo que se me apresenta para propor 
semelhante medida ú o conhecimento pro 
prio que tenho da concorrencia que sofl"rem, 
dos commerciantes fluminenses, os nego· 
ciantes mineiros da zona limitrophe com o 
Estado do Rio. 

Procuro, pois, com esta emenda faz'3r des-
apparecer aquella concorrencia, que reside 
principalmente no alludido imposto. 

A minha emeL.da não pode ser claramente 
juatttlcada por mim devido á hora adeantada 
doa nossos trabalho•, mas peço a commtaslio 
que a estude e estou certo que encontrará 
nella vantagens que redundam em beneficio 
ao Eltado. 

A emenda é a seguinte (Li!). 
O IR. JoXo Lun : - Se fo11e o inverso <i 

que eu achava bom. 
0 IIR. JUVENAL PKNNA:- Bom porque Y 
O IR. JoXo LUiz: - Porque nll.o pagava o 

imposto de conaumo e só o de exportação. 
UM SR. DBPU'\'ADO:- Porque O de importa · 

çllo nllo pertence ao Estado. 
0 SR. JoXo LUIZ:- Pois é por ÍIIO 

N. 5 
Accrescente·se onde convier : 
Artigo. Os genegros que forem importadl>s 

e já tiverem pago os impostos de conaumo, 
flcarllo isentos dos impostos de exportação, 
desde que não haj a alteraçl1o, quando ex-
portados, no acondicionamento, na qualidade 
e nas unl1ades de que se compuze-
rem os referidos generos. 

(S. R) . Sala das sessões, 31 de agosto de 
1001 . - J •w tnal P cnaa. 

O sa. ALms DE LEMos, obtendo a palavra, 
manda á. Mesa a seguinte 

Emenda 

N. 6 
Accrescente se onde convier : 

Artigo. Fica o governo auctorizado a des · 
pender pela verba «Obras Publicas» a quantia 
de 20:00JS000, como auxilio para construcção 
de uma ponte sobre o rio Sapuoaby no logar 
denominado-Porto do Vianna-, no munici · 
pio de S. Gonçalo do Sapucahy. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 194ll.-
Alves de Lemos. 

Lida e apoiada, 6 posta em discussão co o· 
junctamente com o art. 8. · 

O sr . .Julio Tana"" :-·(NAo devolveu o 
seu discuno). 

Vêm á. Mesa, sllo lidas e postal em discus · 
são conjunctamente com o art . 8. · as se-
guintes 

N. 7 
Emenda additiva da commi1são : 

o nde convier : 
Artigo. Ficam pertencendo á Prefeitura 

da Capital as restituições provenientes de 
direitos pagos á Alfandega do Rio e outras 
effectuadas da data da presente lei em deante. 

Sala das sese i,es, 31 de agosto de 1001.-
Julio Tava t·es. -Delfim Morei>·a.- Valel"ia d ·' 
Rezende. 

N. 8 
meamo. Sub eme,tda ,; 1. · tmenda aáditi"a da com-

O SR. Jur.ro TAVARES:- Pede dar logar a m iss••o sobre no~os e "ellws direitos abaiOI. 
O sa. JuvENAL PBNNA:- Mas eu procurei Depois da palavra-escriptara-, em ve:~: 

garl'Dtir o Eatado determinando que só pode de-translaçll.o de immovei1-, dip· se: trans-
ler red81pachado com o mesmo aeondicio- misslo de immovels inter-viro•; e aecresc.,n-
nameDto, de mo:lo que... te-se afinal: 

UM IR. :DWPUTADO:- E' inevltavel o abuso. As eaol'lpturaa de permuta pagarllo o im-
(Aparres). , posto de transml<;ello sobre um do1 valores 



permuh11do1·-~UMdo ftftoem .,_ .. , ou .obre ., Pal"aal'apbo uuioo. 111M lei e!Krará em 
e .galor qaanclo lloav.r. to~a. Vi«or logo CS.pola de publicada. 

8ala daa aeACiel, !U de afOito de liM)l.- Art. 2. · Revogam-se as disposições ea 
-Ttll4o T.atlll,_ .-Delflltl Ioreí"a .-V-.,-lo 001\~Nrlo. 
b Rlt_,.lk, . Sala du oommf~ 31 de agosto de 1001. 

O •r . ., ... Lma .--(Nlo devolveu o nu _Porto P r{:no.- $,.elo Srylita. -A impri-
4iec'll'80 ). mlr •• 

Vêm f. Meu, elo lldaa, apotadu e poltae · · 
em discussão oonjunotamente com o art. 8.· 3.• 018cussio 00 P&OJBCTO N. 103 
u •egulntea 

N. 9 

Fica o governo auotorizado a mandar fazer 
uma ponte sobre o rio Sapucaby. no Carmo 
do Rio Claro, deapeudendo 50.000SQOO. 

~S. R.) 'Sal .. du 1eas1Jea, 31 de agoeto de 
1901.-JOiW L•i• . 

N. 10 

Aooreacente·•e : 
Art. Fio'l o governo auctorlzado a despen-

der a qu•ntil\ de 20:0001000 com oe oonoe<-toa 
da estrada do Areado a Muzambluho. 

(S. R.) f' ala das sessões, 31 de 11gJeto de 
1001.-Jollo Lui~. 

O slt. ·ALVES DE Lmos (pela ord~m) requar 
que se consulte á Cs~ra se consente na reti-
rada da emendA apresentada por s. exc. 

O aR. Joio LUIZ (pela ordem) faz ldentico 
pedido em relaç!o ia su&.s emend&.s. 

Consultada a Casa a respeito dos requ eri -
meJ)tos doa nobres deputados, responde ella 
a11lrmatlvamente, pelo que alio retiradas as 
emenclas. · · 
Nln~uem mais pedindo a palavra, encerra· 

se a discussão e, proced.mdo·se á votação, 
silo approvados o art. 8. • e as emendu a elle 
otrerecidaa. 

Consentindo a Casa que o projecto puee á 
3. • discussão, é elle remettido á commissll:o 
de Orçamento. 

Reqw~Wi,.ento ele urgert cia. 

Dispensada a leitura a requerimento do 
ar. VIIBoo Azevedo, 6 poato em 3.· diaollll&o 
o projecto n. 103, sobre oreaçlo de DOV.I 
municipioa no Estado. 

0 SR. VALBillO DB REZBNDB, obtendo a pa• 
lavra, manda 6 Mesa as seg11inte8 

Emenàas 

N. I 
Ao art. 11 n . I : 

Subititn!im-se aa palavras cNas aguu 
daquelle servem de limite, ·eio.» ate o tlm 
do periodo - pelas seguintes : «Nas agua.e 
daquelle servem de liml~el os Rctuaes com 
o município de UIJá, com a modifiollçi!.o ape· 
nas de fl a&.rem comprebendidas no territ.orie 
de Cataguazes as vertent88 do mesmo ribeirlo 
na fuenda onde reside o tenen te coronel 
Silverio Antonio Rocha, lnolusivé.• 

SubstltnHm se as palavras «Nas aguaa deste 
(Chopotó) a dtvisa aerb P"'las l!eguintes: 
«Nas aguas deste (Cbopotó) alo mantlllos oa 
aotuaes limites com o munioipio ·fe Ubá..:. 

Ao art. li n. llettras a e b- supprtm am·le. 
Ssla das sessoes, 31 de agosto de !901.-

v ... teríu de Rez nde. 

N. 2 
A. o art. 11 n. li lettr&. a : 

Substituam se as palavras «e á m&.rgem 
direita, etc .», até o tlm do dispositivo da 
rerer ida lettra a pelas seguinted : «e á mar-
gem direita pelas aotuat1a dtvisas entre os 
municipioa de CJ.taguaz:es e Leopoldina, que 
em ponto algum ootJrem alteraçao pela pre -
sente lei.>> 

0 IR. PORTO PRIMO (p_,la ordem), depois 
de obter urgencia, envi&. f. Mesa, pela com-
miuão de Represent&.çlio, o seguinte 

Sala das aesBh&, 31 de agosto de 1901.-
Partcer e rerlacçlfo para 3 . • discussllo sobre o v ... t.erio de Rs ;e,.de. 

projecto n. 107, de 1901 Lidas e apoiadas, en~ram em .disowalio 
A comminlo de Repr81!8ntaçllea, Roque- conjunct&menl.e com o projeGto. 

rim.entos e Petiç0 3&, a que foi-, pr~ente 0 O sr. Lula Casslano:- Sr. Presidente, 
proJecto n. 107, dest.e anno, approvado em em these sou contrario ia divisõea ou alte-
2.· di&4'U&IIf.9, com emendas, é Je parecsr que raçõea d&. divialio administrativa., conrorme 
-o- mesmo. a_eja aubmettido á 3. · diaooaalo e jâ tive occasilio de me manifestar, 4!U&.Dd.o, 
approvalio '!!)ai a .seguinte redacçlo, , oon!or- no 2.· turno regimental, ae discutiu o pro-
mo o vencido : j&ato o. 103, pois antevejo as serias e mui· 

O t:onp;reno Legislativo do Estado de Minas tiplaa questões que surgi rio em conaequenola 
Oeraes decreta : deasu alteraçGes. 

Art. 1. · Fica o governo auctorizado a con- O !IR. FBR.RIIl&A B M&LLO :-A Conetitui910 
ceder dois annoa de licença ao escrivll:o de. é conil'aria á opinião de v. ex c. 
·paz do Qarmo do E~caramuça, districto do O sa Lmz CASBIANO :-Para que ae faça 
municlpio de Santo Antonio do Machado, um il'abalbo-orits!'iolo e aelisato •.. 
Pio Antonio da Silva Dias, para tratar de O BR. Joio Lun :-Sem o!Jenaa á OOIDDiiB-
.eaude, e, a .prorogv ~r doia anDoa. ,para o alo. 
mesmo .11.-. u UoeRÇas qae go•am actual- O aa. Luu; CAui.uro :-Nem de lon,e pr,· 
... te o L· tabelliio da C91118110& deJal&l'ry, tendo o•ender<á comm.iulo, ma•• ... "nft. 
Antonio Eatevam Gome• de Eaoo.bar, e e ... rio á. idéa, mesmo porqoe ,.tratail•n ela 
oriiv&o :.~ mpil&ot do Sacramento, Ma,Doel . oreaçl$) de muDioiplos. o t&OW que •• obeer-
<la*i&U)Dft'lbli.,...ira Fr&DQa. va de ordlnario é o seguinte : t1tia-,. vida 



a um muni c! pio velho para dal-a a um novo; 
qual a vantagem que dabi advém f 

Absolutamente nenhuma. 
Opponho-me ao projecto n. 103 porque é 

francamente inconetituclonal, fere duas ve-
zes a Conatituiç!o do Efttado, além de ser 
lnconvenlentissimo. 

A Constituiçlio em sen art. 75 n. I deter· 
mina que os município~ que forem creadoe 
n!.o poder!o ter populaçlio inferior a vinte 
mil babit.ntes, e a commisal!.o vae crear di-
versos municlpios sem ter dados estatísticos 
eeguro3. 

O SR. J llÃO Luu: :-V. exc. pode dizer quaes 
os municípios que não têm dados eatatis· 
ticos 1 

0 SR. Luiz CASHANO :-A commisslio é que 
devia averiguar es@a condição. 

O SR. JoÃo Lctz :-Eu declaro que todos 
os muniolplos oreados, segundo os eatu tos 
da cornmiesl!.o, têm a população exigida pelo 
preceito constitucional. 

0 SR. LUIZ CA~@IANO :-Mas ... 
O FR. JoÃo Lmz:-V. exc. nlio póde pôr 

em rluvida a minha pRiavta, em virtu•1e dos 
estudos reitos e, sobretudo, da minha affirma-
çlio. 

0 FR. LUIZ CAS~I A:-10 :-MRI V. exc . que 
affi •ma, deve provar. O o nus da prova in-
cumbe a quem a llega. 

O @R. JoÃo LuiZ:-Isso é um principio de 
direito conteatavel 

0 SR. LUIZ CASSI ANO :-N esse casso , V. exc. 
ee extme da pr.1vaf 

UM SENDOR DEPUTAOO: -A Con~tituição nll.o 
exi~e que os hab tta ntes de cada município 
Rej am contados. Elles serão calcul ados rle 
accordo com as nórmas geraes estabelecidas 
para calculo da população. 

O Sll. Luiz CAS ~ IANo :-Nem ao menos desse 
calculo se vê o menor vesth.(io no projecto, 
e penso que não ha no Estado districto 
algum que tenha 2·! mil habitantes. O pro-
prio di~tricto da Capital, por exem plo , não 
tem 2 t l mil habitan tes, o que talvez aconteça 
tambem com o di@tricto de Juiz de Fóra, 
além de outros importantes. 

Mas, como dizia, o projecto fere a Consti-
tuição duas veze@: em l. · Jogar, pelo focto 
da população nl!o provadA : em 2. · logar, 
porque e.i ndo não está tlnd o o decennio 
estabelecido para a alteração da diviello 
administrativa do Estado: porquanto R lei 
que dispC'z sobre ePs'l medida tem a data de 
14 de setembro de 1891, o que quer dlr.er que 
ainda não estão concluldos os I') annos. 
(A pat'leJ.) 

Demah,os interesses das localidades nlio são 
realmente consultados pelo projeoto, o que 
se veriftca pela grande chuva (é a expressão) 
de representações em sentido contrario, qne 
aqui têm vindo, de medo que a cornmissão 
nem pórte saber qual a aspiraç!o legitima 
das populaçl!es: 'portanto, fez, a seu talante, 
a alteração administrativa do Estado . .. 

0 8ll. JULIO TAVARBI:-NI.o apoiado ; a 
cc>mminl.o procedeu conscienciosamente. 

0 11a. LUIZ CASII"No:-Aiim de tudo, é um 
proj.oto aa,i-.conomloo, poi'Que, " é ce'l'to 
que el.. eJ:I«• 11.. u lédea doi novos 
m-.nlet,ioe apl'M8ntem etliflóloa -para a ca-

mara Municipal e para a1 escola• primarias , 
nl!.o à menoa certo que o governo ha de ter 
necessidade de manter alli destacamentos e 
au gmentar o numero de escolaR, o que nlo 
é justo quando cortamos em todaa as despe-
sas, em razil.o das necessidade• financeiras 
do momento. 

0 SR. JULIO TAVARKS:-Essa demoostraçl.o 
é improcedente inteiramente; o nob!·e depu · 
tado nil.o tem razão (H a outros apnrtest 

Nó3 vemos, sr. Presidente, na oonfec'ção do 
projecto n . 103 um facto originalissimo, 
poi• que, emquanto para os novos municí-
pios se procura estabelecer uma populaçl.o 
de vinte mil habitantes, mais ou menot, 
para os velhos municipios tlca a populaçi.o 
reduzida a 6, 8 e 10 mil, o que quer dtzer 
que de um só município bom a commiasi!Jl.o 
fez dous ou tres municípios novos maus-
esta é que é a verdade. 

O SR. JoÃo Lmz:-3, não vi nenhum. 
0 SR. LUIZ CASSIANO :-Entretaoto, O que 

à certJ é que para a creação de municípios 
nOVtl R deviam Per tom ados em considera~l.o 
mot.ivo R de ordem muito importantes e que 

l
au cto : iz -Fsem tal olteraçl!n; e eu p enso que 
a arf(utnentação de que os velhos ruun tcipio@ 
po lem ficar reduzidos a menos de vinte mil 
habit .. n tes , é apenas um sophisma .. , 

O SR. J - Xo Lutz:-Paralogismo o&.t> ê ilo 
pesado. 

0 SR. LUlt CASSIANO:-Um paralogismo, 
posso acceit&r a expressão, porquP, H. Pre-
s idente, dar-se ba o facto de &~ora formar -
mos um munictpio no •o desmembrando 2 e 
~ districtotõ de um munícipio antigo para 
dar lhe & populaçilo necessaria e no fim de 
alguns annos tornarmos a formar outro novo 
municipio com eltlmentos deste ultimo. de 
modo que os antigos municivios vll.o dimi -
nuindo de popula çilo ... 

0 8R. J ULIO TAVARE8:-EIIes tendem tam-
bem a desapparecer; sll.o velhos. 

0 SR. LUIZ CASSIANO . . . a ponto de nll.o 
~ e poderem manter; e este nll.o é, nem pode 
ser o espírito da Constituição, que estabe-
lece o num ero de habitantes para cada mu -
oioipio. 

Passando, sr. Pre9idente, a tratar dos dous 
que vão ser creados nos districtos que 

'i ropresento, o de ltauna, com 11àde em 
Saot'Anna de S . Joil.o Acima, e o de Santa 
Quitaria, com séde no distrioto do mesmo 
nome ... 

O SR. JoÃo Lmz:-Eis 11hi a questll.o. 
0 SR. LUIZ CASSIA:-<0:- ... devo dizer que 

q1.1anto ao primeiro ser me-bia mttito agrada-
vai dar o meu voto a favor da creaçll.o do 
município ... 

0 SR. JULIO TAVARBS:-V. exc. está com -
batendo e diz que seria do seu agrado. 

. 0 SR. LUIZ CAS81ANO . . . se, nlio t&DdG 
opinião firmada, como tenho, sobre o aseum· 
pto, eua creação nl!.o vieue pMj ;Adicar_ o 
municipio de Bomfim, tirando-lhe tres dll · 
trictua e, dentr.e elles, dous doa mais impor· 
tantes. Emquanto o velho manloipio 11ca 
sem vida ... 

0 SR. Jo!É GONÇALVEI:.;_Mal Bomtlm fica 
tendo menos de vinte mil ll:altitattteaY 
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0 SR. LUIZ CASIJANO:-Eu n!o conheço, 
com preclslo, a populaçllo de Bomftm, mas 
acredito que nllo ficará com 20.000 habitan-
tes . 

0 SR. JO! l~ GO NÇ ALVES:-(mosll·ando) A 
est.atlatica está aqui . 

'.) SR. F•RRBIRA E MELLO : - Por essa fôr -
ma v. exc . está querendo .obstruir. 

0 SR. LUIZ C.VSIANO:- Emquanto a ele -
vaçll:o á vllla de Santa Qulterla, devo dizer 
que, se pretendesse votar por essa creaçll:o, 
·eu me veria neata questão collooado em 
um verdadeiro dllemma porque se de um 
tado vejo o distrlcto de Santa Qulteria, que 
está nas condlçlles de ser villa, como pedam 
seus habitantes, do outro lado eu vejo Con-
tagem, districto nl!.o menos Importante e que 
tambem ... 

0 Sk. FERREIRA E MELLO : - Nl!.o h a du-
vida, o que v. exc. quer é obstruir. 

0 SR. LUIZ CUSIANO : -Absolutamente 
nl!.o, eu estou sendo,como sempre, sincero . .. 

O SR. JoÃo Lurz :-E dlscorren <l.o com 
multa logica. 

0 IR. LUIZ CU~ !ANO : - E' t!neza de V. 
exc. 

Como dizia, sr . Presidente, eu me sent iria 
em verdadeira diiDculdade, porque Conta-
gem tambem pediu para ser elevada á v!lla, 
notando-se mais que diversos districtos 
apoiaram eua pretençllo e pediram para 
pertencer ao novo município da Contagem. 

Ora, sr. Presidente, mesmo que quizesJe 
dar o meu voto pela creaçllo de Santa Qui -
teria me veria em situaçllo embaraçosa por 
que Contagem ss acha sm egualdade de con -
dic;lles; e assim não deveria de modo algum 
dar o mau voto para a Jormaçl!.o do pro)e-
ctado município. (1lpartes). 

Alem disso, ar . Presidente, além de falar 
por conhecimento proprlo, sou, .r. Pre•i-
dents, o deposltario do governo do munlci-
pio de Sabarà e não deveria nunca contri -
buir para o seu desmembramento (m·CÍio bt " l 
do sr. Ju lio Tavares), desde que se não pro-
valiSe, de modo claro e lrrespondlvel, que a 
creaçlo desse municipio era de necessidade 
palpitante. (Muito b·:m ). Por isso não voto 
nem por Santa Quitaria nem por Contagem. 

0 SR. JoaJ:: GONÇAI.VBII : -Neste ponto 8S· 
tou de accordo com v. ex c. 

0 IR. LUIZ CUSIANO : - Accresca ainda 
que a creaçlio do munlclplo de Santa Quite · 
ria vae ser um verdadeiro presente de gre-
gos dado á respectiva população pela com-
mlaalt:o Mlxta ... 

O aa. Joio LUiz : - E' o cavallo de Trola., 
entrando em Santa Qlliteria e levando em 
seu bojo a commissllo Mixta . 

O sa. Lun CusrANO .. . porque o novo 
munioipio tem de attender irrecusavelmente 
a onus, a obriga~l!es da Camara Municipal 
de Sabará, notando-se que 81lo desmembra-
das duas terças partes de seu territorio e 
vem o novo municlplo, desde seu nascimen-
to, ficar sobrecarregado com um onus de 
eerca de 40:000$000. 

o s&. Joio Lu1z dá um aparte. 
o BR. Lmz CA.ssiANO : - E' um preaente de 

gregos e o futuro ã que nos ba de dizer. 

O SR • .Tolo LUIZ: - T imeo Danaos ct do,;ct 
{cren tes. 

0 SR. LUIZ CABSLUIO : -A commilslio nlio 
provou a convenienola da oreaçllo deste mu-
nicípio, porque era necesaario que ~da~ as 
representaç(les fossem presentes aos Interes -
sados, e no emtanto 116 tivemos conhecimen-
to da repreaentaçlio doa habitantes de Santa 
Quitaria pedindo a sua elovaçllo á categoria 
de villa, e ultimamente, ha dous ou tres dlae, 
segundo me constou, uma representação de 
Venda Nova,pedindo para pertencer ao muni-
cípio santaQuiteria,quandoj á. existlam outras, 
pedindo os respectivo• habitantes ora para 
pertencer a Contagem e ora para continuar 
a pertencer a Sabará e finalm ente para vir 
pertencer a eata Capital. 

0 SR. FFRREIRA E l\'IELL():- Em parte 88 · 
aes pedidos tlcam attendidos, porque olles 
passam para a comarca da Capital, que il o 
que elles desejam. 

0 SR. LUIZ CABSIA~O : - Depois, sr . Presi · 
dente, esta novo município, seja sua séde 
Santa t~uiteria ou Contagem, alem dos com-
promiuos a que me referi que para elle pas-
sam, terá recursos para manter nove asco-
las publicas, na zona que vae ser separada 
de Sabará, e que actualmente são custeadas 
pela Camara Municipal 1 

A interrogaçlio ahi lica e o futuro h a de dar 
a razão a quem a tem; e contando já que a 
commisslio feche a questão como sóe aconte-
cer nesta Camara, mórmente nestes ultimos 
tempos, antevejo que está creada a viila de 
Santa Quitaria; por isso, como recurso ulti-
mo, vou apresentar a consideração da Ca-
mara dos srs. Deputados as eeguintes emen-
das: (V ) : 

1.• 
Ao art . I.· n. 5-Supprima.m ·se as pala-

vras: c OJ ~ quist a 

2." 
Ao mesmo art. l. · n . 11-Supprimam-se 

ss palavras e do de Ventla N ooa; e in fin e, 
depois da palavra- Sabará -supprimam-se 
as palavras: ficando est" >nU?licipio p ertence/l -
do rí coma?·ca de Br!{Q H M·i:rnn tr . 

3.• 
Supprima 1e o art. 10. 
A razão destas emendas eu em rapidas 

palavras explicarei. . . . 
O novo municipio de Ita una tlcaru. perfei-

tamente constituido sem o districto de Con-
quista . . . . 

o sR. Joio Luiz: : - V. ex c. d1mlnue a po· 
pulaçlio achando que elle j à não tem popu -
laoll:o. 

0 IR. LUIZ CA.BSIANO : - Nlio disse isto. 
( .Ap!lrt~s ). • 

UM SR. DEPUTADO : - V. ex c. quer tirar 
tres dlstriotos a., Pará . 

0 SR. LUIZ (;A881ANO : - Não: tiram-se 
doua do Pará e do Bomtlm trea, o que não 
e justo, pois Pará, que tem tanta. generosi· 
dade, que sem protesto ae deixa deamembrar, 
que concorra oom 01 elemento• neceaaarioa 
para a oreaçio do novo munlo'pio, 1em pre -
JUtlicar a Bomftm. 
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Se Paré. está em tão boas condições, seja 
generoso por completo e dê todos os elemen· 
tos pa ra a formaçllo do novo município. 
( Aparte• ·pt-olongadoB ) • 

O sa. JvA.o Lmz:- , . • exc. disse que o 
projecto é inconstitucional porque o novo 
mt' nioipio n!!.o tinha " população exigida na 
Conetttuiç!!.o e ainda v . exo. quer tirar parte 
della 1 

0 IR. LUIZ CASBIANO : -V. el l' . pode me 
garantir que tirando-se o districto de Con· 
qulst:t o novo munioipio ficará com p:>pnla · 
ção in(o~ri or a vinte mil ? 

O PR. Jn.Xo LUiz : - Não, senlwr ; mas o 
nosso collega representante daquella zona 
já asseverou. 

0 SR. J ~ SE' 00NÇAI.VE8 dã um aparte . 
0 SR. LUIZ CASBIANO : - 0 que é certo é 

que é a maior das injustiças tirar·se de 
Romfim o seu dl strioto mais Importante. 
( ApartP.S ) . 

Tamhem epresent o uma outra emenda ao 
n . 11 do art . I. · justificando-a com o facto de 
que os habitantes de Venda Nova em sua 
quasi to talid ade pediram para que aquelle 
districto continuasse a pertencer ao munici-
pio e comarca de Sabará, por ser isso mais 
convenien te aos seus interesses, e, sr. Pre · 
sidente, parece-me que o de~ejo dos mora· 
dores daquella localidade deve ser tomado 
em co n ~1 d e ' ação pelo Congresso, porquanto 
dista ella da cida<le de Sabará cerca de cinco 
legua~, .•mquanto que da villa a crear se de 
Santa Q.oi t<Jda a distancia é de cerca de 10 
lejlina ~. 

Pens· • q n 11 attendendo·se ao criterio da 
dista nc•a e ll es devem ser attendidos, e é esta 
razã • q u_; me levou a apresentar esta 
emenrla 

Pas~ •·u · l n ao final do n. 11, do art . 1.·, devo 
dizer, • ·· Pr•sidente, que essa parte do ar· 
tii!O é po•it.Jvamente um en xerto, porquanto, 
além ' não tratar se de divisão judlciaria, 
não e ·· novo município con ~ti tuido de ele-
mentos rt " municípios diversos, mas, unica · 
mente dn mun1cipio de Sabará. 

O sa . J"Ão LUIZ: - Posso declarar a v. 
exc . qu" a corumissllo vae apresentar 11ma 
emen1a nesse sentido. 

0 SR. LUIZ CA8SIA I>; 0 : - ~'o Jgo muito com 
easa r1e •: laraçã • de v. ex c. 

Qua nt' HO art . 10, peço a sua suppressão, 
poi s, p~ l " ~ ·liv .sas traçadas para o mun ici · 
pio da C .p;tal, vemos que esse município 
fi ca com o territorio augmentadi ssi mo e o 
districto d oL cidade de Sabará praj u<iicadis· 
simo, ~endo as divisas muito pouco racio-
naes, como poderão affirmar aquelles que co· 
nhece •.J•, como eu, a zona em quest!!.o. 

Porque nllo havemos de restabelecer as 
ao ligas di n sas do diatricto de Cunal d · El · 
Rey 1 

Creio que nenhum Inconveniente haverá 
nisso, notanoio·se que as populações de Ge· 
neral Carneiro, Marzag lio e Gorduras só te · 
rão a lucrar, baatando citar que ... 

UM aa. DIPUTADO: -Sabará queria a Ca · 
pital pllrt'.) de ai; agora, deve so.trrer as con · 
sêquencias. 

p IR. Lutz CusiANO .•• a Camara Mu-
nicipal de S:lbarà. mantém em Oe!lor&l Car-

neiro e Gorduras duas escolas publicas, o 
que, naturalmente, não fará a Prefeitura da 
Ct.pital, de modo que e1ses Jogares muito 
sotfrerl!.o. 

Apresento, portanto, uma emenda suppres-
si v a desse artigo. 

Feitas es tas considerações, devo dizer á 
Camara dos srs. Deputados que julguei cum-
prir um dever analyztndo o projecto, ainda 
que pallidamente, mas com inteira sinceri -
dade . .. 

\'ozE3 :-V. exc. di scutiu brilhantemente. 
(Apoia dos). 

0 SR . LUIZ CUSIANO . . . resl a11d0 me 
ai nda que nenhum resultado colha, a gratá 
satisfação do dever cu m;>rido. ( .lfu ito l>cm r 
muito bem r ) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discu s~!lo conj unctamente com o project.o a 
se;minte : 

N. 3 
Ao art . L · n. 5 - Supprim am se as pala-

vras : -e «Conquista». 
Ao mesmo art. 1. · n. 11- Supprimam -se 

as palavras : «e do de Venda Nova» ; e, i il -
fine, depois da palavra - Sabará, suppri-
mam se as palavras : <<fi canio este municí-
pio pertencendo á comarca de fle llo Hor i-
zonte» . 

Ao art. 10-Supprima-se o arti go. 
Salas das sessões, 31 Je ag0s to de 1901. -

/ .ui;: Cas.-iano . 
O sr . .Jn,·enal Fcnoa : - (Não devoh·eu 

o seu discurso ) . 
\"&m á Mesa, é lidn, apoiada e p o .~ta em 

discussão cnnjunct9mente com o projecto a 
sef! uinte 

N. ·I 
Ao art. 9 - Supprima-se. 
Sala das sessões , 31 de ago!to do 1901. -

Juvenal Penna. 
O 11r • .Joaqnhn Callx&o:-Sr. Presidente, 

quan do entrou em ~ - · discussll.o, nesta Casa, 
o projecto n. 103, tivo occasião de vir á 

I tribuna demorstr~ r os grandes in convenien-
tes que elle traz ás comarcas de Tros Pontas 
e Dores da Boa Esperança. 

A~~: o ra, resta-me saber se a creação que se 
pretende lazer de um novo mun1 cipio, na-
quelia zona, é ou nl'io constitucional . Eu 
desejaria muito que a Mesa da c . mara dos 
srs. Deputados me escl• recesse esse ponto. 

0 SR. PREHDENTE: -A Cdm nra tem respon-
dido em duas dis c usPõe ~ successi v as . 

O SR. Jo.Xo Luiz:-Eu respo nderei a v . ex c. 
em nome da commissão. 

0 SR. JOAQUIM CAUlTO:-Eu aguardo a re-
sposta (pau sa). 

Pela Constituição do E~tado e pelo l<egi-
mento desta Casa, o proj t ctn l'. lí13 não 
deveria ser a•~ceito. 

Consta-me que o lllustrado membro da 
commlullo Mixta, o ar. dr. Jolio Luiz, cujo 
nome peço licença para declinar, acha se 
munido de um documento com que provará 
que os dfstriotos de Carmo do Cawpo Grande , 



... 
Eeplrito Santo dos Coqueiros e Corrego do 
Ouro, poderllo conetitulr um municlplo, com 
a poputaçlo exigida pelo preceito conatltD-
oional. 

Em contraposiçllo a eese documento, que 
eu desejava fosse já apr.,seotado, direi que 
A88es dtstrlctos nl!.o possuem o numero de 
b.abitantes exigido pela Constttulçll.o. 
' Na repartiçll.o competente n l! o existe dado 

estatistiro ti lgum que Fe refir.' aos munlcl-
pios de Tres PontBB e de Dores da Boa Ellpe-
rança, conrorme já tive occasillo de verificar, 
e para demonstrar declaro que mandei á 
reparttçl!.o de recenseamento pedir que me 
man<fassem a nota do numero de babttantes 
que tinham todos os distriatos de Trea Pon -
tas e Dores da Boa Esperança. e apenas me 
veiu a seguinte nota: 

•Tres Pontas - Ni!.o chegou o reoenaea-
mento>>. 

De Dores da Boa Esperança apenas che-
gou o recenseamento da ~éJe da comarca, 
que é o leguinte; 

cOorea de Boa Esperança, 8.459 habitantes. 
E~pirito S.tnto doa Coqueiros, 2 .412 babitan -
tea .• 

Agora, quanto ao Carmo do Campo Grande 
eu conheço perfeitamente, e pode ter uma 
populaçJ.o de seis mil almas, pouco maia ou 
menos e o carrego do Oul'o, atlanço sob mi-
n ha palavra de honra, nl!.o tem maia de no -
vecentos habitantes; ora, n tctsl, portanto, 
de habitantes nesses tres distrlctos é de nove 
mil e tantos, e essa a população que vae ter 

o novo município a que dAo o titulo de Aqui-
daban (Riso). 

Sr. Presidente, eu estsva resolvido a ex 
planar-me sobre o aaaumpto m~s o meu no-
bre collega que me antecedeu na t r ibuna 
falou de modo geral sobre o ll&aumpto, por 
isso linuto -me a mandar á Mesa o seguinte 
requerimento: (Lê) . · 

Ao terminar pergunto á C11mara se a Cone· 
tltu içl!.o, que jurá mos raspeitH, ,-ale ou nl!.o 
vale, ou se ella é um ped11~o de gomma elas-
tica, porque ha pouooa dt~• o nobre relator 
da commlsslo Mixta ae expressou assim: 
(H). 

Emquanto á emenda. de n. 29 diz o se -
gumte: ~que para poder preVblecer em 3. · 
dhcussil.o, é neceaaario que se prove terem 
os districtos a populaçtl.o nece8aarla. para a 
oonBtitui~lo dos munioiplos, pelo que accei· 
tou com oara.oter provisorio.» 

Pergunto, se este n. 29 nllo poude ser 
nooeito porque nil.o ficou provado que h ou -
ve~ae " populaç1io exigida na Constituição, 
como é que se a ceei ta outro que tamhem nll.o 
provou nem pode provar o numero legal de 
hnbitanteof 

Sl!o eata1, ar. Prealdente, aa reflexGea que 
aluda julguei-me no dev6r de fazer. (Muito 
bem; ,Muito bem! ) - · 

0 IIR. PREHDBNTB:-A Mesa DllO pode reée · 
~er0o · fe<9~e.rhnento de v. exc. ,por9ne ·nelle 
nH-,o d,efpr~t~~~~o prazo de a.dta_ni~~~ como 
~~~~da o ~I{IJII.ento. : , 1,; , o · ~~~. JoAquw .Cu 1no: r ~go , ai r.. Ub . 
~Mcfar ,yie'1? · r~fluerimen~!l· que' .ll.xarél

1

_ o· ~ra-
zo. (B' 84mfnto). ' 

EAt.abeleci, sr. Presidente, o prazo dé 4 
diaa. 

VozEa:-Muito bem. 
0 BR. JOAQUIM CALIXTO: - Multo ma) por 

que vv. exca . estilo de Mpadas detem bainha-
das para· de_golla re'm o mea reque, imanto 
( Hilaridad~) !· 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em 
discusol!o o sogumte 

Requerimonta 
Requeiro o a.Jiamento do projecto n. 103, 

ate que se prove estarem nas condições doa 
arts . 75 n. I da Constituição do Eotado e 116 
ultima parte do. Regimento, oa municípios 
que o mesmo pr:~Jecto trata de crear. 

Sbla das sessões, 31 de agosto cJe 1901 .-
Joaquim Culixto. 

U ar . .João Lwz : - {Nilo devolveu o seu 
discurso). 

Não h<>vendo_ m<Lis quem peça a palavra 
!Obre o requerimento, encerra-se a dincu.são 
e procedendo se á vot»çllo é o mesmo rejei -
tado, pelo que cont.Inúa a discussão do pro-
jacto n. 103. . 

0 SR. JAYMB GOMES, depoia de obter a pa-
lavra, maDOa á Mesa a aegulnte 

Em~nda 

N. 5 
Ao art. l. · n. 9-em vez de «Vi lia Aqui-

daban• diga-se «VIlla de Campos GoraeF». 
Sala das aes@ões, 31 de ago~to de 1901-

João LuiJ. -Jayme Gomes.-AlDel de Lemo•. 
Simeãa St yllta.-A.sm Lima. 

Estando apoiada pelo nu mero de assi~rnatu
ras entra em discussão conjunctarne11to com 
O prOJ tlCt O. 

O sr. FerreJra e Mello :-Sr. Presidente, 
ao contrario de um dos oradores preceden-
tes, eu, em these, sou favoravol á creação 
de novos municípios, pois acho sempr" justa 
a aspiração de um log .. r, quando dtld~ja ser 
elevado de categoria. 

.E nllo se poderia encontrar occa sillo mais 
opportuna P<>~a satisfazer a essa aspir .. çl!.o 
de var1as looahdades do que esta, por i880 
~ue e~tamos no termo do prazo mHrc .. do pela 
Gonsututçi!.o para a crGaçi!.o de novus muui-
cip ios e altNação de suas divisa~ . Entre-
tanto, vejo-me na necessidade de ~tpresentar· 
duas emenda• ao n. 5, do art . I.·, relativa-
me? te á composição do novo munic•pio de 
ltauna, que se pretende constituir de varios 
diatrictos desmembrados do municlpio de 
Bomtlm e do de Pt\rà, ontfe resido. B' assim 
que do município do Pará silo desfalcados 
além do lmportantlnimo districto de Santl 
Anna de S. Jollo Acima, que será a •éde do 
novo municipto, o dletr1cto de Cajurú e o 
povoado doa Tmocos que, só por si , prtsta -se 
á conatltulçll.o de um districto mutto impor· 
tante. 

1 Sem contrarie.r· a justa pr_etençl!.o dos ha-
bitantes dé-' i'Sant'Anna de S. Jollo · Acima, 
prete~~I!J, que foi eaposáda pela commissi!.o 
e pa:rece-me <qú~' está acceit!À pela C~tmBra, 
VpJlhO &J?resentar duas emendaa que thahd&m. 
iuppriJDtdleue artl'fi<1 do ,prcjeoto · ae jiala-
Vi'áa...ilC\fttb e"Polfoaclbl doi' 'i'inoeo.-.--. 



Ull 8R. DEPUTADO: -E a população 1 
0 SR. P'&RRBIRA. E MILLO :-Tenho em ml{os 

uma certidão da repartição de estatística do 
Estado, pela qual se verifica que a população 
de Bomtlm, em 1890, era de 34 .774 habitao · 
tes, ao passo que a do Parâ, no mesmo anno, 
era de 36 .934. 

O SR . . I·JÃO Lurz :- E' mais faeil t irar ri o 
Pará, porque tem mais. 

0 SR. LUIZ CA.SS!ANO :-Depoi8, a ;tenerosi · 
dade do Pará já é mui to conhecida (R iso). 

0 SR. P'ERRBIRA. E MxLLO :-Minhas emen· 
das tem por IIm fazer com que nll.o sej a ti · 
rado do municip!o do Pará maior por~ão d<~ 
territ.orio ou maior numero de habitan tes 
que do municipio de Bom rim. 

O districto de Sant'Anna, qt.e pertence ao 
municipio do Pará, tem oito mil habitantes; 
o districto de Cajuru, pelo recenseamento 
deste anno, tem 3 .326, e o povoado de Ti -
nocos tem cerca de 2 mil habitantes. Nesta..s 
condi ções, sll.o tiraios do municipio do Pará 
13.326 habitl!.nteP, ao passo que do de Bom-
IIm são desfalcados 16men•e 10 .3?::1, como se 
v é pela seguinte estatística: Brumado do 

··~ 
nr crpio do Pará, que vae concorrer com 
maior numero de districtos populosos, ver · 
se ha prejudicado em grande parte de seu 
territorio e de suas rendas, e as emendas 
tem por fim minorar as condi ções preoarias 
em que olle terá de ficar . 

Estou certo í] Oe a digna commissllo Mi xta 
e a Camer.t as tomar ii.o na devida conside -
raçã.o, approvando ao menos uma rl as emen-
das que venho de apresentar. (.lfuito be·» : 
•nu ito bem). . 

Vêm á ~lesa, 8ã.O lidas, apoiad as e postas 
em discussão conjunctamente com o proje-
cto as seguintes 

Emet~das 

N. 6 
Ao art. I.· n. 5 
Supprimam-se as palavras :-e do povoado 

dos Tinôcos, redigindo -se o mais co1110 for 
conveniente. 

Sala das sessões, 31 de e.g-osto de 1901 . 

N. 7 
Paraopeba, 1.514 habi tantes ; ltati ayussu, Ao art. I. · n. 5 
2.847 (ambos segnndo o recenseamento de Supprimam se as palavras « C>~rmo do Cii· 
1900 I; e Conquista 4.433, pelo recenseamento juru » redigindo-se o mais como for conve-
de IR90, ou, com 30 'I· de augmento, 5.762, o uiente. 
que tudo repreaenta o tohl de 10 .323 habi- Sala das sessões, 31 de agosto de 1901.-
tantea para 01 tre1 districtoa. Ferrei>·a e Mello. 

Sommando-se á população de Bomfim os O sr. .José Gonc;ah'es :-(N!I.'l devolveu 
30 'I · accrescidoe á do diatrictodeConquista, o seu discurso ). 
ascen1e a. população dt1 munieipio a 36.105 O Nr. Vast!o Azevedo :-Sr. Presi dente, 
habitantes. ausente desta Capital quando se discut iu no 

Feitas respectivamente da s populações dos 2 .· turno regimental o projecto n. 103, dei -
dois municipioa as deducções das partes que xei de manifestar me sobre elle, o que agora 
dos mesmos são desmembradas pelo projecto venho fazer, alim de explicar minlta attitu-
para 0 novo municipio, verificamos que 0 de diante de uma disposição que julgo de 
de Bomfim fica com 25 .780 habitantes e 0 de :neu dever salientar á Camara dos srs. De · 
Pará com 23.608, inferior em quasl 2.000 ha- putados. . . .. 
bit antes. Pedida, como for, a creaçílo do mnnrcrpro 

Aleo disso, 0 municípi o de Bom!lm ficará de ltaúna, eu desde logo hypothequei o meu 
ainda com oito districtos, ao passo que 0 de voto a esta j usta e louvavP.! ::~etençllo do 
Parà fic ará apenas com sete, um dos quaes, diatricto de Sant'Anna de S . . 1oão A~ima, do 
0 de Matheus Leme, com sua populaçllo e municipio do Pará, e puz toJa a minha ooa 
seu territorio multo reduzidos em conse- vontade, todo o meu esforço ao serviço dea-
quenci a do desmembramento do povoado de sa cauaa no sentido de que fosse coroada de 
Tinocos, que só por ai vale um districto. teliz exito, como à de justiça. 

Assim procedendo, sr. Presidente, eu me 
Razoaveis e justas, minhas emendas de· guiei pela representação, pelos dados com 

vem, pois, merecer toda attençllo e ser ap- que os promotores desta idea procuraram 
provadas . Elias silo concebida..s nos seguintes j ustlficar a sua pretenção deante do Con-
termos: (Lê). greaso Mineiro, e estes dados, sr. Presidente, 

Pelas considerações feit~s, sr . Presidente, constam de representação publicada no jor· 
vê v. ex c. que nllo foi simplesmente com o nal da casa e 108erta nos nossos annaes. 
tlm de tomar parte no debate que pedi a pa- Pelo pedido, fundamentado com documen . 
lavra, mas para cumprir um importante tos, do conselho districta l de Sant' Anna e 
dever, pois pesa-me ver o municipio do Pará da população em peso daquelle districto 
conoorrl)r para a formaçllo do novo munici- creava-se 0 novo :nunicipio exclusivamente 
pio com tres districtoa e com tllo gr~nde com territorio pertencente ao municipio do 
populaçllo, quando é certo que delle já sabe Pará, territorio que continua a pertencer a 
o mai~ importante, mais populoso e mais essa cidade, porque 0 novo munloipio h& de 
rico distrioto, que é o de Sant'Anna de S. João pertencer á comarca do Pará. 
Acima· Creado, portanto, ar. Presidente, o novo 

UM BR. DHPUTADO :-Perde o princ!pal dis· munlciplo exclusivamente co111 terrjtorlo 
tricto (Apartes). desmembrado do de Pará eu devia desde 

O BR · FERREIRA E MELLO :-Não quero es- logo, conhecendo de perto as condições ' de 
tl!-bele~er uma lucta ou questão de preferen- progres.Jo, de detenvolvimento de Sant'An-
OI& entre oa munlolploe de Bomtlm e Pará ; na, a Iniciativa de seus habitantes, e a 
o que eatou tornando aallente é que o mu I grande importancla dessa l.ooalidade, dar a 

Ã. c.- .j(), esta medida o aa~entimento de meu voto o, 



o llz, ar. Presidente, attendendo ainda aos 
intereaaes da zona, porque eu tive a conftr 
mação de que os dfatrictos de S. Gonçalo e 
Cajurú faziam causa commum pom o de 
Sant'Anna para a creação do novo munici-
pio, ficando este ultimo como eéde e eleva-
do a villa. 

0 SR. FEaREIRA B MELLO dá um aparte. 
0 SR. VASCO AZEVEDO :-Em contraposição 

ao que v. exc. atllrma, posso apresentar 
uma representação assignada por muitos ha-
bitantes de S. Gonçalo do Pará dos mais 
gr1vtuados, representação que se acha na 
se.,retarla da Camara e que foi submettida 
ao estudo da commlssão Mlxta. 

Ha uma outra representação em sentido 
ooatrario, assignada, apenas, pelos membros 
do conselho districtal, pelo subdeieg~do de 
Policia e pelo inapector escolar. (Ha um 
aparte). Esse districto declara que, a não 
poder passar para Sant'Anna, que é o seu 
deseJo mai~ ardente, quer passar para Pl-
tanguy . 

Ainda mesmo que o novo município fosse 
creado exclusivamente onm o terrltorio do 
Pará, não haveria pre.iuizo para este, con-
forme está demonstrado na representação 
"bem fundamentada com que o povo de Sant· 
Anna pediu a ·creaçilo desse novo municipio. 
Diz essa representação (lê) : 

c A creação do novo município não traz 
augmcnto de des~esa para o Estado e não 
prejudica o mumcipio do Pará, que ainda 
.tlca com cinco distriotos importantes : o da 
cidade, o de Matheus Leme, o de Sanio An-
tonio de S. João Acima, o da Varginha e o 
de.Pequy com uma populaç!o superior a 
20.000 ha bitantes. 

Nebtas condições, votando pela creação do 
município de ltaú ~a, declaro que acceito a 
emenda do meu illustrad<l collega reaidente 
em Sabará, que exclut1 desse municipio o dis-
tricto de C~nquista, pertencente a Bom-
tlm. 

0 SR. FERREIRA. E ~·!EJ.LO dá um ap arte. 
0 SR. VASCO AzEVEDO:-V. exo. sabe, sr. 

Presidente, que e88a estatística é imperfeita 
e nós não podemos tomal-a para base segu-
ra do nosso calculo. Assim como o nobre 

O unico diatricto Importante que llca ao 
município de Bom tlm é o districto da Pie-
dade. 

O município do Pará vae ter o ter-
ritorio .da nova villa enoorporado á sua co· 
marca, de modo que nada aoffrerá em seus 
interesses. "I( 

Eis porque voto contra a emenda apresen -
tada pelo nobre deputado residente no Pará, 
ao passo qne voto, com todo prazer, pela 
emenda que manda tirar do novo município 
o diatricto de Conquista. pertencente a Bom· 
fim. (Mui to bem; muito óem !). 

0 SR. EPA)l!NONDAB 0TTONI, depois de ob-
ter a palavra, envia â. Mesa a seguinte : 

Emenda 
N. 8 

Ao art . 12. -Substituam ·se as palavras 
«por uma linha recta a pedra ou serra do 
Chifre; desta por outra recta» pelas seguiu · 
tes : pela linha de divis!Io de Aguas entre 
as bacias do Jequitinhonha e Mucury até a 
pedra do Gado; desta por uma reota. 

Sala das sesH.í es, 31 de agosto de 1901.-
Epaminondas 01/oni .-Jg, acil' Murta .-Ro-
driguts Cha ves . 

Lida e apoiada eutra em discussão con· 
junctamente com o projecto. 

O sr. Jollo LaJz :-(Não devolveu o seu 
discurso). 

Vem á Mesa, sfí o lidas e postas em discus-
silo co:Jjunctamente com o projech• as se -
guintes : 

Emendas 
N. g 

Ao art . I . · n. l-Modifi que·se da seguinte 
forma: 

De Vilia · Jacutinga, composto do dis· 
tricto de Santo Antonio do .J acuting11. 

N.lO 
Ao art. 1.· n. 2:-supprimam-se as pala· 

vras <<ficando este municipio pertencendo â. 
comarca de Muzambinho.» 

N . 11 
deputado diz que, excluída a Conquista, o Ao art. 1 . . n. 4 :- -supprim a ·se a palavra 
novo município fica sem o numero exigido «Conceição». 
pela lei, assim tambem podemos admitiir 
que elle ficará com um numero de habitan- N. 12 
tes sup.eri.or a vin~ mil, attendendo .a que , Ao art. 1. · n. 5:-Supprima-se a palavra 
a eatatJStica nilo (OI regularmente fe1t a . I «Brumadinho•. 

0 SR. FERREIRA. E MELL{I:- W uma hypo-
these que v. ex c. está admittindo. 

O !R. A. DUTRA:-(Dirig indo-s,uosr. Vas-
co A:evedo):-V. exc. rejeitando a estatistlca 
tambem està esfriando a minha convicçlio, 
está provando demais. 

0 SR. V AICO AZRVBD0:-0 nobre deputado 
residente no Pará ha de confessar que dos 8 
distrlctos que reatavam ao munlolplo de 
Bomfim, approvado que seja o projecto n. 
lOl, poucos têm importancia. S!o dlatrlotoa 
pequenos, de populaçlo reduzidlsalma, e t 
prova dllso é que v. exc., com os dois dia· 
trictoa de Brumadlnho e ltat)·aluuu, não 

{conseguiu reunir nem mil habitantes. 

N. 13 
Ao art. i.· n. 9:-3Upprimam se as pala-

vras «e pertencendo este municlnio á co · 
marca de Tres Pontas». 

N. 14 
Ao ar-t. I.· n. 10:-supprlmam-se as pala -

vras «Jicando este municipio pertencendo á 
comarca da Campanha». 

N. 15 
Ao art. I.· n. 11 .-aupprimam se as pala-

vras etlcando este ·mumciplo pertencendo á 
comarca de Bello Hori:r;?nte». 
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N. 16 
Ao art . I.· n . 12:-modltlque-ae da seguin· 

te forma: •De Silvestre Ferraz, composto do 
districto de Carmo d11 Rio Verde, como sMe, 
com o nome de Vllla Silvestre Ferraz, e o 
de S. Lourenço, desmembrado do municlpio 
da Chriatina». 

N. 17 
Ao art. 3. · :-supprima-se. 

N. 18 
Ao art. 9. · :-supprima-se. 

N . 19 
Ao art. 10. · :-modifique se : 
«0 município de Bello Horizonte etc.»-o 

mais como no art.-até as palavras «ficando 
dentro e em seguida a estas diga -se (Ido mu-
nicipio todas as suas divisas». 

N. 20 
Ao art. 13:-onde se diz «comarcas» diga-

se-«municipios». 
N. 21 

Ao mesmo artigo:-Supprima-se as pala· 
vras «por este rio (divisas com o município 
de Prados)!> até as palavras «barra do corre· 
go do Cortume e por este corrego»,dizendo-
se em Jogar das palavras su_p~rimidas <dahi 
pelas divisas com o munlclp!O de Prados, 
de accordo com o artigo ... e pelo corrego 
do «Cortume»-o mais como no artigo. 

N. 22 

Ao mesmo artigo 13:-Supprimam-ae as pa-
lavras <dicando entretanto pertencendo, etc . 
-até ao tlm do artigo. 

N. 24 
Ao art. 14:- Supprimam-se as palavras 

«fazenda de José Gonçalves de Moraes Carva-
lho e o sitio dos Dias». 

N . 24 

Ao art . liO:-Muditlqua-se: 
Artigo. As fazendas do coronel Adolpho 

Ribeiro da Silva e herdeiros de Carlos Loba· 
to com os povoados denominados ltapecari-
ca' e Formiguinhas, excepção feit a da fazen· 
da de residencia do primeiro, encravadas no 
município de Itapeoerica, passam a perten· 
cera este desmembrados do município de 
Oliveira. 

N .,, . . _, 
Ao art. 21:-Supprima- se . 

Ao art. 
ma-se. • 

N. 26 
22 paragrapbo unico.- ·upprl· 

Ao art. 23. Supprimam-se as palavras : «fi-
cando neste ponto pert-encendo a Entre Rios 
só a fazenda de João José Vieira de Resende, 
ate entllo pertencente a Prados,> . 

N. 28 
Ao mesmo e.rt. 23. Supprima -se as pala-

vras : «pertencendo esta fazenda de Jo~ é 
Avelino ao munioipio de Tiradentes" . 

N. 29 
Ao art. 24. S:.:pprima-se . 

N. :~o 

Ao art. 25. Supprima·sl'. 
N. 31 

Ao art . 26. Moditlque·Se da seguinte ( o'o r· 
ma : 

«As divisas entre o munlcipio de Ubá e o 
do Piranga (em Conceição do Turvo) fi . 
cam constituidll8 por uma linha que, par-
tindo da divisa do di>tricto da Conceição do 
Turvo com o de Sllo Jos é do Barroso, do 
município do Rio Branco, (na fazenda per· 
tencente á vi uva e herdeiros de José Rodri· 
guea) segue, passando pA !<~s fuendas . ~os 
herdeiros de João Mangale)ua e Plactdmo 
de Oliveira Campos, pela fazenda denomi-
nada «Liga» e pelas de Jolio Ribeiro, d. ~la
ria Luiza de Castro, João Victor de Almei· 
da, Antonio :'llaximlano de Souza Batalha, 
Manoel Ferreira dos Santos , Manuel Dias 
Paes Junior, pela fazenda de «S Francisco•> 
e pelas de José Gamarano e de José Guroio 
Sobrinho, até o rio Turvo e por este aOI-
ma, passando pela fazenda de Joaquim Di 
nlz, 11té 8lcançar o districto da cidade de 
Ubá ao qual ficarão, pelas referidas li· 
nbas, pertencendo as ditas fazendas e o ter-
ritorio incluído no perimet.ro, do lado de 
Ubit. 

\ , 3'2 

Ao art. 27. Modifique -se : 
O município do Rio Branco (S. Jose do 

Barroso) divide com o do Piranga (Concei-
ção do Turvo; por •;ma lin t,a, que passando 
pela fazenda dos ht,rdeiroa do tenente Fr;o o-
cisco José \'alente, vae ate á barra do cor-
rego do Pinhão com o de Taquarus u e ae · 
gue, passando pela fazenda de d. Delflna 
Marciana do Esperlto Santo pelo alto de u 111 
espigão, a té encontrar o ribeirão Boa Espe-
rança, no Jogar denominado Cruz Oran~e e 
dahi pelo ribeir·ão Boa Esperança , até a fa · 
zenda de Santa Cruz, e da hi segue por U lll 
espigão ás Tres Cac hoeira.s, pelo la.d('l direito 
em linha recta . 

A I.· destas Cachoeiras r, Ja no pasto da 
fazenda denominada Jacarandá, segundo o 
mesmo espigão, limita com o distrioto de 
Calambau e no seguimento do dito espigão 
.,ncontra-se a 2. · cachoeira, que está abaixo 
da fazenda de Manoel Candido Ferreira, no 
corrego dos Encadeados e depois no mesmo 
se" ulmento encontra-se a 3.' cachoeira (da 
1e~maria ) na fazenda de Custndto Carneiro. 
Pelo alto do mestr n e~pigllo segue a di visa 
até o Jogar denominad(l Pedras, tlcandn 
para dentro dos limites do muntolpio do Rio 
Branco toda a fazenda de Monte Alegre 
(hoje Cruz), llmitandn com o município do 
Píran!!a (dlstricto de Porto Seguro) pela 
ctnth1uação do mesm o espigllo qu& acim a 



"Vem deacrlpto até o eneontro do ribeir!o 
cCabeoadu oom ~rio Tarvo .Limpo, fican-
do pertenoeo.io ao munlcipio elo Rio Branco 
(dlatrlcto ele S. Joee) toda a tuenda denomi-
nada «Macaco•. 

.... 
N. ·O 

Ao art. 46. Supprlma-••· 
Sal& clu HUOel, 31 d' agoato de 1901.-

J.- IMV. 
N. 33 1 Nlnf'IMIIllllatl pedindo a palavra aobre • 

Ao art. 28. suppriaam·te u palavra• cdo projecw 6 eacerrada a dl~eo•lo. 
diatricto» e tambem aa palavras «dl1tricto O sa. JoXo Lmz (ptla o!'M11t) requer e 
de S. Thomé das Lettru do•. obtem pret'erenoia para urem votadas aa 

emend!!s da commlea!o depois de approvado 
O proJeOto. 

Aos arts. 29 e 30 aupprhr.a-se. 
N. 35 

Ao art. 34. Onde 18 diz di~tricto de San· 
ta Barbara das OU6a1 e o da cidade de 
Monte Santo « diga ee ,. o actual muntcipio 
de Muzambtnbo e o de Monte Santo". 

N. 36 
Ao art. 35. Onde se dlz-«dlstricto da 

cidade de Monte Santo e o de Jaouby»-dl· 
ga ee cmunlcipto de Monte Santo e o de Ja· 
OUb}?>. 

N. 37 
Ao art. 36. Modillque-ae: 
As divlua entre o mnnicipio de Passos e 

o de Cabo Verde são pelo S. Jolio até á bar· 
ra do corrego do Cedro por este acima até 
âs suas cabeceiras e desta em linha recta até 
ú dlvlaas da Venta11ia. 

N. 38 
Ao art. 38. Onde ee diz «diatricto• de Ja. 

botioatubail e Taquarussú» diga se «monici · 
pios de Santa Luzia do Rio das V6lhu e 
Caethé». 

N. 39 
Ao art. 39. Onde se di:r. «.Js districtos de 

S. Francisco dae Chagas e Carmo do Parna-
bybu diga-18 «mnnicipio do Carmo do Par· 
nahyba.• e onde se diz Sant' Anna doe 
Tiros cdiga-18 S. Antonio doa Tlroa.. 

N. 40 
Ao art. 40. Supprlma se. 

N. 41 
Ao art. t2. Sup:~~rima-se. 

N. 42 
Ao art. 43. Modifique -se a redacç!o:-cos 

llmitea do município de Santa Rita do Sa-
puoaby com os de S, José do P.aralzo e Pou1o 
Alegre eerAo os . seguintes : começam no 
rio Sapucaby, nas divieas da fazenda da~· 
dra Redonda, campo bairro do Pouso de An· 
tas, pelo eepiglio du divbas da dita tazen· 
da, aguaa vertentes, até o ponto mais alto, 
aeguindo dep01e á esquerda até o alto da 
serra attravessando a garganta, na fazenda 
de Antonio Pereir·a Lopes, aegue em linha 
reota ao IM!pigl.o que divide as terras de An . 
tonio Bernardes e Jonu Bernardes ; e JIOr 
ea\a divlaa ate \JS Campo• do Vintem e d~i 
em linh&I'9Cta ao logar denominado C&bu-
ré e deettt, em linha reota, ao rio S&pu-
cahy. . 

Submettldo a votoe é approvado o proje-
cto, salvas aa emendas, dat quaes slio appro-
vodas as de ns. I, 2 parte da de n. 3, 5, 
8 e as de ns 9 a 43, da oommlu!io, sendo 
rej eita 1as as de na. 6 e 7 e llcaodo prej u-
dicada a de n. 4. 

Nada mais havendo a tratar-ae o ar. Pre· 
sidente deaigna para o dia 2 de aetembro a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PART. 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da aota. 
Es:pediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commls-

eGes e dos projectos, depois de impressos e 
diltrlbuldoa. 

Apresentação de pareceres das commiss!les. 
Apresentação de projectos, requerimento•, 

indicações, lnterpellações ou moções. 
Discussão de requerimentOB, indicaçoee, 

interpellaçllas e moções. 
Approvaçilo de redacções flnaea. 
Diacusslo unlca da emenda n. I e da 

de n. 3 lettra g, oft'ercldaa pelo Senado á 
proposição de lei n. 52, sobre !'orça publica, 
emendas estas rejeitadas pela Camara e sus-
tentada• pelo Senado. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· discussão do projecto n. 115, sobre 

propaganda do consumo do café, 
Disouss!o unica da emenda do Senado of-

recida á proposição de lei n. 51, emend~t 
esta rejeitada pela Camara e sustentada 
pelo Senado. 

Dfa·cussllo unica das emendas oft'uecldas 
pelo Senado é. proposiçllo n. 54, sobre re-
organizaçlio de serviços publico&. 

Discussão do parecer n. 166, sobre a tn '-
dicaç!io n. 15. 

2. · discussão do projecto n. 11 9, annul-
lando leis da Camara Municipal de Lavras. 

3. · do de n . 78 elevando o prazo para 
a caducidade das conceesOos de estradas de 
ferro . 

L'lvanta·se a sessão. • 
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.69.• SESSÃO ORDlNARIA, AOS 2 DK SETEM · 
BR.O DE 1901 

PU8IDBNCIA DO SR. ÁGOSTINUO PEREIRA. 

(1 . · Secretario) 
SU~IMARIO: _:_ 1 • pnte da ordem do dia .- Acla. 

-Rxpedlenle. 2 • leitura.- Apr98entação do 
parecer n . 168 . Idem para 2.' di!coss!o do pro-
jecto n . 126, do Senado. Apresentaçlo , dlscussilo 
e votae&o das redacções Hoae! do8 projecto~ ns. 
~e 103 .- Avresentaçào do pr<.jl'Cto n. I2S.-
Disco8slo I! a emenda do Senado á proposição n . 
52, da Camars. · 2 · parte.- 1 . · discussão do 
projecto n. ll>. Dlscoaslío de emenda no Sena-
do á proprslção n. 51, da Camara . Discursos 
dos srs. Joilo Luiz c Oelpblm Moreira.- Dist ns-
são de emendas do Senado á proposlçl!o n 54, 
da C~ mar a . Discursos dos srs : Aslolobo Dut ra 
J o~o Pio, \'asco Azevedo, João Luiz. C trios To~ 
ledo e Jolro Tavares - DeclaraçOes doP .r~ . 
Joilo Pio, Ferreira e Mello, .\~tol pho Dutra . 
João Luiz, Luiz Cassiano, Carlos Toledo e Fran-
k.lin Botelho.- Ordem do dta. 
Ao meio dia, feita a chamada , acham ·Se 

p~esentes os ara.: AgoBtinho Pereira Cales· 
t ino Soares, Nunes Pinheiro, Delpbi~ Mo-
retra , Jayme Gomes, Simello Stylita, Olym -
pto Borges, Vasco Azevedo, Julio Tavares 
Joaquim Calixto, Arthur Pimenta João Luiz' 
Astolpbo Dutra, Alves de Lemos.' Jose G m: 
ç~lves, Juvenai Penna, Epaminondas Ottoni, 
F_erre1ra e Mello, F. Peixoto, Leopoldo Cor · 
rea, Frankhn Botelho, Valerio de Rezende, 
C&l'los Toledo, Astolpho Pinto Dealderio de 
Mello, Xa vier Rolim, Porto' Primo Luiz 
Cassiano, Olympio Mourlio, João Pi o ~ Luiz 
Rennó, faltando com causa p~rticipada os 
srs . Silva. Fortes, Freitas Castro, Gaspar 
Lopes e R1be1ro Junqueira e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a se! são 
LiGa a acta da antecedente e n lio havendo 

quem sobre alia faça. observações e a mesma 
dada por approvada. 

EXPEDIENTE 

O sa. l. · :s8CRETAR!O dá conta do seguiu~: 
Ttlegramma 

Do dr. Henrique Diniz, presidente da Ca-
mar1L Municipal de Barbacena, protestando 
contra a emenda apresentada pelo sr. de . 
putado Tavares de Mello, revogando o dec . 
n. 384 do governo pro visorio do Edtado .-
Remetta ae ao Senado. 

2.• LEITURA 

. Tem 2 · leitura, é j ulgado ohjectu de de -
li bei'l!çll:o e flca sobre a mesa para ordem 
dos trabalhos o projecto n . 124. 

APRESENTAÇÃO DE PAREC ERBS DAS COM~IISSÕES 

0 SR. F&RRBIII.A E MELL'l , pela commissão 
de Commercio e Estatística, manda á Mesa 
os seguinte: 
Purece1· pa•a 2 . • discussão sobre o pi"O) ccto 

n. 126, do S mado 

A oommissão de Commercio, Estatís-
tica, Induatrias e Artes, é de parecer que 

o pro1ecto n. 126, do Senado, eeja submetr-
tldo a. 2. · disouaaão e approvado . 

Sala dea commis1ões, 2 de setembro de 
1901.-Ferreira c Mello .-Joaquim Calixto. 
-Juoenal Pew>a. 

Parece•· n. f68 

(Terceira legislatura) 

A' commiasl!o de Commercio. Estatistica. 
Industrial e Artes t'oi presente, na. sessli~ 
de 189!l, uma representaci!.o da Camara Mu-
nicipal de Contendas, solicitando que o Con -
gresso resolvesse uma questão de divisa 
entre aquelle manicipio e o de S. Francisco. 
Nessa occasião, esta commisaão proreriu 
parecer o pinando que, por inte~medio do 
~roverno, Ae mandasse ouvir a respeito à 
Camara Mu01mpal de S. Francisco. Feito 
isto respondeu a Camara deate município 
que as providencias elementares para l!xa-
çllo das diviaas entre os doue municipios 
dependem apenas de deliberação da Camara 
de Contendas. 

Neatas condições, para não ficar insoluvel 
ou nl\o ser protel11da iodel!nidamente quea 
tiio de tamanha im~ortancia e tão justo in · 
teresae oara os doua municípios, e a oom -
missiio de parecer e requer 

Que a referida representação seja remet 
tida à commissão Mixta encarregada da 
reorganização da divisão judiciaria e admi -
nistrativa para della tomar conhecimento e 
se pronunciar a rPspei to,como fur de dire ito. 

Sala das commissões, 2 de setembro de 
1901.- Feruú·a e Mello .- Jortquim Culi.xto . 
-Juvenul Perma.- A imprimi rem-se. 

O sa. JosE' GoNçALVES, pela commissão de 
ReJacção, envia á Mesa a r-edacção final so-
bre o proj ecto n. 89. 

O MK&Mo sENHOR, pela mesma commissíio, 
en..-ia á Mesa o seguinte: 

Parecer e rectac riio final soiJre o pro_iecto 
n. 103 

A commissíio de Redacção, a que !oi pre-
sente o projecto n . 103, do corrente anno, 
já apFovado em 3. · discussl!.o, apresenta, 
como reàaoçlío final, a seguinte, segundo o 
vencido: 

O Con~rresso Lej!isl tlt ivo do Estado de Mi 
nas Geraes decreta : 

Art . L · Ficam cre ados os segui ntes mu -
nicipios : 

1) De V11la Jacutinga, composto do distrl-
ctu de Santo Antonio de Jacutin~a 

2) De Guaranesia, que se comporá do! dis -
trictos de Santa Barbara das Canoas e S. Pe· 
dro da Unillo, este desmsmbrado do munici -
plo de Jacuhy e aquelle do de Mu:r:ambinbo, 
sendo a séde em Santa Barbara das Canoas, 
que passa 11 denoiPinar se Vi lia Guaranesia. 

3) De S. Caetano da Vugem Grande, com-
posto do districto do !!:!~smo nome. 

4) De Caxambú, composto doe districtoe 
do Caxambú e Soledade, accrescido este 
com o territorio desmembrado do muni · 
ciplo da ChriPtina comprehendido dentro 
das se~uintes divisas : começa n a margem 
direita do Rio Verde, na divisa com o rnuni -



~tplo de Poneo Alto, diatante· um kllometro 
da Este.çll.o de Soledade, da B:! F. Minas e 
Rio até alcánçar o .rlbetra:o do Taboll.o, e por 
este e baixo até a ponte de ferro da E. F. 
Sapuoahy, no kilometro 12 do ramal de Ca-
xambú e seguindo a referida estrada de ferro 
até o kilometro 10 ahl atraveasa o carrego 
das Posses e estrada que vae ao Paiol e cor-
rego que vem do mesmo e eegue em rumo 
ao eaplgão que est.à em frente e por eate até 
ao alto da serra e por eata até ao alto do 
Marimtondo, descendo a direita pelo espiga:o 
que divide aa a·guas da fazenda de Joaquim 
Maroelllno, seguindo o referido espigll.o até 
ao Rio Verde, por' eate acima até em frente 
ae diDclnas da Companhia E. F. Sapuoahy 
no k'llometro I desta estra!la, transpondo a 
linha pelo' esplgll:o do morro que divide a 
povo~~rção da Soledade da fazenda d . Maria 
Francisca, seguindo sempre o espigll.o até o 
Rio Verde.um kilometro acima da estaça:o da 
Soledade onde tiveram· começo estas divisas. 

5) De ltaúna, composto dos dlstrictoa de 
Sant'Anna de S. João Acima, Carmo do Ca· 
jurú e do povoado dos Tinocos,desmembrados 
do munlclplo do Parà e dos dlatrlotos de Ita-
tyaluuú e Conquista, deamembrados do de 
BomOm. 

O povoado dos Tinocos que ficará anne· 
xado ao dlstrloto de Sant'Anna, tem as se-
guintes divisas : da serra do ltatyaia e pe -
las divisas do distrlcto de Matheus Leme com 
o de Sant'Anna, segue se até o alto da serra 
de Caxambú e por esta. até a serra da Sau-
·dade e dahi até ao carrego do Betume ; se-
gue se por este abaixo até a barra do ribei · 
r1to e dahl procurando o váu do Morro Grau . 
de, continda-se em direcção ao ribeirão de 
Antonio Maria e dabi em deante pelas divi-
sas do dlstrlcto de Bicas com o de Matheu.; 
Leme. 

6) De Santa Rita da Extrema, composto do 
districto do mesmo nome. 

7) De Villa Nova de Rezende, composto dos 
districtoa de Santa Rita do Rio Claro e S. Se-
bastião da Ventania, desmembrados do mu · 
nioipio de Passos, sendo a séde em Santa 
Rita, que passa a denominar-se Villa Nova 
de Rezende. 

8) De Villa, Platina,composto dos districtos 
de S. Josà do Tijuco e de Rio Verde, desmem-
•brados do município do Prata, sendo a ré de 
em S. José, que passa a denominar·se Villa 
-Platina. 

9) De Villa de Campos Geraes, composto dos 
distrlctos do Carmo do Campo Grande e Cor-
rego do Ouro, desmembrados do município 
de Tres Pontas, e do dlstricto do Espírito San-
·to dos Coqueiros, desmembrado do município 
de Dores da Boa Esperança; aendo a sàde no 
.Carmo, que se denomlnará-villa de Campos 
Oeraea. 

lO) De Aguas Virtuosas, composto dos dis-
triotos de Aguas Virtuosaa, como séde, de 
Lambary e de Conceição do Rio Verde, 
aquelles desmembrados do município da 
Campanha e este do de Baependy. 

11) DA Santa Quitaria, compos!o do distri· 
~to deste nome, que ser' a séde, do de Ca-
pella Nova do Betim, do de Contagem e do da 
Vargem da Pantana , desmembrados do mu-
nic'pio de Sabarà 

12) De Silvestre Ferraz, composto doi! díe-l 
triotoa de Carmo do Rio Verde, como sede, 
com o nome de Villa Silvestre Ferraz e o 
de S. Lourenço, desmembrados do munlclpio 
da Cbristlna. 

Art. 2. · Estea muniolpios sv se lnstalla-
riio depois tle s&tlafeitos os requisitos do n . 
2 do art. 4.· da lei n. 2, de 14 de setembro 
·do 1891. . 

Art. 3. · O di1trloto de Garlmj)O du Ca-
nóaJ, do município de S. Sebaat1ão do Pa-
raíso, deamembrado de1te município, Oca 
fazendo parte do município de Santa Rita de 
Cassía. 

Art. 4. · Fica per+.encendo ao munlclpío de 
Monte Santo o díatrícto de S. João BaP-tista 
das Posses, do munlclplo de S. SebaJtião do 
Paraizo. 

Art. 5. · Ficam pertencendo ao munioipio 
de Jacuby os districtos de Santa Cruz das 
Areias e Bom Jesus da Penha, aquelle do 
município de S. Sebastião do Paraíso, e este 
do de Cabo Verde. 

Art . 6.· Fica transferido do munlciplo de 
Ouro Preto para o de Villa Nova de Lima o 
d!stricto de Piedade do Paraopeba. 

Art. 7. · Pica transferido o distrloto de 
Carrancas do município do Turvo para. o 
municlpio de Lavras. 

Art. 8. ·O município de)lello Horizonte Oca 
comprehendido dentro dos seguintes limites: 

Serra do Curral, seguindo o alto da Mu-
tuca, descendo a aerra do José Vieira e ver-
tentes do Jatoba, espigllo da Pantana e por 
este espigão até o alto do Riacho e ao aspi-
gão da Agua Branca, comprehendendo a fa -
zenda dos Carneiros, Jollo Gomes, Campos, 
Bento Pires Velho, ribeirão da Pampulha 
abaixo ao rio das Velhas, inclusive a fazenda 
do capitão Eiuardo e pelo rio das Velhas 
acima até General Carneiro e dahi ao espi-
g!o dos Pagareis, por este acima até Ber-
nardo Pereira, serra do Taquaril e seguindo 
por esta até á do Curral, onde começaram 
estas divisas, ficando dentro do municíp io 
todaR as suas vertentes. 

Art. 9. · O município de Cataguazes com-
por se-ba dos seguintes territorios : 

I) Todas as vertentes da esquerda do rio 
Pomba, desde o ribeirão das Baraútias, in · 
clusive as deste, até o ribeirão Paraopeba, 
exolusive, exoeptuando-se somente as bacias 
superiores do ribeirll.o Dh\mante e do rio 
Chopotó. 

Nas aguas daquelle servem de limite os 
actuaea com o munioiplo de.lJ bá, com a mo-
dificação apenas de ficarem compre!lendldas 
no territorio de Cataguazes as vertentes do 
mesmo ribeirão na fazendã onde reside o 
tenente-coronel Sllverio Rocha, inoluslvé. 

Nas aguas deste (Chopot•iJ são mantidos os 
aotuaes limites com o município de Ub, . 

11 ) Aa vertentes da direita do rio Pomba, 
desde o espigão que faz divisa entre a fazen-
da <<Bôa Harmonia>>, que foi do oapitll.o Lage 

1 e a que foi de d. Anna Felizarda da Silva, 
a.té á barra do rio Pardo. Exoeptua-se: 

a ) A bacia auperior do rio Novo, servindo 
de divisa., á margem esquerda deste, umo. 
cachoeira existente no ponto mais baixo da 
serra do Bahú, entre a fazenda da «Tóca» e 
da «Fumaça>) : e â. ma.rgem direita p6las 
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actuae11 divisas entre os munlclpios de Ca-
taguazea e Leopoldina q e em ponto algum 
aofl·rem · alteraçllo pela presente lei. 

b) A bacia superior do ribeirão dos Anlce -
tos, desde uma cachoeira entre pastos e t er-
ras de cultura da fazenda dos herdeiros de 
José Xavier de Barros. 

Ill) As vertentes da esquerda do rio Pardo, 
desde sua barra no rio Pomba a té o corrego 
da Estrella do Sul, inclusive. 

IV) As vertentes da esquerda do rio Mu · 
riahé, desde o espigllo mais alto acima da 
barra do r ibeirão «Passagem », na fazenda 
do Oéste, até o espigfto que acaba abaixo da 
barra do ribeirlf.o Bonito. 

V) As vertentes da esquerda do medmo 
rio, desde o espigão existente acima da barra 
do «Passagem~>, até o primeiro espigão, 
abaixo da barra do <<B onito•, que vae li gar-se 
ao morro mai s a lto das cabeceiras do ribei· 
rão da Passagem. 

Art . 10. As diYisa3 do municipio de Aras· 
suby alio as Eeguintes: das cabeceiras do rio 
Oravatá, pel a linh a de di\·isllo de aguas en-
tre as baciad do Jeque tinb onha e Mucury ató 
a Pedra do Gado ; desta por uma reata até ás 
cabecei r as do rio de S. Miguel ; dalli, pela 
serr a dos Ay morés, limitando com o Estado 
da Bahia, até a pedra do Ita liano, abaixo da 
cachoeira do Salto Grande do Jequitinhonha: 
dalli, pe la linh a recta dh·isoria dos deusEs· 
tadoP, que vae ao Vallo Fund o, a té o ponto 
que confrontar com a barra do corre go dos 
Patos e des te ponto em direcção á barra do 
di to corrego; desta, pelo espi gão divisor de 
aguas da margem d ireita do di to corrego 
dos Patos ú pedra da passagem Larga: desta, 
pelo div isor de aguas (\ Pedra Lavrada; dalli, 
em rum o direito do Morro Agudo; deste, 
pelo divisor de aguas do ri beirão S. Pedro 
do Jequ iti nbo nba até a ~erra Escura ; desta, 
pelos divisores de aguas, até as cachoeiras 
do corrego do Calção; po~ este a baixo, até 
sua barra no r io ltinga; desta, em rumo di 
reito á Tapera do Corrego do Sitio; dalli, em 
direeçl!:o ás cabeceiras do corrego Santo A n · 
tonio dad f'indobas: destas, p elo d ivisor de 
agu as, ás cabeceiras do corrego da Baixa 
bra>.~de; por este a bai xo, <lté sua barra no 
rio Salin as ; desta em rum u direito à ponta 
da Serra Vian na; desta, pelo divisor das 
agoas , ás cabeceiras do corrego S . Jojlo; por 
este abaixo até sua barra no ric \'accaria; 
por este abaixo até sua barra no rio Jel] uiti · 
nbonba; da lli em direcção á barra do carre-
go S. Joaquim; por este acima até suas ca· 
beceiras; destas, em rumo direi to, ás ca be· 
ceiras do corrego do B ubosa; por este aba i· 
xo até sua barra no rio Arassu shy; por este 
rio aba ixo á faze nda do ltapicurú, mclusivé: 
desta em direcção 2.. barra do corrego das 
Velhas, no rio Setubal; desta pelo dito cor· 
r ego, acima com suas vertentes, até suas 
cabeceiras ; destas em direcção á serra do 
Borá e desta ás cabeceiras do Rio Gravatá . 

Art. 11. As divisas do municipio de En-
tre Rios são as seguintes : Começam onde a 
Serra das Caixetas termina no Rio Paraopéba 
e por este, dividindo com o de Ouro Preto, 
até onde o ribeirão S. Matheus desagua no 
referido · rio e por aq ue lle r ibeirão aoima 

até á barra do corrego do Jacarandá e por 
es te acima até seu fim, atravessando o es -
pigão em ramo do Campo do Sacco doa Vea· 
des e apanhando o corrego do Sacco dolf 
Veados llté fazer barra com o carrego dos Nu-
nes e , ~<panhando o espigão da fazenda de, 
Preguiça, seguindo á esquerda pelo espigão 
até ás divisas do districto do rio do Peixe· 
e pel as divisas actuaes desse districto com 
os muni oipios de Bomtlm e Oliveira, até o 
corrego do Brandão, onde existe um vallo 
em propriedades de Bernardino Au i! usto de 
Andrade e pelo mesm o vallo até o corre:ro 
do Querino e por est e ao corrego da Aguada, 
até o rio Pará e por este até ao Rio Ponte 
Alta; e p ~r este a té di victir com o munioi pio 
do Tiradentes, na Ponte Alta, até a barra 
do corrego que passa no fu11do do qui ntal 
de Alexandre Firm in o Ribeiro: p or este cor-
rego acima, em rumo direito ao alto da ser-
ra do Cebola e dabi ao al to do Yal io bl) dos 
Pinh eiros; deste, pelo Correg•1in ho abaixo, 
até o fu ndo da casa de Antonio José ?ires, 
seguindo pelo corrego abaix o até ú barra 
:le outro carrego que V'3m da Boe. \'ista e 
por es te acima , até a ba ix ad a da di vi sa 
Ja fazenda do tenente ·coronel Antonio Gon -
ça lves de Rezende com a dos herdeiros do 
fi nado Antonio Jo~é de Oliveira Oico: e des· 
ta baixada, pelo brejo abaixo, até a barra 
do corrego do Potreiro, aci ma da fazenda do 
referido Dico ; por ePte carrego abai xo, até á 
barra do que vem da Cachot-i ra do Corisco e 
por este acima até o alto da serra do Coris· 
co; dahi, em rullio direito ao alto do Ca-
pão Comprido e J: Or este á ponta da serra 
do Escouso, onde existe um muro de pe-
dr as: dab i á barra doa dous corregos que 
vem do Pau Lavrado e rle ~latbias; desta 
barra ao alto das Tres Arvores, seguindo 
pelo espig&o até fechar no rio Taboado e por 
este r io abaixo atEi a ponte de S . José ; dost&, 
á direitapeloa corregu inhosquevêm doCapão 
Embira;deste P.!l Pl:Odo pasto da Pedreira ;deste 
alto ao rio Ct:rralinh o, em frente á casa de 
lldefomo Feneira da Foneeca: dahi pelas 
divisas com o município de Prados, de ac · 
oordo com o art. 20, e pe lo corregn do cor-
tome (divi@ aa com o mu nioi pio de Queluz) 
até a Serra dos Caixetas, e por ella at é o rio 
l'araopeba onde começaram estas d ivisas . 

Art. 12. Pertencem ao diatricto cto F.s pirito 
Santo de Agua Limpa, municipio de Al<i m 
Parab yba,as vertentts do ~orrego .\gua l.im · 
pa . 

Art . 13. Fica annexada ao districto de An· 
tonto Dias Abaixo, do mu niclpio da ltabira, 
o territorio comprebendido dentro do se· 
gu inte p erímetro : - Partindo·se da Cac ho· 
ei ra Escura, no i{io Doce, segue-se pela cor-
dilheira de Cocáes até o ribeir ão - Cocaes 
pequeno ; dabi por este e depois pel es rios 
Piracicaba e lJoce vae·se ao ponto Inicial. 

Art. 14. Fica desmembrada da freguezia de 
S . Joll.o Bapt ista do Douradinbo, munici_nio 
do Machado, e transferido para a freguezia 
do Pontal, munizipio da Yarginlla, a fazenda 
da Lagoa do• Patos, de propriedade do barlf.o 
da Varginba, com as seguintes divisas : co· 
meçando na barra do ri o Dourado com o rio 
Sapucahy , por aquelle acim a até a barra d() 
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eorrego do Alto ; por este acima até as sua.s 
cabeceiras e dahi, por um a linha, até as ca -
beceiras de um pequeno corrego ( lagrimal ) 
e por este até o ribeirão de Lav apés; e por 
es\e alaixo até o corrego segundo da Direi -
ta ; por este até .i.a suas c·abeceiras; e dahi, 
em llnba, até o espigão maia alto e, por 
eatt>, a. direita, até á.s cuboceiras do co rego 
Fundo e por 11ste até á sua barra no Sapu-
cahy e por e f te até a barra. do rio Dou-
rado. 

Art. 15. Os limites do munici ;>io da Dia-
mantina serão os seguintes: 

Linha I. ·. Da junc~ão do rio das Velhas 
com o rio Para una, por e. te r i o acima á 
sua nascente, na serra geral do Eipinbaço, 
pertencem ao munioipio de Diamantina o 
territorio e os affiuentes da margem direita 
do Parauna e o~ da sua. margem esquerda 
aos mnnicipios do Curvello e Conceição, com 
os quaea confi na por esta linha o município 
da Diamantina. 

Linha 2.• Da cabeceira do rio Parauna, na 
cordilheira do Espinhaço, segue pela cumia · 
dl\ da dita cordilheira até á serra de nome 
local- Santo Antonio, além da gargenta do 
Guiicho e quaai em frente da Pedra Redondll 
do &lrro; pertence o territorio ~ o W ao mu-
nicípio da uiamantina e aos do Serro e Con -
ceição, com as quaes confina aquelle, o ter· 
ritorio a E desta segunda linha. 

Linha 3. •. Da serra de Santo Antonio, em 
frente a Pedra Redonda do Serro, des ce pelo 
corrego Monjolo ao rio Acaba Sacco, por este 
segue até á reun ião com ·o Maçaogano, cuju 
nome tomam e o de rio das Pedras , segue 
por estee até o espigão da Lomba , &'lima da 
fóz do ribeirão deste nome; sobe pelo dito 
espigão ao pico do Itambé do Serro na cor-
dilheira do Espinhaço, donde ganha a cumia-
da da serra do Gavião e chapada do Couto; 
atravessa o rio Arassuahy, pouco abaao do 
Sumidouro, torna a ganhar a cumiada da 
cordilheira do Espinhaço, a :j ual segu'l até ás 
serras do Ambrosio e ltapirapuam, cabecei-
ras do rio ltanguá; limitando esta terceira 
linha os municípios do Serro e Diamantina; 

Lmba 4.·. Da cabeceira do rio ltanguá 
pelo seu atl\uente Taypirapuam, desce ate a 
sua juncção com o ltanguá, que segue até 
a fóz deste no rio Arassuahy, que atravessa, 
&obe á chapada de Barreiras e Calumbye e, 
pela cumiada desta, procura a cabeceira do 
corrego Canoa Brava, pelo qual desce até à 
sua fóz na margem direita do ri o Jequitinho-
nha, limitando esta quarta linha os munici· 
pios da Diamantina e S. Joll.o Baptista; 

Linha 5. •, Da fóz do corrego Canoa Brava, 
no rio Jequitinhonha segue por este rio aci· 
ma até a b&rra !!o lnhacica Grande, e tlluente 
pela margem esquerda daquelle rio; limitan-
do e~ ta quinta linha, pelo veio do rio Jequi -
tinhc nha, os municip os de Bocayuva e Dia-
mantina, a este pertencentes todos os seue 
tributarlos pala margem direita deste trecho 
do rio Jequitinhonha; 

L'nba 6.•. Da barra do rio lobMica Gran -
de, na margem esquerda do r io Jequitinho-
nha, sobe por aquelle 1 i o e pelo seu ultimo 
atftuente o Galhelro, a ganhar a serra do 
Arrenegado, por cuja cumiada e as doa Cam-
pos de S. Domingo• e eerra do Panta aegue 

até ao pontal desta ultima dr:1de procura o 
r io Oamelleira, que atravessa abaixo do Ca-
tonio, para, SJlbindo a serra do Cabral, bus-
car a cabeceira do ribeirão da Piedade, pele 
qual desce Até a sua fóz no rio das Velhas ; 
limitando esta sexta linha os municípios de 
Diamantina e Bocayuva; 

Linha 7.•. Da fóz do ribeirão da Piedade, 
na margem direita do rio das Velhas, sobe 
pflo leito deste rio até á reunião deste rio 
com o Parauna, no logar denominado-Pon-
tal-servindo o rio das Velhas de limite en -
tre os municípios do Curvello e Diamantina, 
a este pertencendo o territorio e todos os 
atlluentes pela margem direita deste trecho 
do rio das Velhas. 

Art. 16. As divisas do município da Fc. rmi-
ga con tinuam a ser as mesmas, segundo as 
leis da antiga Asserr.bléa Provincial, salvo as 
seguintes modificações : 

§ I .· Pica incorporado ao mesmo muni-
cípio da Formiga o districto da. Pimenta, 
desmembrado do município de Piumhy, ob-
servadas em relaçll.o aos dois municípios as se -
guintes divisas : Começando na barra do rio 
Capitinga com o rio Grande, seguem por 
equelle acima até o Corrego d'Anta, deste 
até á serrl\ de Piumhy, seguindo por este 
até o ponto terminal, desta ao corr'lgo do 
Cavallo, por este até o ribeirllo dos Patos, 
seguindo por este abaixo até o rio de S. 
Francisco. 

§ 2 . · E' mantida a disposi çll.o do art . 5. · 
da lei n . 1.800, de 1872, em relação ás di vi -
saa do mesmo município da Formiga com os 
municípios de Piumhy, Bamuuby e Dores do 
Indayá. 

Art 17. As divisas entre os municípios de 
Dores da Boa Esperança e Piomb y serão as 
determinadas em l~i s da antiga Assembléa 
Provincial. 

Art. 18 . As fazendas do coronel Adolpho 
Ribeiro da Silva e herdeiros de Carloa Loba -
to,com OR povoados denominados Itapecerica 
e Formiguinhas, excepção feita da fazenda 
de residencia do primeiro, Ancravada no 
município de ltapecerica, passam a perten-
cer a este desmembradas do município de 
Oliveira. 

Art. 19. As divisas do município de Bar-
bacena e o de S. João d'El-Rey são as se-
guintes, entre os dlstrictos de Ibertioga e 
S. Francisco io Onça : Da barra da Agua 
Limpa no rio El•!as, pelo dito ribeirão acima 
até o corrego de José Gomes e por este á 
serra dos Olhos d' Agua . 

Art. 20. Os limitlls do município de Prados 
são os seguintes : 

Tomando como ponto de partida a ponte 
do Vital no rio das Mortes (divisa com Bar -
bacena) se~ruir -s e-blio na divisas já existentes 
até á co.ntluencia do corrego Tres Pontes 
e por este acima até uma de suas cabecei-
ras (Cachoeirinha), desta em linha recta pelo 
espigão atê á nascente do corrego do Capo-
te e.pelas] aguas deste até à na contluen-
cia com o ribelrllo do Cachoeira e por este 
abaixo até desaguar no Carandahy, logo 
abai x-o da ponte, na estrada de LagOa Dou-
rada . Deste ponto pelo Carandahy acima, 
até t. confiuencia do corrego Aguadinha 
que vem dos Mellos ; por este acima até ~ 
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sua nascente no alto do Maracujá (di visas 
com Queluz ) ; deste ponto, pe la l.in ha u i-
vlsoria das aguas e pelo esp1g!lo, ate á nas-
cente do carrego do Vau, no lrg. r 
denominado Praia; por este aba ixo a t é n 
rio Carn apuam e por este até o pon to 
em que recebe as agu as do Cataua; por 
este acirna até o povoarlo do rnesrno 
nome, P"Ss-tda ahi a divisa para o espigll? 
do l&do esquerdo do Cataua e por este a te 
o ponto mais alto nas di visas da fozeotla 
dos Olhos d'Agua com a de Narciso Rezende 
e ontro3 e em linh a recta as nascentes <lo 
carrego ôns Larangeiras num a h•góa , na 
fazenda d~ d. Joaqu ina e Uivi;anJo com a 
fazend a dos Fer r·ei!OS, por esto ~> ba i xo até a 
confluencia de um pequeno currego log.> 
abai.10 de urna ca<:IJoeir inha , tomando u e~ 
pigão d>t esq uerda <'m linha ao a lto, volt•.ndo 
depo1s á. dir.,ita "ln.:har no c~ r . ego do Can -
tagallo. 

Pelo corre!!O Ca ntaga llo abaixo Mlé á foz 
com o L" ra o'"eiras , perto da casa de Car los 
Miranda. De~te ponto toma o espl.O:i'IO á es 
quard a do Chnta gallo e por e lle acompanhan -
do sempre o espigão ;. t e as vertentes do ri -
beirão do Curr a linbo, deste e~p1gão em linh a 
recta á nesce nte de um co•regozinho que 
desaguu nu Cur ra liuho l o ~o abaixo de um a 
grande cscboeira, pelo Curr, linbo HCi r11a 
ate á ponte de d. R1tto., segu10do um pou co 
ma is ~ cima até o ponto onde desegua o 
corrego que vem dcs Game ll e ir:~ s (d ivi ~ as 
com Tiradentes), por e-te Game lle iras ac im a 
até á sua nasr.ente no alto do Aca '•a Mundo 
a por e•te eFplgil.o, até ás nas cent~ s do cor-
rego u'Agua Sa nta, p or este abaixo até o 
ribeirão dos Campos GeraeP, segumdo es ta s 
aguas a tó o prim eiro oorreg. zinl~o que nelle 
desag U>L a baixo da fazenda do ;:;um1dou ro e 
do l t~du esq uerdo , por este corregoz in ho 
acima ate sua nascente e dePta pe lo espt · 
gão até a lcança r um corregozinho nas divi-
sas da fnenda do J acaré com a fiiZe nda do 
capitão Jnté Avtlino, por este corrego acima 
e pelo effi uente da esquerda até um espig.!lo 
nas diVI8aS da fazenda do capit ão An dre Pro, 
da h i em deante até o 1 i o Ca ra ndaby pelas 
divisas exis tentes actu alm onte. 

Ait. 21. As divisas entre u mun icípio 
de Ubá e o de Piranga (em Conceiçã:> rlc Tu r 
vo) ficam coust1tuidas por um a linha ~ ut>, 
part!ndo da d ivisa do d1str1 cto da Conce t ~ão 
do Turvo com o de S . José do Barroso, do 
mu nicípio de Rio Branco (na fazenda perten 
cente á vi uva e herderns de José Rodr1gues) 
segue pas8ando pelas f'nendas dos herdeiros 
de João ManJa legua, de Plac idino de Olivei· · 
ra Campos, pela (;,zenda denominada «Liga» 

zendas e o territorio incluído no perímetro 
do lado de Ubá. 

Art. 22. O município de Rio Branco (8. 
José do Barroso) divide com o de P1ranga 
(Conceição do Turvu) por u ma linha que, 
passa ndo pel11 fazenda d · s her·deiros de Fcan -
cisco Jm é Yclente, vae até R Rarra do Cor-
rego do Pinhi\o com o de Taquarassu e se-
gue, pasFando pe la fazenda de d Oel~na 
Marciana do Espirit<> Snnto, pelo alto de um 
espig11<', até encontrar o ribeirão Roa l<;;pe-
r~IJ Ça, uo logar de nominado Cru z Grande, e 
dahi, pelo r ibeirllo Boa EFperança, até a fa-
zen da de S •nt:t Cru? .. e da h i segue por um 
es p i~?ão ás Tres Cachoeira8, pelo lado direito, 
em linha recta. 

A 1.• uestas cacboPiras rica no pasto da 
fazend a denominada •Jacara n dá>>. seguindo o 
mesmo espigão, limi ta cno:: o d1stricto de 
Calambáu e no seguimento do dito e•pigão 
encontra -se a 2. ·cachoeira., que está aoa1 xo 
da faz e nda de Manoel Canr!ido Ferreira, no 
corrego dos Encad&ados e 11epois no mesmo 
segu imento e nco ntra -se a 3 • cachoeira (da 
See maria) na f•zenda de Custodio Carneiro. 

Pelo alto do mesmo espigão segu e a divi sa 
~té o log&r denomiD ado «Pe lr o•», ficando 
para dentro dos limites do muniCJpio do Rio 
Branco toda a fnze nda de Monte A le~re (hoje 
Cruz), limitan •J,, com o munic1pio de f-'Iran-
ga tdl't ' icto de Porto ~aguro) pela continua-
ção do u esmo es pigão que acima vem des -
cript.o, até ao encontro do ribeirão «Cabeça-
lia» com o rio Turvo-limpo, fieendo perten-
cendo ao mun ic1pio do R1o Branco (d1str1cto 
de S . Jodé) tod a a fpzenda denominada «Ma-
cuco». 

AJ·t. 23. Ficam transferirias para. o distri -
cto ue LumianrlaS, mur..icipio ll d L>tVrns, 00· 
dejá estão encravadHs, a r .zentla JJa L•~e, 
propriedade do cidadão Carl s Gomes R•be1ro 
da Luz , e a fazenda Jar-Jim, pr opr1edade do 
Visconde de Caldas, aquella actualmente per-
ten"en!e ao IllUIIIcipiu de Tr. s Cora~ões do 
Rio Verde e esta ao de Baependy. 

Art. 24. Ficam alteradas as divisas entre 
os muniCJip ios da Ayuruoca e Tun·o da ma-
neira seguinte : a p~ort1r da serra da. Trai-
tuba no logar deDlmlnado Caethà até o oa-
pl!o do Mat.iro, actu aes divisas do municl-
pio de Ay uruoca co m Baepen cl y, d'ahi por 
rleante >eguin do á esquerda v11e ao alto do 
Can,po do Curralinho, ~ejlu!Dd<' em linha re-
cta ao morro do Descalvado, d'ah1 ao carre-
go da Ca pue~>a gran Ja, segu indo eFte até o 
Ribeir ão o~ a Boa Vista, no Jog-ar deoorn lna-
do-Aterrado d'abi em linha. recta ao Mor-
ro 01 ande, proximo á fazenda de A urellano 
Villela, seguio dn sempre a recta até o alio 
da. Capoeira do Muei rl\o e d 'abi ao porto do 
Pary, no ~i o Ayuruoca. 

e pelas de João Ribeiro, d. Mari a Luiza de 
Castro, João Yi<ltor de Almeida, Antomo Ma-
ximiano de Sousa Botelho, Mt~noe l Ferreira 
dos Santos, Manoel Dias Paes Junior, pela 
faze nda de <<S. Fr11 r.cisco1> e pelas de José 
Gamart~ no e de José Gurzio Sobrinho, até o 
rio Turvo, e por este aoima, p&llsando pela 
fazenda de Joaquim Diniz atá alcançar o dis-
tricto da <l idada de Ubá, ao qua l fi car ão pe -
las referidaa lmllas, pertencendo as ditas fa· 

Art . 25. Fica revogado o decreto n. 18, de 
15 de fevereiro de 1890, que transferiu para 
o município da Campanha a razentia deno-
minada-Blla Vista . 

A. C. - 41. 

Art . 26. A cidade da Bagagem passa a d&-
nom inar se -E::~tre lls do Sul, no me qoe reri 
applioado á comarca e &O mun lclpio, e o 
arrainl denomin&do Estrella do Sul passa a. 
denomi nt~ r- se Santa Rita da Ea\rella . 



Alt. 27. Fica revogáda a lei n. 3. 058, de 
28 de outubro de 1882, e restabelecidu as dt· 
visa11 entre o actual município de Muzambl-
binho e o de Monte Santo pela seguinte 
fórma : partindo da barra do rio da• 
canoas com o ribeirão da Onça, seguem 
por eate acima ate á ra ... enda de Pio Rodri-
gues Barboza nos limites actuaes com Jaoub y. 

Art. 28. As divisas entre o município 
de Monte Santo e o ue Jacuh y ficam . 
~endo as seguintes : partindo da serra da 
lagoinha ( vertente s do rio Pinheirinho ) 
limites entre Jacuby e Passos, na cabe-
ceira do Tomba-perna, ao morro deno-
minado Jogo da bola, seguindo d'abi pelo 
espigl!.o ao caplio secco; d'abi e pelo espigão 
referido ate ás cabeceiras do corrego dos 
Bentos, segu indo sempre pelo espigão até o 
morro do Tonjó e deste em linha recta ao 
ribeirão da. Onça, no ponto onde começar.1 
as divisas com Sa nta Barbara das Canôas. 

Art. 29 . As divisas entre o munlcipio de 
Passos e o de Cabo Yerde são pelo rio S . 
João ate o. barra do corrego do Cedro, e por 
este acim a ate ás soas cabeceiras , e desta 
c,;n linha r ecta ató as divisas da Ventania. 

Art. 30. Ficam restabelecldas as antigas 
divi~as t-ntre o município ãe Passos e os 
de S. Sebastilio do Paraizo e Jacuhy, altera-
das pelo paragrapbo unico do art. 1. · do 
decreto n. 462 A, de 4 de abril de 1891, que 
aesta parte fica derogado. 

Art. 31. As divisas entro os municiQios 
de Santa .uzia do Rio das Ve lhas e Caelhà, 
no Jogar denominado-espi ~l!o do padre 
Silve.-sorlio pelos espigões que dividem as 
aguas vertentes do ribeirlio Jaboticatubas 
das do rio Taquarassú . 

Art. 32. As divisas do município de Patos, 
com o de Carmo do Parnahyb& sl!.o as seguin-
tes: da ponte sobre o rio Abaete na estl'ada 
quevae de Sant'Anna dos Tiros para as fazen· 
das da Serra do Barreiro e Bebedouro, segue-
se pela estrada até o ribeirão Bebedouro, no 
Jogar em que existe uma fonte de agua me-
dioinal ; deste ponto pelo r ibeirão abaixo 
até o rio S. Bento ; dabi segue-se em linha a Serra das Carrancas, até o alto desta, por 
cima da fazenda do capitão Januario Caetano 
Pereira ; e seguindo-se pelo alto da referida 
serra ate á serra do Maxixe e, fina lmente, 
por esta até ás divisas do districto dtJ Lagôa 
Formosa, do município de Patos . 

Art. 33. Fio a revogado o decreto n. 384 , 
de 17 de fe vereiro de 1891, que traosferio do 
município de Qnelu z para o distrioto de 
Carandaby, município de Barbacena, parte 
do territorio daquelle. 

Art. 34. Os limites do município de San· 
ta Rtta do Sapucaby com os de S. José do 
Paraizo e Pouso Alegre serão os seguintes: 
Começam no rio Sa pucahy, nas divisas da 
fazenda da Pedra Redonda com o bairro do 
Pouso d'Antas, pelo esplglio das di visas da 
dita fazenda, aguas vertentes, ate o ponto 
maia alto, segu indo depois á esquerda ate o 
alto da Serra e atravessando a garganta, na 
fazenda de Antcnio Pereira Lopes, segue 
em linha recta ao esplglio que divide as 
terras d Antonio Bernardes e Jonas Bernar-
dell; e por eata divlaa até os Campos do 
Ventura; e dah i, em linha recta, ao Jogar 

denominado «Cahur.l" 11 de@•q, tlm linha re-
cta , ao rio Sapucahy. 

Art. 35. Fica transferida para o municí-
pio de Santa Rita do Sapucaby, onde e~tá 
encravada , a fazenda denominada « Giráu », 
desmembrad a do município de Pouso Ale-
gre. 

Art. 36 . Fica transferido o povoado de 
Cajangâ, de município de Pium by , para o 
de Bambuby, conservando as suas divi-
sas. 

Art. 37. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sa las das com111issões, 2 de set•mbro de 
1901·- .los•' r; ,urolt·es. - Kums Piuhci1o.-
Und•·ig11es f 'hnrl'S. 

O MESM O SE!'\IIOR, aproveitando estar na tri· 
buna, requer e obtém dispensa da s tormali -
dades regimentaes para que sejam 88 reda · 
cções apresentadas , discutidas e votad as 
immediatamente. 

Lidas, pois, e postas em didcus~ão succes· 
sivamente são sem debate approvadas 88 re-
dacções apresentadas. 

Remettam -se ao Senado . 
A PRRSENTA ÇAO DB PRO JECTOS, I N OICAÇ ÕE S 

K MOÇÕ ES 

O s r . l.ulz (;nlilsfauo :-Sr. Presidente, 
tenho a honra de submetter â apreciação da 
Casa o seguinte projecto de lei (I é). 

Em rapidas palavras demonstrarei á Ca · 
mara a razão de ser deste proj~ ctn. 

Reina no Estado perfeita baiLurrl ia em 
re lação ao ronccionamento das e -co las pri· 
marias, ou melhor, em relaçllo ils hc.ras em 
que ellas deve m funccionar . Essa irr ... gula-
ridade se explica em r8zlio da lei n. 4 I ter 
determinado qu e as e@colas prin11 rias fon -
cciooariam das 10 ás 3 112 horas .. . , tarde, 
tendo os profes.iores dividido os a lu ucnos em 
duaP turmas. 

Mais tarde, veiu a lei n. 221, quo deter-
minou que asescolas funccionar icun das 10 
ás 2 horas da tarde. Não obstante, vem ain-
da a lei n. 28l , ultima votada a res pe ito da 
mataria que nada dlspoz sobre as horas do 
trabalho escolar. Regulamentada pelo de · 
ereto n . 1. 348, determin ou este !.lU " BS es-
colas deveriam fnnccionar das lU ás 3 lt2 
horas! Vé, portanto, v. exc. , sr . Prc ~1dente, 
que ha uma verdad~> ira balburd111 nu ma-
teria. 

Nestas condições, tenho a honra de sub · 
metter meu pH>jecto á consideração da Ca· 
mara dos ara. Deputados. esperan r!o qu e elle 
se converta em lei, afim de evit11r seme-
lhantes irregularida des nesse importante 
ramo do serviço publi co . ( Muito bem !) 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e vae a im-
primir -se o seguinte 

Proj ecto n . 125 
(3. · legislatura) 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I .• Fica restabelecida a disposição 
do art. 8.· da tet n. 221, de 14 de setem bro 
de 18117, referente ao funcoion amento das 
escolas primarias do Estado. 



Art. 2.• Revogam-se aa dispoaiçõe,: 
contrario. 

em e mbarque de quasi todo gado da zona do 
centro, ou não se installa e constituirá uma 

Sala das sessões, 2 de setembro de 
-Lttiz Cass·iano .-Vasco Azevrdo. 

Dí.~cusstfo de emenllrt do Srnado 

1901. simples disposiç!lo legislativa pa>·a i ngtez. 
t>e>" •••• • Portanto, sr. Presidente, coherente 
com o meu procedimento , coberente com o 
meu modo de votar nesta Casa, prorquanto, 
ao deliberar sobre o meu voto sobre qualquer 
questão, pondero sempre as raz1lea de or-
dem publica, as conveniencias e os interes · 
aea do Estado, que devem pesar no meu es-
pírito, eu venho declarar que, de novo, voto 
coutra a emenda em discuss!lo, sustentada 
pelo Senado sem um s<• argumento em seu 
ravor, e voto contra pelos mesmos motivos 
por que votei da outra vez e que não expan-
di, mas que são os seguintes : a desneces· 

Em seguida é lida e po3ta em diRcussão a 
emenda n . I e a de n. 3lettra «J>> ofl'ereoidas 
pelo Senado á proposição da lei n. 5~, so-
bre forca publica, emendas estas já rejei · 
tada pela Camara e sustentadas pelo Senado. 

Encerrada a uiscussão sem debate a Ca-
mara rejeita a emenda. 

Remetta se á. commissão de Redacção. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.• DISCUSSÃO DO PRO.f ECTc' :\'. 115 

Lido e posto em 1.· discussão e sem debate 
approvado e vae à commiesl!o de Commercio 
o projecto n. 115, sobre propaganala do con· 
sumo do café. 

Discussão de emenrlJ do s e ,. a rio 

Em seguida é lida e posta em discussão a 
emenda do Senado á. proposiç>•o de lei n. 51, 
emenda esta r~jeitada pela Camara e susten· 
tada pelo Senado. 

O sr .João Luiz :-Pedi a palavra, sr. Pre-
sidente, unicamente para dar <i. Camara d9s 
srs. Deputados as razoes pelas quaes, cohe · 
rente sempre com o meu procedimento e 
não tendo motivos para mudar de opin ião, 
continuo a votar contra a emenda ora em 
discussão, já r~j6i1ada por e~ta Casa, onde 
só teve dois votos a seu ra vor. 

0 SR. F. PEIXO TO :-E prO\'avelmente sa'a 
terá os mesmos. 

0 SR. DELFIM MOREIRA :-E' uma supposi -
ção de v. exc. 

o sR. F. PEIXOTO :-E' simplesmente con-
fiança no bom senso da Camara. 

O SR. JoXo LUIZ :-As rezões que eu tenho 
para votar contra a emenda do Senado, na-
turalmente silo as mesmas que p:epondera-
ram no espírito dos meus illustrados colle-
gas e que não foram destruída~ na.J.uell a il· 
lustre e veneravel corporação, pois a emen-
da foi allisustontadasem disouse :todeesp~cie 
alguma. 

Sr. Presidente, eu tenho sido nesta Caea. 
um dos dedicados propugnadoreP , um dos 
esforçados defensores da industria pastoril 
do meu Estado, e tenho procurado concorrer 
com meu voto e com a minha obscura in-
telligencia .. . 

VozES :-Multo Incida (apoi~ dos [J•:rars ). 
O SR. JoÃo LUIZ . .• para attender h 

s:dade, a inconvenjencia da medida, pois, 
~>lia vae matar a feira de Bemfica, já esta-
belecida, prejudicando altamente a zona por 
e lia se!' vida. 

0 SR. A. DJ;TRA :-A (eira de Remtlca e a 
unica que serve á zona da M11tta . 

0 SR. AB818 LIMA:-MaP, a fundação de 
uma outra pode não trazer prejuízo . 

O sR. JoÃo Lmz:-i\'estas condi~õeF, melhor 
seria que o Congresso Mineiro estubelecease 
feiras em todas as estações das estradas de 
ferro existentes no Estado. 

Deste modo ar. Presidente, o cidadão teria 
á su:t porta a feira neceasaria para o paga-
mento de impostos e Yenda doa productos: 
sim, o espírito de justiça preva leceria sobre 
todas as outras considernçues possíveis em 
relação á ma~eria, ainda que, em meu modo 
de ver, semelhante medida viesse sacrilicar 
os interesses da industri a pastoril. 

1\,-,') comprehendo as razues pehas quaes se 
deseja crear um a feira a 2 horas da feira de 
Bemfica,que se acha installada, ranceionando 
I'egularmente, e como essas razões não fossem 
dad :•.s nem apontadas uma só voz, conti núo a 
ser coherente com o meu procedimento ante -
rior e declaro do alto de~ta tribuna que voto 
contra a emenda do Senado, com perfeito cc-
nhecimP.iüO de causa e confiante no voto 
dos mo·,18 illnstrados collegas desta Camara, 
que serão tambem coherentes e votarão con -
tra a emenda, como da outra vez o fizeram, 
quasi por unanimidade de votos . ( .'lluito~em 
m uitQ bem.) 

0 SR. DELFIM MORE!RA:-(Não deYOlveu O 
seu discu rw) . 

Ninguem mais pedindo a palavra sobre a 
emenda encerra-se a discussão e procedendo -
se a votação e a mesma npprovada .-A' com-
miss:to de Redacção. 

Comparece o ar. Edmundo Blum. 
DISCUSSÃO DK EMENDAS DO SENAL O 

medidas reclamadas pelos nossos patrícios São lidas e postas em discussão as seguia-
que se dedicam a essa fonte de riqueza pu- tes: 
blica e particular. Tive occasião, em annos 
anterlore~. de defender com todas as minhas Emendas ofTe>·ec idas c opproondas p ~ lo Senado 
forças a creação das feiras de gado, e é ex- ao pr-o.fecto 11. ú4, da Camara dos s1·s . Deputados 
actamente, por esse motivo, que me sinto na 
necessidade de vir declarar que voto contra 
a emenda em dlscusel('). Assim procedo por· 
que, de duas uma : ou a feira pretendida ao 

(lniciad" sob n . 102) 
N. I 

installa, o qne importa na suppressão da Ao art . 2. • § 3. ·-Supprima-se a palavra : 
f eira de Bem fica (apoiados), ponto natural do-profissional. 



... 
N . 2 

Ao art. 3. ·-Onde ae 16-rnetade-dlga-ee: 
--olnco, vencendo cada um 6:000$000. 

N. 3 
Ao art . 6. ·-Accrescente se em seguida à 

palavra vencimentos (4. · linha do artigo) o 
ll8gnlnte : -actuaaa; e no ftm do arttgo 
u seguintes:- qne serll.o de 1:800!000 an-
nuaea. 

Paragrapbo. Nu localidades em que as 
Escolu Normaea funccionarem em predloa 
nlo pertencentes ao Estado, correrá a des · 
pesa com o aluguel por conta du reapectl · 
vas municipallciadea; e, ae as Camaru Mu· 
ntcipaes se recusarem a fazeJ.o será eua-
penao o ensino. 

Artigo. A matricula em cRda um doa ao· 
noa do curao nas Escolas Normaea ftca au · 
jaita á tua que o governo durá, 10b pro-
poata du reapaetivu congregações, den\ro 
dos limites de 10>000 a 40J(l:JO, tendo em vis -
ta as condições peculiares do Jogar onde 
tllr situada a escola, e será paga em duas 
preataçllea, sendo a I.· no acto da ma ~ricuh1 
e a 2. · antes doa exames ftnaea. 

Paragrapbo. O producto du taxu de ma-
tricula. aerá dividido com egualdade peloa 
profesaoree da respectiva escola. 

Paragrapbo. A iratlftoaçll.o dos dlrectorea 
das Etcolu Nl'rmaea será de 600SOOO e a doa 
aecretarl01 de 3001000 annuaes. 

N. 4 
Ao art. 7. · Accreacente-ae: 
Paragrapbo . O curao normal eonatará das 

1eguintea disciplinas diatrlbuidas pelas ca-
4eiraa aotualmente ex latentes: 

l Llngca Nacional; 11. P'rancez; Ill . Geo-
graphia e Htatoria do Brasil, eapecialmente 
de Minas Geraea; IV. Arithmetica elementar; 
V. Gdometria phma e deaenbo linear; VI. 
Pedagogia; VIl . Elementos de aclencias phy-
aicas e naturaes (zoologia, botanioa . phydlca 
e cbimica inorganica); VIII. Trabalhos de 
agulha, cujo ensino ftoará a cargo da lnape-
ctora de 11lumnas. 

N. 5 

.\o art. 8. • §I. · -Supprima-se at1 pda-
vras:-nu Externatu da Capital um lo~ ar de 
in•peotor de alumnos. 

N. 6 

Ao art. 8. • § 4. · Supprfma se: 
N. 7 

Ao art. 8. · Accreaoente se: 
Paragrapho. Ftca extincto o Extern~to do 

Gymnulo em 8~rbacena, salvo o direito dos 
alumnoe ant.toriurmente matriculado•, de 
concluirem o curao. 

N. 8 
Ao art. 10. Accrescente-~e in fine;- e a 

respectiva despesa a 7:50JS000 ra. 

N,g 

Ao art. 13 :- Accresceute ·ae : 
•Os que contarem mala de 10 annoa de 

serviços terllo metade doa vencimentos d:>a 
cargos que exerciam até aerem approveita· 
doa em outros. • 

Paragrapho. O tuncoionario em diaponl · 
bilidade que nll.o acceitar o emprego, de egual 
ou semelhante eatel(oria ao qus exercia que 
lhe for designado pelo governo, perderá o dl· 
reito ás vantagens e vencimentos marcadoa 
nesta lei. 

N. 10 
Ao art. 13, n . I: 
Supprimam-ae as palavras : - fnolusivà a 

interinidade . 
N. 11 

Ao art. 16 .-Accrescente-ae em seguida á 
palavra-elevar: as seguintes : - até o do-
bro. 

Substituam -Pe as palavras - tia Secretaria 
da Agricultura-pelas seguintes : - em vir-
tude desta lei ,. 

N. 12 
Ao art. 17: -Subatituam -ae as palavru-

terllo direito, pelas seguintes : -teril:o prere-
rencia. 

N. 13 
Aoarescente BA : 
Artigo Fica extincta a colonla correcio· 

na! de Bom Destino, revogad 'i a lei n. 
141, de 20 de julho de 1895\· o governo pro-
videnciará na fórma das eis em vi.,or so-
bre o destino doa correcoionaea ali! exiaten-
tes. 

N. 14 
Accrescente-ae : 
AT·tii(O. Ficam revogados os art. lO e 22 

da lei n. 28 1, de 16 de setembro de 1899, 
quanto ai) vencimento doa proressorea em 
disponibilidade, que aerll.o pagos aómente até 
31 de dezembro do corrente anno. 

N. 15 
Accreaoente-ae : 
Artigo. 8' dispensada a audienoia dos prc-

motor·ea da justiça nas aoçoes civeia em que 
for parte ou 1ntere11ado o municlpio ; e ele· 
vada a alçada doa juizes substitutos a 
l:0003()0:J . 

N. 16 
Accrewcente-ae : 
Artigo. As fur.oçoea de curador ftscal du 

massas fdllidas e de curador geral dos or· 
pbll.oa aerlio exerci,jaa pelo promotor da jua-
tlça, aalvo o direito doa serventuarios vlta-
liclos nas comarcas onde existam·. 

N. 17 
Artigo. OJ juizee de direito, subatitutoe 

e promotores de juatlça terio os vencimen-
tos marcadoa na seguinte tabella e aa ouataa 
que lbea forem oontadaa naa causas que pre-
pararem, julgarem ou promoverem, excepto 
aa crimlnaea, em que decahir a juatlça. 



Paragrapho. As ouatas serlo arrecadadas 
na eataçli.o fiscal da oomaroa na fórma da 
legislaçll.o em vigor, e pagas menaslmen· 
te aos fuoccionanos a que pertencerem. de· 
du:tindo se 50 · 1. para as rendas do Esta · 
do : 

TABKLLA 
Juizes de direito de I. • entrao· 

cia .............. .... .. .... . . . 
Juizes de direito de 2 . • entrao· 

cia .. . . . ..............•...... 
Ju 1zes de d1reito de 3 .• entrao· 

cia ..... . .. ... .......... . .. . . . 
Juizes de dire1tt> de 4.· entrao · 

cia .... . . .. .. . ... ....... .... . 
Ju 1zes substitutos de I.·, ~. · e 

3. entrancia ............... . 
Juizes substitutos de 4. • entrao 

cia . ... . ..................... . 
Promotora~ de justiça ..... . . .. . 

N. 11! 
Accresceote se : 

5:000$000 

11:000$000 

6:400.000 

7:400$000 

3:500$000 

3:000$000 
2:800,000 

Art1go. Ficará extincta quando vagar 
uma das nr11s de direito da comarca de 
Juiz de Fóra, supprimiodo se então o logar 
de 2. · promvtor de justiça da mesm11 co 
marca. 

N . 19 
Accrescente se : 
Artigo. O ooocursn para o provimento das 

comarcas de 1.• entrancia far-se ha na forma 
das di~posiçOe s da lei n. 18 de 28 de novem · 
bro de 1891, e do regulamento que o gover · 
no expedit á para a sua execuçlio, tlcando 
revogada 11 lei n. 238, de 27 de agosto de 
1898. 

N. 20 
Acoresoente-se : 
Art1go. Aos professores do Oymoagio Mi · 

neiro e das Escolas No'rmaes nlio é VAdado 
acceitar o patrocinio de causas civeis no 
C.>BO do art. 113, paral{rapho unico, da lei 
n. 18, de 28 de novembro de 1891. 

Paço 'lo Senado do Estado de Minas Oe · 
raes, B ~ llo Roaiz0nte, 29 de agosto de 1001 
-Dr Jnnquim Antonio Dutra, presidente .-
Dr . Joté Pedro Drumrnond, I.· secretal'io.-
Manoel Teia:eira da CoJta, 2. · secretario . 

O 11r . A11tolpho Doh-. : -(Não devolveu 
o aeu discurso ). 

O 11r . .JoAo PJo:-Pedi a palavra, sr. Pre· 
stdeote, para impugnar a emenda do Senado 
que a meu ver nAo tem sigmficação alguma 
-é a de n. 14 combinada com a de n. 9. 

Não sei qual roi o criterio de justiça que 
presidiu á deliberação do •enado, porque 8e 
no In ternato que tem tres inspectores de 
atum nos se supprimiu um logar deix tndo 
apenas dois, que no Externato se não lia Je 
supprimir tambam um, quando nilo é tão 
rigoro~a a \' igilancia e o •·rabalbo é apenas 
de manh1l até a tarde . Parece que não 
houve justiça na deliberação do Senado . 

Venho tambem declarar que é uma Vl}rda· 
delra •urpre".a para mim a emenda n. 9, 
eombinad11. com a de n. 14. 

0 SR. LUIZ CU8IANO:- Pl'rfeitamente. 

O sa. JoÃo Pzo:-E' mala do que uma aur-
pre:ta, é o Congre11o Mineiro declarar que o 
professor publico em Mina• é inutil, é ain-
da mais do que isto, é di8pensar por comple-
to o ensino publico em Minas, p~rque o pro-
fesaor publico, qualquer que aeja a Pua ca-
tegoria, 88tá c~llocado em rasoura inferior 
ao porteiro da menor repar titiio publica. 

E de facto, pela emenda n. 9 o empregado 
que contar mais de lO annos de serviço terá 
me tade de •eu venci mento até ser de novo 
aproveitado ; o porteiro de uma repar·tição, 
portanto, oontinual'á a vencer o ordenado 
ate que seja aproveitado pura outro logar, 
ruas o projeaaot• publico de Eacola Normal 
ou primario t~rá apenas o vencimento até 
31 de dfzembro do corrente anno. 

O PR. Lmz CusiAN0: - 0 que é a maior 
das injustiças 

O sa . JoÃo P10 :-NAo, é mais do que injul-
tlça, é quaai um insulto que 8e atira ~o pro· 
fessor publico no EMtado de Minas (Muito1 
apoiados.) 

Nem se pode dizer que o projecto trata de 
funcciooarios publico& e p(lr isso mesmo in-
clue o professor publico, não , porque quan-
do a lei r z distincçào em ~eu artigo e no · 
minalmeote cita um artigo aquelles que não 
estll.o comprehendidos, .. (l 'a riOJ apartei). 

Ora se a lei diz que o funcciooatio publico 
(tratando de repat'tiçOes pubhc~~.t~) tert. 
vencimento até quo seja aproveit•do e depol1 
estabelece excepç9o paro. o~ prof8$sores pu-
blico& não ee pode de modo algum hffi rmar 

I que eFta disposiçiio abrange o profe3aor pu-
blico, o que fdZ com que a. exc~pção creada 
para elle seja odiosa e inj us ta (Muito tem) . 

Se pedi a pa lavra , sr . .?residente, to i para 
protestar contra Isto e declaro quA voto 
contra a emend a e mais ainda para deixar 
bem rrizada a injustiça de que é viotlma o 
professorado publico em Minas. 

O procedim t nto do Senado nesh emenda 
à in .e~;;: tcavel e abi fica o meu pro•.esto con-
tra ulla ( ll'fuito bl'm ). 

O sr. 't'as~o Aaevedu:- (Não devc.lveu o 
seu discurso) . 

O sr . .Jcilo l.nfa: -(Nilo devolveu o seu 
discurso). 

Suspende-se a sessão por 10 minutos, SIJ!'. 
do reaberta findo este prazo. 

Continuam em diecussllo as emendas do Se-
nado. 

O 11r. Carloa Tolello :- (Nilo temos o 
seu discurso) 

O sr • .Julio TaYares: (Nilo devolveu o 
seu discurso.) 

Nll'J baHndo mai s quem sobre es emen-
das do Senado peça a palana e encerrada 
a discusslio e vae se proceder á votaçli.o. 

Tendo o sr. João Lu iz requeritlo que fone 
votada por par teR 11 emenda o. 3, o Pr. Pre· 
stdente submette a Yotod esse requerimento, 
que é avprovado. 

Em se~uida sll.o approvadaA AS emendas 
ns. I, ~. 3. • om e xcep~&o do parngnpho uni· 
co do nt I!D I.· 4, 7 a 13 " 15 a ~o. sendo 
rejeitadas 118 de ns. 5, 6 e 14 e o pRrsgrapho 
uni co do artigo I. · !la de n. 3 . Dovolva..-e 
ao Senado . 

O SR. JoAO Pio :1-d • ordem) pede se consi-
gne na acta ter votado contra o paragrapbG 



Lo da emenda o. 3, sobre dlvlsll.o pelos pro 
feuores do producto das taxaa de matricula 
oa5 Etcolas Normaea. 

0 SR . FRRRBIR&. E MELLO (pela ordem ) pede 
egualmente se consigne na acta ter votado 
contra a emenda n. 14 que revoga os arti-
gos 10 e 22 da lei n. 281, sobre vencimen-
to doa professore3 em disponibilidade. 

0 SR . ASTOLPllO DUTRA. (pela ordem) re· 
quer se consigne na· acta ter votado contra a 
emenda n. 15 por julgai-a perturbadora da 
ordem dos processos. 

O SR. Jolo LUJz (pela ordem) declara ter 
vutado contra a emenda o. 4 por julgai-a 
desorganizadora do ensino normal e não po-
der comprehender escolas normaea sem aula 
pratica. 

0 SR. LUIZ CASBJANO (pela Ordem) declara 
ter votado contra as emendas n1. 4, 13 e 
20, pelos seguintes fundamentos : 

Quanto á de n. 4 por nllo comprehender 
em um estabelecimento de ensino profissio-
nal a suppressão da aula pratica, indispen · 
savel; quanto á da n. 13 por julgar de 
grande inconvonlencia a suppressão da Co 
hnla Correcclonal de Bom Destino e tina! 
mente quanto á de o. 20 por julgai a inu-
tll. 

0 SR. C&.RWS TOLEBO (peta ordem) pede se 
consigne na acta que votou pel a rejelçll.o da 
emenda n. 14, unicamente porque doa deba-
tes desta Casa parece que ficou claro que a 
cómeçar do exercício seguinte, os professo-
res em disponibilidade tlcarão em egualdade 
de condlçOea na percepção de vencimentos 
taxados pela lei actualmente em vigor. 

Serão attendidos os pedidos dos nobres de-
putados. 
' 0 SR. FRANKLIN BC.TiiLHO (peta ordem) 

diz que ao votar · ~& a emenda n. 14, retirou-
se do recinto por tratar a referida emenda 
de assumpto em que é Interessado. 

Estando linda a hora destinada para os 
trabalhos, o ar. Presidente designa para 
amanhã, a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

PRIMii:IRA PARTE 

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

sões e dos proJectoB, depois de impressos e 
distribuídos. 

'Apresentaçll.o de pareceres das commis-
ellea. 
Apre1entaç~ de projectos, requerimentos, 

indicaçlles, interpellaçõas ou moçlles. 
,Discusslo de requerimentos, indicações, 

inwrpellaçoas e 'moções. 
Approvaçll.o de redacçllea tlnaes. 
Segunda dlscuSBllo do projecto n. 119, an-

nullando laia da Camara Municipal de 1.1>.-
vraa. 

IIWlTND.&. PARTB 

Ai-é 4 horas da tarde : 
Torceira discussllo do projecto n. 107, DO-

bre licença ao eaorivll.o da paz do dietricto 
do C.1ra1o do Escaramuça e outros. 

Terceira do de n. 113, revo i!ando a resolu-
çll.o n . 6, sobre vencimentos dos funociona-
rios da Secretaria da Camara dos Deputa-
doa. 

Segunda do de o. 118, sobre licen ça a pro-
fessora do sexo feminino do di stricto de 
Ouro Branco. 

Segunda do de n. 106, sobre licença ao 
escrivão do 2. · officio de orpblios da comarca 
de Leopoldina. 

Terceira do de n. 78, sobre prazos para 
caducidade de concessões de estradas de 
ferro . 

Discussão do parecer n . Hili, sC!bre a indi · 
cação n . 15. 
Levant~ se a sessll.o. 

60. · SESSÃO ORDIN.\RH, AOS S D~ S8:T E~I 
BRO DE 19:!1 

PRESIDENCIA DO SR. RIBE 1 R ~ DE OLI V !liRA. 
SU~IMARiO: - Primei ra parle da ordem do dia.-

Acla - Expediente observações lloa srd. Julio 
Tavares, l.ufz C:assfano e Jo lo Pio. - Segu nda 
feitura. - A presentaçilo tia redacçã~ fin al sobre a 
prrposlção n . ál, da Camara -Arresentação do 
projecto n. 125.- Discustão de req ueri meu tos.-
Segunda discussão do pro j ~ cto n . 1 1~. discurso 
do sr . J<oão Lulz.-Segunda partP.-Terceira dis-
CU3!<lo do projecto o. lu7. Em enda do sr. Ju lio 
Tav ares.-'l'tlrceira discussão do pro)ecto n. ltS. 
-Segunda do3 de ns. 118 e lOô. - "Terceira do 
de o. 78 .-Discuss:lo do parecer n. 16·· Dis-
cursos rios sr d. Epaminondas 'Jiloni, Porto Pri-
mo , João Luiz e Julio Tavares . llequerimenlo 
do sr . Porto l'rimo .- Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

presentes os srs .: Ribeiro de Oliveira, Agos -
tinho PerElira, Celestino Soares, Arthur Pi -
menta, Julio Tavares, Astolpho Dutra, Jay-
me Gomes, .t<'erreira e J\lello, Juvenal Penna, 
Luiz Cassiano, Epa minondas Ottoni , Leopo1 · 
do Corrêa, Joll.u Valioso, Franklin Bo telho, 
João Pio, Desiderio de Mello, José Gonça1· 
veP, Simeão Stylita, Astolpbo Pinto, João 
Luiz, Alves de Lemos, Carlos Toledo, Nunes 
Pinheiro, Olympio Borges, Assis Lima, Por· 
to Primo, Xavier Rolim, Delftm Moreira, 
Gaspar Lopes e Vasco Azevedo, faltando com 
causa participada os srs. Silva Fortes, 
Freitas Castro e. Ribeiro Junquei ra e sem 
alia os mais senhores . 

Abre se a sessão. 
Lida a acta da antecedente o não havendo 

quem sobre ella façaobservaçllt~s é a mesma 
dada por approvada. 

O sa. I.· :SECRBTARIO dá conta do seguinte : 

O {fie i o 
Do presidente da Camara :\lonicipa1 de 

Bom Successo, enviando uma reclamaçl!.o de 
contribuintes daquelle município contra o 
acto da respectiva Camara.-A· commissão 
de Camara Municipaes. 

Reqv11rimento 
Do collector de Tres Coraçlles do Rio Ver-

de, oedlndo para ser relevado do oagamen-
to do prejolzo que softreu em dinheiro e 
estampllhBI com o incendlo de sua caaa.-
A.' commiealo üe Requerimentos. 



O SR AssiS LIMA communica e a Camara 
fica Inteirada que o ar. Joaquim Calixto fal · 
tou hoje á sessão por doente. 

0 SR . Jt•LtO TAVARES diz que do resumo 
de seu discurso pronunciado bontem e 
publicado hoje no jornal offloial se depre· 
hende que elle orador, ouvira do director 
da oolonia correcional «Bom Destino» que 
esta nlio dava resultado, quando o que disse 
s. exc. foi que do relatorlo daquelle funcoio· 
narlo dirigido ao dr. Secretario do Interior 
se deprehendia isso. 

Pede, pois, retificação nesse ponto. 
Será. attendido o pedido do nobre depu· 

tado. 
O MKSMO SE -: 110 R envia á Mesa uma re· 

presentuçilo do conselho districtal do De· 
semboqu11, comarca do Sacramento, sobre 
rectitlca ção de di visas do referi do districto 
com a cidade do Araxá. - A' commissl!.o 
Mixta Especial. 

0 SR. LUIZ CABSIANO envia á. Mesa um re · 
querimento em que Orozimbo Benedicto Par-
reiras e outro olficiaes de justiça da comar-
ca do Romtlm pedem uma disposição legal 
para que ns citações no crime e para ojury 
s~j am feitas com hora certo, como no ci· 
vel, no caso de occultação combinada da 
.parte ou testemunha&.- A' commissão de 
Jaatiça Civil e Criminal. 

O aR. JoA.o PIO diz que no resumo das 
poucas palavras que h ontem pronunciou, 
Impugnando a emenda do Senado, consta 
que elle orador dissera que o procedimento 
do Senado era inexplicaval. 

S . exc . n!l.o disse ou não quiz dizer i&Fo ; 
apenas disso que as duas emendas eram 
antagonicas e a comparação entre ambas 
era inexplicavel. 

Não deu, poi~, termo algum para qualifl· 
caro procedimento do Senado ou, ao meno~, 
não quiz fazei-o. 

Será att endida a reclamação do nobre de-
put ado. 

2. • Ll!ITURA 
Têm 2. · leitura o parecer n . 168 e o pro 

jecto n . 125, sendo este j ulgado objecto 
de delibernçlio. - !'ara ordem dos traba-
lhos. 

APRESENTA ÇÃO DE PARECERES DAS CC Ml\118-
EÕKS 

0 SR. NUNES P!l<HEJRO, por parte da com -
missão de Redacçlio, apresenta C seguinte: 
Pa >·ec~r e ,·edac, ao fi na l soó>'e a proposição 

n . 5 1 

(~ni ciada sob n . 86) 

A com missão de Redacçl!.o -de Leis, a que 
foi presente a -proposiçlio n . 51, é de pare-
cer que lhe seJa dada a seguinte redacçlo 
final: 

O Congresso Legislativo de :\linas Geraes 
decreta: 

Art. L.· Ficam creada~, de accordo com 
a lei n. B03, de 15 de julho do corrente anno, 
mais duas feiras de gado, aendo uma no 
municipio de Sete La~oas e outra em qual-
quer das estações da Estrada de Ferro Cen· 

trai do Brasil, no município de Barbacena . 
Art. 2 . · Esta lei vigorará desde a data 

de sua publicação. 
Art . 3. · Revogam se as disposições em 

contrP.rio. 
Sala das commissões, 3 de setembro de 

1901-Nunes Pinhe iro.-Josd GonçalveJ. -A 
imprimir -se. 

APRKSENTA ÇXO DE PRO JECTOS, INDICA ÇÕES E 
MO ÇÕ ES 

O sr. J.ulz (;asslano :-Sr. Presidente. 
quando se discutiram hontem nesta casa as 
emendas vindas do Senado, referentes ao 
pr(lj ectu n. 54, que reorganiza os serviços 
publicas do Estado, neguei meu voto ás 
emendas de ns. 4, 13 e 20, pedindo que se 
consignasse na act l\ semelhante procedi-
mento meu , cuja razão de Rer fundamentei 
na orcasillo. 

Relativamente â emenda n. 4, que à o que 
me obriga a vir á tribuna neste momento 
deu-se um facto lamentava!, tanto da part~ 
do Senado, como ainda da Camara dos De· 
putados, porquanto . . . 

0 SR. DELFI~l MOREIRA :-A Camara não 
podia mais emendar. 

0 IR. LUIZ CABSIANO :-Mas podia rejeitar 
a emenda. 

0 SR. PRESIDENTE :- Obsorvo ao nobre de-
putado que já passamos do expediente. 

0 SR. LUIZ CASSIA NO : - Estou justificando 
um projecto que vou tor a honra de su b-
metter á delil!eraçiio da Camara. 

Vi, sr. Presidente, que entre as matarias 
que constituem o cuJso norm al, não foi men -
cionada a aula pratica mixta . 

U111 sR. DEPUTADO : - Indispensavel ao cur-
so normal. 

0 SR. LUIZ CASUNO:- Não posso admittir 
que o Senado pudesse comprehender que tal 
cadeira poderia ctesapparecer do curso nor -
mal ; só posso:; uttrib•J ir essa circumstancia 
a um engano, lamentav&l aliás , por isso 
mesmo que, ninguem que tenha conheci-
mento, succinto e rapido embora, do que 
sej a o ensino nOJ·mai, comprehenderá se-
melhantes estabelecimentos sem aulas pra -
t ioas , onde os alumnoa-mestres fazem o BllU 
apr~;ndizado. Nestas condiçues, re~olvi apre-
sentar o seguinte projecto-(L•;J 

Apresentando es te projeoto, sr. Presiden-
te, tenho em vista sómente sanar o en gano 
que se deu. 

O SR. A. Dt:TnA : - Jã. começamos refor· 
mar a lei que o Senado nos enviou. 

0 SR. LUIZ CASSJANO: - Depois, ha UIU 
facto originalíssimo : a prc fe3sora da aula 
pratica mixta , dado que se possa considerar 
que essa cadeira não está supprimida, não 
sendo mencionada por não fazer parte do 
curso-passaria a ter um ordenado de 300S, 
quando os outros professores vencem 1:8005, 
o que seria uwil clamorosa iojusttça. 

A lei n. 41, de 3 de agosto de 1892, que 
organizou no Estado o ensino primaria e 
normal, mencionou todas as cadeiras do cur · 
ao, dizendo, em seu art . 163, que haveria, 
anne:n ao Instituto normal, uma escola pra-
tica de enaino primaria regida respectiva-



mente, por um profersor e por nma prores 
aora . 

Vê se, pois, ar . Presidente, que a lei n . 
41 cons1deron a aula pratica como uma ca-
deira . Poder-se-ba sust entar que sendo essa 
aula pratlc9 annea:a á escola norm a l, nilo 
c< • nst ~ tue ella uma cadeira do curso? Nego 
e~1 a asse1 ç1i.o de qu em quer que a sn•tente, 
por isM O qu e é mataria indispensavel ao cur-
so e a professora da aula pratic& acha se 
e qui perada aos demais professo reli, sujeita 
aos mesmos onu s e gosando das J:llesm as ga -
rantias e d ireitos. 

Se essa a ula não constitue uma cadeira, 
pmque se ex ijle então que os alumnos 
me>tres só possam receber os respectivos 
di plom~s . t1epois de prestados OP exames 
pra ticas 1 Penso que este argumento é ir-
reapondivel. A aula p 1atica é uma cadeira, 
faz JH•rte do curso nor iJl al e nem podia 
deixar de razel -o, sob pena de se desvirtuar por 
col!J_plt to a natureza do ensino normal. 
(Apa l'les). 

DepoiS da lei n. 41, tivemos a ind ' d.iver -
sas lei R que trataram do as~umpto !l F li o es-
tas : a lei n. 77, de 19 de dezembro de 1893, 
e a l• i n. 221, de 14 je setem bro de 18S7. 

Essas n ada d;s pn :<.ei'bm a re1p ei to, porque 
nll.o revogaram, ne•te particult r, a di~poaiçlio 
aiJterior da lei n. 41, de 3 de ago•to de 1892. 
Ve1 u, p01ém, a lei n. 281, de 16 setembro tl e 
lE99, que rarormou nll.o Mó o enüno normal, 
co til> •am:,am o 8[UID > pri n .r w, e, eis o 
que dispõe essa lei, em 88U a .-t 18 1 Lé). 

«0 eusmo das matarias ex1gid &s no curso 
norm al será mm istrado nas seguintes cadei-
ras : 1. • ))Ortuguez e lilteratura nAcional ; 
2 .• (~ .• ncez ; 3 . • a ri tli met i c a e alp:ebra ; 4 . · 
geogra dna, princípios de bi st .. ria gera l e do 
Br . srl ; 5 . · geometria e dcseuno; 6. · scien-
oias J:bysicas e naturaes; 7 . · pedago ~;ia ; 8. · 
aula pratica mixta. ~ . 

OrH, @r. Presidente, n!lo temos actual-
menw lei algnma que d isponha sobre a mll-
terill, a não ser a de n . 281, que fvl a ul ti-
ma prom ulgada e pela quul, port~nto, de-
vemos nos reger. Afinal, pel .. el!Jen -la do 
Senado, que revoga o art. 18 da lei n. 281 a 
aula pratica mbta dePapparecerá do curso 
norm al, o que é completamente inlldmissi 
ve l. 

NeEtas condiçGes, entendi que devia apre-
Eentor este projecto, atlm de san~tr a falta 
que se commetteu, tlcan1o tlxalios os ven oi-
ru ~ n to s da p[ofenora, e, portanto, mantido 
o lol!'a r. 

J u·gando que advrgo uma boa ca u ra , es-
pero que a camara dos Deputados «cceitarà 
o projecto que tenho a honra de submetter 
à sua esclarecida consideraç&.o. (Muito bem; 
m uito bem . 

Vt~m é. Mesa, é lido, apoiado e vae a im-
P• imir-se o aeguinte 

Proftcto n. 26 
(Terceira legislatura) 

O Congresso L~gislati~o do Es tado de MI-
nas 0 draes decreta : 

Artigo unh~o. Ficam !'aduzidos a 1:800JOOO 
oi vencimentos dos P"!l tessores das aulaa 
praticai nneiu u Escolas Normâe1 do El· 

ta do ; revogadas as diBJiOsiçO es em contra . 
rio. 

Snla das ses~Oe•. 3 de setembro de 1901 . -
Lu:z Ca ssiano . - Jotlo Luiz . 

Di •cuss(lo de requerirr. en:o• 
Lido e posto em discusFão é approvado 

sem debate o parecer n. 168, que teve hoje 
2. · leitura, visto conclu ir por u m 1 equeri -
mento.- A' com mia;ão Mi xta Especial. 

2 . • DIECUSPÃ O DO PRNECTO N. 11 9 
Em segund a é annunc1ad11 a 2. · discussão. 

do pr<·je cto n. 11 1!, ann ulla ndo le is da Cama-
ra Municipal Je Luvras. 

Em dJEcussll.o o a rtigo unico. 
O lôl r . .João J,nlz : - (Nll.o devo! v eu o seu 

discurso). 
N i n ~uem mais pedi ndo a palavra , é encer-

radr a discuspã o sendo aprovado o p rojecto 
em seu art igo unice>, e ~onsentindo .. Ca ma-
ra que fosse ella á 3 . · discmsão, é remet-
tido á commissllo de Camaras Municipaes. 

2 .• PARTE DA úRDEM DO DIA 

3.• DIECUSPAO DO PRNECTO N. 107 
E' lido e entra em 3. · discussão o projecto 

n. iú7, sobre licença ao escr1vl!.o de pbZ do 
dietricto de Carmo do Escaramuça e out~os. 

O s r . .Jollo To•arPs: - Pedi a palavra, 
s r . Presi1ent~, para manliar ao proj ecto u . 
107, ora em terceira d 1scu~são, u ma eme nda 
modltlcativa ao disposto do art . I.· 

Pelo ptojecto se concede licença a d iver-
sos funccion arios e pOtlendo parecer ao Se-
nado que um dos peticionarics não tenha 
ins t ruido devidamente a su a p t tiç!lo em 
ordem a ser acce1ta, de modo q'!e a rej ei-
çll.o do ar t. I. · importe em prejUJW para 01 
demais peti cionarias , b mei a resoluç!lo de 
mandat• á Mesa a seguinte emenda: ( lé). 

Vem á Mesa , é lida , apoiada e posta em 
discus~lio conjunctamente com o projecto a 
seguinte 

Emenda 

Destaque-se do projecto a proposição re-
lativa ao efCrlvll.o de l·rpb ll.:>s do Sacramento, 
para const.tulr um artigo distincto. 

Sala das sessões, 3 de se tembro de i90l.-
Julio Tava1·es. 

Nin g uem mais pedindo a palavra, é en -
cerrada a dis~ussl!.o e fica a diada n votaçlio 
do projec to e da emenda para quando bvu· 
ver numero legal. 

TERC&IRA DISCUSSÃO DO PROJB:CTO N. 11 3 

Em Mlguida lido e posto em te rceira dis-
cuulio, é esta sem debate encerrada, e fica 
egualmente adiada a votaçll.o do projecto n. 
113, que revoga a f!..esolnçào n. B. 

SEGUNDA Dl8C 88ÃO DO PROlKCTO N . 118 
Posto em segunda discussão, depois de 

lido, encerra-se esta sem debate e tl ua adia· 
da a votação do projecto n. 118, st. bre !io .. n-
ça é. profeuora da cadeira do saxo fo:~minlno 
do dls~rio\0 de Ouro Branco. 



331 

2.• DISC USSIO DO PROJECTO N. 106 
Encerrada a segunda discussão sem deba-

te•, fica egualmente adiada a votação do 
projecto n. 106, sobre licença ao escrivll.o do 
2. · officio de orphllos da comarca da Leo -
poldiL :\ . 

3. ' DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 78 
Sem debate encerra-se a terceira d iscussão 

e fica adiada a votaçll.o do projecto n. "8, 
sobro prazos para caducidade de concessões 
de estradas de ferro. 

DISCUSSÃO DO PARECBR N. 166 
Finalmente é annunciada a discussll.o uni -

ca do parecer n. 166, sobre a indica çll.o n. 15. 
O sr. Epamhtonclas Ottooi:- (Nllo te-

mos o @OU discurso!. 
O sr. PorLo J>rlmo:-(1·1em) . 
O sr . .João Lulz:- (ldem ) . 
O 8r. Epamlo .. nclas Oltonl :- (para umc. 

explicação passonl ) (Idem) . 
O sr . .Julio 'l'avares .- (ltlem ). 
0 SR. PORTO PRIMO (pela c, 1·dam ), obtendo a 

palavra, envia á Mesa o seguinte 
R equ a1·imanto 

Requeiro a retirada da ind icação n. 15, 
em vista das declarações ft~itas no correr 
da discussão, quanto ás providencias toma -
das pelo poder &xecutlvo. 

Saia das sessões, :J de Petembro de 19UI.-
Porto Primo . 

Lido e po~ to em discussllo o requerimento 
é a mesma encerrada sem debate, ficando a 
sua votação adiada para quan1o houver nu· 
mero legal. 

Nada mais h a vendo a tratar se, o sr. Pre-
s idente designa para amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
PR!MBIRA PARTE 

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

sõea e dos projectos, depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commissões. 
Apresentação de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações , 

interpellações e moções. 
Approvaçil.o de redacções finaes. 
Votação das matarias cuja discusslto se 

acha encerrada. 
SBGUNDA PARTE 

Ate 4 horas da tarde: 
Primeira discussll.o do projecto n. 124, 

creando no Estado as villas de Botelho~ e 
Conquista. 

Primeira do de n . 125, restabelecendo a 
disposição do art. 8. · da lei n. 221, de 14 de 
setembro de 1897 . 

Segunda do de n. 120, auctorizando o go-
verno a mandar proceder ao estudo dos meios 
de combater a febre aphthosa. 

Levanta-se a sessão. 

61. " SESSÃO ORDlNARIA, AOS 4 DE SETEM-
BRO DE 1901 

PRESIDENCIA DO SR. RtRmRO DE GLIVBIRA 
SU ~IMAI\1 0: - Prime ira p ~ rle da ordem do dia .-
Acta . -Expediente. -Ob~erv a ções dos srs. Car-
valbo de BrHto. Jo:io Pio. JaYme !;ornes e Joa-
quim Cailx to . -Segunda ldli1 ra: -A prcsentação 
aa rcda~\:áo linal do p ro j ~~ lo n . ~. ' - I·Iem rio 
parece r para terce ira discU >5il · do projeclo 11. 
1•9 . -A ppr. 1ação tle r ertacçu ~s linaes. - ~' • · l a1úee 
adiadas.- 5eguuda parlc - Primmra di .•cu, silo 
d ·JS projectos 11 s. IH e 125 . -Segunda do nc n . 
I t O. Art L · Rm ónda elo sr. r asco AzeYedo .-
l) rdem 110 dia. 

Ao meio dia, fe ita a chamada, acham -se 
presentes os srs. Ribeiro de OltveiJ·a , Celes-
tino Soa reP. Va&co Azevedo, Carv alho Hr itto, 
João Pio , Arthur Pimenta, Ulympio Horges, 
Franklin Botelho, Joaquim Ca ltxto, Alves de 
Lemos, Daltlm Moreira, Simeilo Styl.ta, Car-
los Toledo, F. Peixoto, Lu 1z Casstano, Leo-
poldo Corrêa, Jaym ... Gomes, J uvenal Penna, 
Jol!.o Valioso, Jose Gonçalves, Ulympio Mou-
rão, Ferreira e Mello, Epaminondas Ottoo i, 
Gaspar LopeP, As8is Limll, Xavier Rolim, 
João Lu · ~. Nunes Pinheiro, Tavare s de Mello 
e Edmundo Blum, faltando com causa par -
tic ipnda os srs . Silva Fortes , Freitas Cast ro 
e Ribeiro Junqueira , e s ~m ella os mais se-
nhores. 

Abre-se a sessl!.o 
Lida a acta. da anteced e nte e nl!.o havendo 

quem wbre ella faça observa~ ões é a mes-
ma dada por approvada. 

EXPBD!Kr>;TE 

Não h a leitura no expedi ente. 
0 SR. CARVALHO l:IRITfO env;a á Mesa e 

pede que sej a publicada no jornal da Casa 
a seguin te: 

Representação da camara mun~_cloal do 
Serro, contra o desmembramento do mu-
ntolpio do Serro: 

Camara Municipal do Serro, 14 de agosto 
de 1901. 

!IIm . e ex m. srs. Membros do Congresso 
Mineiro . 

Em vista das info r : n~ ç ões prestadas á di-
ana commisslio Mixta de Divi são Judic iaria 
~Administrativa desse Con gresso pelo sr. 
Af!ente Executivo munic ipal de São Miguel 
de Guanbães e que vêm pu bli cadas no Minas 
Geraes de 4 do corrente, não pode esta 
municipalidade deixar de levantar o seu jus-
to protesto contra a infundada pretenção de 
se desmembrar deste monicipio, pi. t ão reta-
lhado e desflllcad~>, não uma pequena fra-
cçlio de seu territorio, como se diz nas «In-
formações», mas sim uma extensa faixa de 
terras <la zona da matta, de 20 legoas qua-
dradas - no mínimo- comprebendenuo to-
do o disiricto de São Sebastil!.o da> Correntes, 
um dos mais importantes, senão o mais im-
portante deste município, com nma popula-
ção de 19.364 habitantes, conforme o recen-
seamento de 1890, e uma renda annual para 
os cofres municipaea de cerca de rP. 3:500$000 
no medio. 



Injusta e infundada é a reclamação do go· normalistas que figuram com dlstincçllo no 
vemo Municipal de s. Miguel de Guaublles. quadro do professorado estadoal mineiro. 

Começa elle a justificar a sua pretençllo, A prevalecer. a dou~rlna da municlpallda· 
allegando que os limites do eeu com o noBBo de vizinha, sena preCJso alterarem se as di-
muníciplo pelo lado do c este, sllo represen· visas de quasí todos os municípios do Esta-
tidos por linhas imagina1·ias e a esse respeito do até encontrar-la a dellmitaçllo de rios ou 
im·oca a disposição do art. 67, na. 2 e 3, da serras. 
Constituiçllo Estadoal. Ora , sendo leso impossível de obter-se, e 

Ora , diz o n. 2 do citado :o rtigo ; « Terão nll~ concorrendo motho ponderoso que 
prererenci a, como limites das circumaori· e:IIJa a modificação pedida, maximó quando 
pções judiciarias , os acr.identeJ r aturaes do ella vem prejudicar extraordinariamente um 
terren~, como serra•, rios, v alies ou linha 1 município antigo e que tantos filhos illus-
rect:os_Im ngma•Jas , llg:ondo os pontos t?po · tres tem dado ao serviço do Estado e da Na-
gr :oplo!co~ demarc :dos» O que n Cont1tu~- çã_o, ~aparamos q~e o pa triotlco Congresso 
çll.o pro~1be expreH :o ~ente no n. 3 do artJ · ~JDeJro não _sancCJonarà essa grande injus· 
gs retendo à qt:e os hmltea t enham pol' l!ase I t•ca que ser1a um golpe fatal desfechado 
os títulos de propriedade p:orticul ar, e est a contra o Serro. 
if!rregul:orid a1e fel_izmente não se dá IJ:os di- Saude e fraternidade.-Sebnstião Augusto 
vu.os deate mume1p10 · de Lima presidente · José Mar i B dll 

P:•r.ece que a preocupação do Go,·ern~ Mu- vice-pre~idente : Go nÇalo Amara:te laa~ilv~: 
niC!p .o l de .s ·. M1gu~l ~e ter como hm1te d_e I.· secretario ; Henrique Augusto de Aguiar 
1eu munic•p•o o 110 (,u:onhães, é porque t1· 2.· secretario. ' 
rou-~e d:o ln o nome p:o!:o aquella corr :orr :1 ; , . . . 
m:os erse rio, que n:o,ce na serra do It:ombé _A commJseiio M1xta EspeCial, depois de pu· 
- a qu atro lagoas dest a cida1e, somente bhcada. . 
banhn um a pequen:o parte do t erritorio de O SR . JoÃo PIO en·na ~ Mesa qua~ro re-
S. Miguel no d1stricto de Deras de Gu:o nhlies, presentnçõe•: uma de l~abJtantes_do dJstr:lcto 
e se impropriamente deu se esse nome aquel- da Capella Nova do Bet1m adhermdo á. 1déa 
l:o comarc a., foi devido :o um fnlso conheci· de ser a Contagem elevada á ~ategona de 
mento de so a ~itunçlio topograpbica guiao- vllla e. as outras tres soh~e ped1~o de trans-
do-se o legisl ador provinci nl pelo m:o ppa fer~nC\88 de t'azendas.-A commJsalio de Es-
geograpgico de Geber, que colloc a S. Miguel tatlatJoa. 
é. margem do rio Guanhães - quando delle O SR . J~ YMB GoMES communic_a e a Ca-
dlsta cerca de 30 kilometros no ponto mais mara llca_mteirada que o sr. Juho Tavares 
proxhr.o. faltou hoJe á sessão por motivo justo. . 

O municiplo do Serro não tem onze ( 11 ) O sa · JoAQUm CALIXTO envia á ~1es~ dois 
districtos de pz e sim dez eomente, dos tele~~ammaa procedentes um do d16tr1cto do 
quaes 3 são pouco povoa!l.os, compostos de Espmto Santo dos Coqueiros e outro do de 
campos improductivos, e qu asl qne nen · Corrego do Ouro p~otestando ~outra a crea· 
hum:o rend a dllo aos cofrea municipaes. çã_o do novo 'IIU~iclpio de ~qmdaban, _e pede 

H:o 20 :onnos, mais ou menCP, já foram des- seJam alies pubh~ados no Jornal offi CJal an· 
membr :o dos deste município os districtos de tes de _ter o destmo regimental. . 
Sãu Mi guel e Alm:o,, Patrocínio e Dores de Pubh9ue-se e remetta-se á comm•ss!lo de 
Ou:onhll.es para Mnstituir·ae o actual muni · EstatiStlca. 
nicipio de Guanblles; e Santo Antonio doPe 
c:ouha, São João Evangelista e Jacury paTa o 
:. ctu:ol município do Peç:onhn, que hoje cons-
tituem sédeij de com :o rcas. Depois, em 
1890, quando por decreto n. 192, de 20 de 
Eetembro, foi cre:o~o pelo governo do Est ado 
o districto de Santo Antonio rta Columna, 
ain~:o foi e&te município prejudicado, tiran -
do-se dos dis trictos do Rio Vermelho e Pau· 

2. " LEITURA 
Tem 2. · leitura, é julgado objecto de dali · 

beraçlio e fica eobre a mesa para ordem dos 
trabalhos o projecto n. 126. 
APRESENTA ÇÃO DE PARECERES DAS Cv:MM IESOES 

0 ER. NUNES P1NllElR01 pela commiHl!.O de 
Redacç ão, eprerenta o rt'guinte : 

list :•s um a grande p:o t-te de seus territorios Parece,· e rcrlac;ão fina l :oln·e o prniccto 
que foi incorporada ao districto re~encrea do, n. 99 · 
como já teve esta Camara occasllio de eipor· 
vos nas du as reclamações que fez a eate 
respeito em 22 de junho e 30 de julho deste 
anno. 

Mesmo assim prejudicado e extraordina-
riamente desfalcado em suas antigas rendaa, 
este municlpio, além de custear regular-
men~e todo o aerviço de caracter local, in-
olnslve dez (10) tacolu de instrucçllo prima-
ria, mantem com maxlma regularidade uma 
Eecola Normal reconhecida pelo governo do 
Estado por decreto n. I .003, de 30 de janel 
ro de 1897, eatabdecimento este que honra -
ria qualquer cidade civilizada e que tem 
prestado indizivul lerviço à noua mocidade, 
tendo jà prepando um bom numero de 

A commissão _de Redacção de Leis, a que foi 
presente o pro]ecto n. 99, é d11 parecer que 
lhe seja dada a seguinte redacção final: 

O Congr11280 Legislativo do Estado de Mi-
nas Oeraes decreta : 

Art. I · A Força Publica do Estado de 
Minas Geraea, para o exercício de 1902, con· 
atará doa oHiciaes doa trea batalhõea da Bri-
gada Policial, dos officiat'& eggregadoa dos 
moamos bat.elbões, de 1.600 praças de pret e 
de 150 engajados. 

Art. 2. · Fica o govetno auetorizado a des· 
pender no f'oturo exerclclo cem o eerviço da 
Corça JlUblica, eepeciflcado na tal::ella annexa 
a quantia de 2.198:671!!5CO. ' 



Art. 3. · Rev..Jga m Sl as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 4 de setembro de 
1901.-Nunes Pi~h ~ il·o.-Jos é Gonçalves . 

Tabolla da fixaçao da força publica para o exerciclo de 1902 
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O sn. Assu LIM,\, pela com missão da Ca-
maras ~lun i cipae8, manda á Mesa o seguinte 

Pa1·ecer ]J l 1·a :J . · d isC tiSsão sobre o p~ojecto n. 
119 

A commiseão de Camarns :\!unicipaes, a 
que foi presente o projeoto n . 119, já appro · 
vado em 2. · discussão, é de parecer que seja 
alie submettido á 3 . · e approvado com a mas · 
ma redaoção . 

Sala das commissões, 4 de setembro de 
1901 .-As• is Li,.a.-.~lves de Lemos, 

O SR. JoA.o Lurz •pela o1·dem) requer e 
obtem dispensa das formalidades u•gimen · 
taes afim de qu~ o projecto apresentado 
Sl'Ja dado para ordem do dia segumte. 

Nã? ha proJectos, requerimentoP, indica · 
ções e moções a serem apresentados. 

APPROVAÇ ÀO DE REOA CÇÕES FlNABS 
Lida e posta em discussll:o e sem debate 

approvada a redacçlto final da proposiçlio de 
lei n. 51 , sobre. feira de gado em Sete La· 
~·oas e no municipio de Barbacena.-Re-
metta-se á sancção, communicando-se ao 
Senado. 

VOTAÇÕES .A D1ADA8 
Passando-~e á votação das matarias cuja 

disaunão se acha encerrada, são approva· 
dos em 3. · discussão e vão â. commissl!.o de 
Redacçl!.o os projectos ns. 107, com uma 
emenda, o de n. 113 e o de n. 78; em 2.· 
os de ns. 106 e 118, que vão á commissão 
de Petições, e o requerimento do sr. Porto 
Prhno, pedindo retirada de sua indica çã ' n. 
15, de que trata o parecer n. 166. 

SEG UNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
1.• DU CU SSÃO DO PRO.JKCTO N, 124 

Lido e posto em I.· discussão, o projecto 
n. 124, que crêa no Estado aP. vWu de Bo· 
telbos e de Conquista, é esta encerrada sem 
debate, ficando a votação adiada para quan-
do h:>uver numero. 

I . · DUCUSSÃO DO I'ROJ ECfO N, U5 
() I· orra.~c m, ferra 

:;-em o rtvhll ~ '
men lo"i pa ra Oi 
a nima H d3. Bri -
gad & o (urn;:em 
1•a ra os ·lo ..c o lli-
e i ae~ hl'' '' '. a!lo~ . . 

:J) Hemo" ta. ll 'l~ aui -
utac:> f'\1) •: 3iJUa-
.Jr.lo e ,1 .1 ~ 01ll · 
•: ia.es liii.! UhtJu.-. ., 

E' lido e potto em I.· discussão, que se 
encerra sem debat e e fica adiada a votaç!o 

2 ~ :·>•1'1Mo do projecto n. 125, que restabelece a diapo -
sição do a1t. 8.·, da lei n. 221, de 14 de 
setembro de 1897 . 

I& ) rompr~ () . ~•\ n · · · · r t J 

do O'J Ui pa. w ., .l, •l 
arroios , a TI• I .\ • 

monto o instr•r· 
meo tiJs tl e m 1: · 
alo a . . . ..• . . .. . 
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onterra mGato. ox· 
ped len te o la t. .. 

j ) Eog•Jaroen to ti o 
l 50 pa lt.a. no!l , !\ 
28000 . .. . 

"om luD • . •• • 

I 00: 5•J08•Jú0 

t . 198 : ll'll 8&0n 

Sala das commissl!es, 4 de setembro de 
1~>1. - Nune~ Plillle :;·o . -José Gor..galt-es . 
- A Imprimir se. 

2 . ' DISCU38ÃO DO PROJECfJ N. 120 
Em seguida é p .. sto em 2. • discussão, 

por artigo!', o projecto n. 120, sobre meio de 
combater a febre aphthosa. 

Em discussilo o artigo I.· 
0 IR. VASCO AZEVEDO, obtendo I palavra, 

manda à Mesa a seguinte 
E~,~da 

Ao art. I.· Em vez de Triangulo Mineiro 
-diga se· Estado de :\!lnaa. 

(S. R.) Sala das senões, 4 de setembro de 
1901.- \ -asco A z· ·oe·lo.-Jay"'e Gomes .-Fran· 
hliil 1/otellto.-Gaspar Lopes.-Simctfo ·' "ly· 

. tita,-T,ui.:; Cassíano.-Olympio Borgts. 



Lida, entra em discuasllo conjunotamente DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 19 
oom o artigo. DE AGOSTO DE 1901 

N!o havendo maia quem sobre o art. I.· 
peça a palavra, encerra-se a diacuss!o,tlcan-
do a sua votaç!o e bem assim a da emenda, 
adiada para quando houver numero legal. 

Em diacuaa!o o art. 2. ·,e a mesma sem 
debate encerrada, ficando a votaç!o egnal-
meote adiada para quando houver numero 
legal. 

Nada mais havendo a trai.ar se o ar. Pre-
sidente deaigna para amanhi a seguinte 

ORDEM DO DIA. 

PRIMEIRA PARTE 
Ate uma hora da tsrde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de oommis-

aoea e dos projectos, depois de impressos e 
diatri bn I doa. 

Apreaentaç!o de pareceres das commissões 
Apresentaçno de projecto11, l'equerlmentoa, 

indicações, interpellações úU mClçOes. 
Discuu!o de requerimentos, indicações, 

interpellaçOes e moções. 
Approvaçlo de redacçôea tlnaea. 
Votaçllo das materiaa cuja discuss!o se 

acha encerrada. 
3. · dlscussllo do pr~jecto n. 119, annul-

lando leis da Camara Municipal de Lavras. 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
I.· discuss!o do projecto n. 121, sobre li-

ct~nça ao juiz de direito da comarca do Prata 
2. · do de n. 126, do Senado, sobre esta-

tística da producçlo de cafe. 
1. · do de n. 126, da Camara, sobre ven· 

cimentos dos proressoree das aulas praticas 
annexas §.s Escolas Normaes. 

Levanta-se a sessllo. 

TELEGRA.MMAS 

POR OCCABIÃO DA SIGUNDA DIBCUBBÃO DO PRO-
JECTO N. 103, SOBRE A CRII:AÇÃO DK NOVOS 
MUNICIPIOS NO ESTADO. 
O ar . Lolz Ca8alaao :-Sr. Presidente, 

nego o meu voto ao projecto o. 103 pelas 
razôes que passo a expOr. 

Acho inconvenientissima a creaçlo de mu-
nicípios actualmente por dons importantes 
motivos : um de ordem social e outro de or-
dem legal. O de ordem social é o lleguinte : 
achando ·nos, como nos achamos, em uma sl-
tuaçllo bastante afllicti v a, em que somos 
forçados a supprimir comarcas em que o 
povo lucta com sérias dimculdades, parece-
me, é de mào al,!tre, nã<~ é de bom conse-
lho, que procuremos otTender melindres e 
até direitos de varias localidades. ( Apoia -
<los). 

Ainda está na consciencia de todos os 
membros desta casa as grandes, apaixonadas 
e interminaveis questões que se suscitavam 
no selo da antiga assembléa provincial jus-
tamente por motivo de medidas de estatís-
tica ... 

O sB. JoAo Luiz :-Esta valvula nlo foi 
muito boa. 

0 SR. LUIZ CASSIANO :-A segunda. raz!o, a 
de ordem legal, é a mesma que acaba de ser 
expandida pelo illustrado deputado residen-
te em Leopoldina, quando se referiu à ex i. 
gencia constitucional de ter o novo muni-
cípio pelo menos vinte mil habitantes. 

Assim sendo, sr. Presidente, qual o crite-
rio de que se serviu a commissllo para pro-
por a creaçlo do município de Santo Anto-
nio da Jacutinga, por exemplo, se nlo tem 
base para Babar se este districto preenche as 
formalidades exigidas pela lei 1 

O @R. JosÉ GoNçALVEs :-Só elle tem mais 
de vinte mil. 

O SR . Joio LUiz :-Basta recorrer á esta . 
tistica. 

0 8R. LUIZ CASSIANO :-E' apenas uma al-
legaçlo de v. exc. 

O SR. Joio LUiz :-V. exc. deve provar o 
contrario do que atllrmo, em nome da c lm-
misslo. 

De Espera para Minas, expedido por Bor- O Bit. LUIZ CASSIANO :-V. exc., em nome 
ges Figueiredo, agente executivo, para o er. da commlssllo, é que deve provar a exis-
deputado padre Calixto, em 31 de agosto tencia da populaçllo legai.(Apartes) . 
findo : Tratando se, sr. Presidente, da creação de 

Conselho, povo protestam contra Aquida- villas no districto que represento nesta Ca-
ban, com este dietrioto; seguiu abaixo assi- sa, devo dizer que o § 5. · do art. I.· do 
gnado proYidenoias Espírito Santo Coquei- prnjecto créa a vllla de ltauna, composta 
ros . (lê). 

0 SR. JotÊ GONÇALVES:-Nada mais justo. 
De Faina para Minas, ao mesmo ar. de- 0 BR. LUiz cu~IAN!l:-Ora, sr. Presidente, 

pulado padre Calirto. é a cousa mais injustiflcavel desta vida pre· 
Povo Carrego do Ouro auignou represen · judioar os municípios vi:z.inhos para !orma-

taçllo novo município illudido. rem se municípios novos. Eu oomprebendo 
Thomaz de f'igueiredo, vereador ; Fran- que uw ou mais districtos do mesmo muni-

clico Thomaz, primeiro juiz de paz ; Silves- ciplo, preenchendo a, formalidades do art. 
trjl Martins, agente executivo. I i5 da Conatituiçll.o, aeja elevado a município; 

mas querer ae elevar um districto á. villa 
com pre~uizo de outros municípios, absolu · 
támente nlo oomprebendo. 



O &R. JosE GoNÇAI.YB! :-Aesim não se crêa 
mais município nenhum. 

0 SR. LUI Z CA SBIANO :-Eu conheço a im· 
por·tancia de Saot'Anna de S. João Acima e 
está mesmo n as condições de ser sede de 
município, mas não posso dar o meu voto 
porque, tenho plena certeza de que o mu · 
nicipio de Bomlim fi cará in:mensamente 
prejuJicado, quando poder se hia r.zer uma 
conciliaç1lo rasoavel. 

De Bomtlm tira-se o distrirlO de ltatiaius · su que tem 2 .847 habitantes, tira-se Bruma-
dinho que tem l . 514 habitantes, tira -ee ainda 
Conquista com 3. 782 habitantes, q r. e é o 
mais importante. Que resta ao município de 
Bomftm 1 

Não ftca elle com 20 mil ba bit antes. ( Tro · 
c~m se apartes). 

E nl!.o é só isto, emquanto do Par é. tirem -se 
sómente dous districtos, do muo ic ipio de 
Bomfim são Jesmembradc8 tres' 

O SR. Jost:' OoNÇALYES :-Mas v município 
de Bom!lm tem onze districtos. 

0 ~R. LUIZ CAS!U!\0 :-Nada tom es com 
isto. 

O SR. Jcn· Gc.NÇALV ES :-Fica a inda c m 
mais. 

0 SR . Lu .z CAPSIA:-.'0 :-Do que vah i~to ~e 
fi ca Eem pof,ula ç1lo I 

O sa. Jo Ão Lu 1z :-O qu e t em i;to lu que 
a í or:stituíção exige à par a os noves muni -
cipi t s e n1l.u para os antigoP, que pedem tlcar 
com 01enos. 

0 ~H.. LUIZ CASBIANO :-Tl'ats ndo se da nova 
villa de Sa nta Quitaria ... 

0 SR. J OÃ O l UIZ :-Alli é que e~tà O ne -
gocio. 

0 IR. LUIZ CU SI ANO : -~<il.O é SÜ abi que 
eetâ o negocio, Bomfim tambem me interes -
Fa muito. 

O mesmo a rgumento que prodozi com re . 
!ação ao município de Bomflm dâ se com re-
laçã o ao de Sabarà. . 

Attenda a Camara a que Sabará tem 7 . 746 
habitantes ; Raposos não t em mil e Lapa tem 
cerca de dous mil ; nestas condições fica o 
município de Sabará reduzido á popula ção 
de onze mil habitantes mais ou menos. Qual 
a conveniencia que ba na creaçllo de feme-
lbante município 1 Eu desejava que o illus-
trado &uctor da emenda viesse demonstrar. 

Nem ao menos p o Jerá allegar a convenien -
aia para os habitantes dos diMtrictos tle Ve •l · 
da Nova, Capella Nova do Betim, Vargem da 
Pantana, pois tal convenienaia não exi ste, 
porque terão de prestar obediencia á Eêdtl 
do município, que Stlrá ~anta Quita r ia , em 
vez deSatará, que é ma is pr" x tmo . 

Neste ca•o entes lorm& s5e m e; se~ d :strictos 
um município tendo por ~ éde e : ta Capital. 

O Bli. JoPE' GLNÇAL\'ES dá uru a parte. 
O PR . Lurz CASSIAl'iO :-E' um pedido de 40 

ou 50 habitantes da Venda NJva , e eu npre 
sentei um abaixo asaignado de cerca de du -
zentos, pedinrfo a permanencia do di6tri -
cto como parte do Sabará, coa; a assignatura 
tle todos os representantes do districto, como 
juizes de paz, membros tlo co1uelbo distrí -
ctal e outras pePso&s qua lificadas da locali -
dade. 

O ,R. JosK' G&NÇALV~s :-:\o primeiro fl . 
guram os prinaipaea chertls rolitico ~. 

OsR . LUIZCASSIANO :-\'. exc. nlloconhe -
ce &8 pessoas que figuram na representa ção 
que eu apre;entel á Camara. 

Assim sendo, sr . Presidente, eu declaro 
que nego o meu voto positivamente ao pro-
:ecto da commis! ã o e a torl as a8 emendaP, 
porque achando-o inconvaniente não posso 
sancc·onar a medida nelle contida com o 
meu voto; em todo o caso é bem possível 
q ue elle pzsse em segunda discussll.o e, se 
isto se der, eu s ubmetto á consideração da 
CaAa a seguinte emenda: u .:J. 

Tenho concloido. (Muito bmt; muito bem). 

6~.· SESSÃO ORDINARIA . AOS 5 DE SETEMBRO 
DE 1901 

PRII::IIIJBNCIA IJO SR. RIDEIRO DE ÜLI VBIR .~ 

.; [I ,DI AHIO: -I · parte da or~ em da ~ i a . .,cta . -
F., 1 e • i•·•· t,. -Oh•el\'açõr~ dos sr• . Julio _ lava-
re.<. J oll.o Pio P Jo[•o Lmz.-Aprfsentaçao das 
re.la···i•es JinaP~ dos pr• jectos ns . 7:! e J(.7. -
l~ em o<~ s narecp•·· ' par a :l. · difcuss;lo t!os pro-
.r••r l"''" hlf>. : ) l e para? . · dll de n . _ 11 5. -
r .. ta ri~t• • : dta~a < . - 3 . · d1scns<:l • ~ o P" JPCto "· 
11 q · ~ . · pari• . . 1. · di;cuss:iu <lo rr• ' iec lo n . 
121. .. ·!. •I , fie n . l?f> do !'enadn - 1\eqo Pri -
ru eut .• s de ur~en c ia .- A prescnlaç:io . di,·ussão e 
V·•taçào da r<"dacr;ào final d\l f' COj• c to 11 ii'J -
1. · discussão do projrr to n 12ó, da \ am~ra . -
Ordem d J ala . 
Ao meio dia feita a chamada, acham se 

presentes os s~s . : Rilieiro de Olh•eira_. Ap;os-
tinho Pereira, Celestino Soares, Lutz Cas · 
siano Delfim Moreira, Olympio Bor:;cP, 
Ja ym~ Gumee S1meão Stylita, .Julio Tavares, 
Vasco Azevad~, João Pio, Franklin Botelho, 
Ferre ir:.1 e Mello. Jose Gonçalves, Juvenal 
Penna Porto Primo, Carvalho l:lrittt', Epa-
minondas Ottoni , Nunes Pinheiro, Car los To -
lado Assis Lima, Tavares de Mello, Gaspar 
Lop~s. João Luiz, Xavier Rolim e_ ~odrigues 
Chaves faltando com causa par ticipada os 
srs. : silva Fortes, Freitas r.astro e R1beiro 
Junqueira, e sem ella os ruais senhores . 

Abre-se a sessão. 
Lida a act a da Hnte r.edente, e não havendo 

quem sobre ella fa ça observações , é a mesm a 
dada p 'Jr a pprov ada . 

0 fR. 
guinte : 

EII'EDIENTE 
1. • SECRttTA kiO da conta do se-

Of!ic ios 
Do dr Secretar!" do Interior, enviando 

uma rep.resentaçlio em que? I . · juiz de paz 
do distrioto de S. Fraoo•sco de Paula ~o 
Machadinho protest a contra!'- . t:ansferenct a 
rlesse districto para o mumc1p1o de Pouso 
Alegre.-A' commi s 8!LO de Es t atisti_ca . . 

Do directnrlo do Par t1d o Repulihcano MI-
neiro do Rio 'YerdP , município do Prata, 
representando contra o pedido feito ao Con · 
p:resPo de elevaçã o do districto de S . José 
do Tijoco á categoria de villa.-A' mesma 
comroissl!o. 

0 SR. JULIO TAVAREB envia á Mesa. e pede 
para ter o de~ tino re~~:imental uma repre -
sentaç!Ln dt> Eogenlo Ribe~ro Leit? Sobrinho 
e Joaquim Eusellio de Farra, pedindo tr ans 
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lerencia da ~uaa fazendas do diatricto de llll a prorogar por dois annos, par·a o moa-
Monte Santo para o de Santa Barbara das mo fim, a licença em cujo goso se acha o 
Canoaa.-A' corn.miaa! o de Estatística. escrivão de orphãoa do Sacramento, Manoel 

O MIM3 BENHoa, trazendo ao conhecimento Casaiano de Oliveira França. 
da Camara os motivos peloa quaes a com· \ Art. 2. · Eata lei entrará em vigor desde a 
mlasão inr.umblda da reform a eleitoral ainda data de ma publicação. 
nllo se pouf!.e reunir, pede ae delegue á Meaa . Art. 3. • Revogam-se aa disposições em 
a faculdade de 11omear um ·membro que contrario. 
preencha interlnameíl te a vaga do er. As · Sala das commlssões, 5 de setembro de 190: . 
tolpho Dutra. -Jose Gonçalves.-Nrmes Pinhetro .-A im · 

Com o arsentimento da Camau, & nomeado primirem-se. 
o ar. Jollo Luiz. O IR. PoRTO PRIMo, pela commlasão de 

O sa. Jo.Io Pio, na qualidade de membro Petiçlhlf, apreaenta para 3. • dlacuu!o os 
da commlaa!o acima rererlda, pede dlapen· projectos na. 106 e 118 e requqr e obtem 
aa dease cargo. diapensa das formalidades regimentaes,atlm 

Consultada a Casa, ~ negada a disponaa de que aPj 'lm ellea dadoa para ordem do dia 
pedida. aegalnte. 

O 111t. Joio LUJ..: pede á Meaa para inter O sa. FERRBIRA R MELLO, pela commisail:o 
por seaa bons o !fi cios perante o Senado de Commercio, Eatatlatlca, loduatria e Artes, 
atlm de ter andamento o projecto do Co · manda a Mesa o seguiute 
digo do Processo Criminal, que para alll foi 
remettido em a aeas!o do anno pasaado. Pa1·ecsr para 2. · dilc ,.ss<io 1obre o proj ccto 

A Meaa providenciará de aocordo com o ''· 115 
pedido do nobre députado. 

NAo ha mataria distribuída para segunda 
leitura. 
.\PRR8B!';TAÇÃO DE .PAR EC&RES DAS COMMISSÕU 

0 IR. NUNEI PINHBIRO, pela commiaaão de 
Redaoç!o, manda á Mesa oa aeguintes: 
Parec1r s redacçlto {tnalsobre o projecto n. 78 

A commlaa!o de Redacçli:O de Leia, a que 
foi presente o projeoto n. 78, é de parecer 
<lU& lhe aeja dada a seguinte redacçllo llnal: 

O .::Ongreaao Legialativo do Estado de Mi-
naa Oeraea decreta: 

Art. 1. • Fica elevado a um anno o prazo 
de sela mlzea de que trata o art. I.· da lei 
n. 148, de 26 de julho de IB9f', estabelecido 
para a caducidade das concessões de privile· 
gioa. 

Paragrapho uni co. Este prazo será contado 
da data da publlcaç!o desta lei para todas 
u concessoes feitu pelo Estado até o pre· 
•ente. 

Art. 2. • Revogam-se aa disposições em 
contrario. 

Sala das commissõea, 5 de setembro de 1001. 
- Nunes Pit1hcil·o.-JosJ Gonçalve1. 

Parecsr 11 ;·edacrão final sobr• o projecto 
11. 107 

A oommles!o da Redacçli:O, a que foi pre-
lente o projecto n. 107, do corrente anno, já 
approvado em 3.• dlacueetlo, oft'erece, como 
ftnal, a seguinte redacç!o, conforme o ven-
cido: 

O Congre110 Legislativo do Estado de MI-
nai Geraea decreta : 

Art. 1. • Fica o governo do Edtado aucto-
rlzado: 

1 a conceder doil annoe de licença ao el-
crlv!o de paz do C&rmo do l<~soaramuça, di-
11\ricto do município de Santo Antonio do Ma· 
oabdo, Pio Antonio da Sliva Dlaa, para tratar 
de 1aude ; 

11 a prorogar por dois anooa, para o mesmo 
ftm, a llcen1'a de que go1a actualmente o 
primeiro tabelll!o da comarca de Jaguary, 
Antonio Estevam Gome~ de Escobar; 

A commiasão de Commerclo, Estatística, 
lndustrla e Artes, a que foi preaente o pro· 
jecto n. I 15, j á approvado em I .• dlacuaa!o, 
é de parecer que seja o mesmo submettldo 
á 2.• e approvado. 

Sala das cornmlnõea, 5 de setembro de 
11101.-Fer reirn e Jfello.-Juuenal Penna . 
-A Imprimir-se. 

N!o ba projectoa, lndicaçõe1, requerimen-
tos e moções a serem apresentado•. 

V IJtaç,;el a<'ia cltll 
Pauando-ae :i. vota ç!lo das materlas cuja 

discuss!o se acha encerrada alo approva-
dos em l. · dlscuaell.o os projectoa na. 124 e 
125, indo este á. commiasão de Legislação e 
aq aelle á de Eatatlatlca . 

E' egualmente approvado om 2. • discussão 
com a emenda do ar. Vasco Azevedo e vae 
á commlssão de Agricultura o projecto 
n. 120. 

3. ' DISCU:'BÃO DO P llOJ RCTO N. 119 
Em seguida, lido e posto em 3. · diacuasl[o 

é sem debate approvado e vae á commiaslo 
de Redacçlo o projecto n. 11 O, annullando 
leia da Camara Municipal de Lavras. 

2 .a PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.• DISCUSSÃO DO PRO.I&CT O N . 121 

Posto em 1 • • dllcusallo, depois de lido é 
aem debate npprovado e volta á commisdo 
de Petiçõea o projecto n. 121, sobre licen· 
ça ao juiz de direito da Comarca do Prata. 
2. ·· DIICUBBXO DO PRO J EOTO N. 126, DO SDIADO 

Em aeguida,lldo e posto em 2. · dlacus•ILo 
é aem debate approvado em todos oa aeua 
artlgoa e vae á. commiaa!o de Commercio 
o projecto n. 126, do Senado, •obre eata-
tiaUoa da produc..,ão do café. 

R&QU&alM:i;:ICTOB DE UR11&NCIA 

0 IR. NUN&I PINI LEIRO (peta ordem ), ob· 
tendo urgancla, apresenta por parte da com· 
mi11lo de Redacçlo o aeguinte: 
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Parecer c rr~.la cção fina l 1/1 p1·ojccto n. /9 1 

A commissão de Redacçll:o de Leis, a que 
roi presente o projecto n. 119, é de pare · 
cer que lhe seja dada a mesma redacç llo 
com que foi approvado em 3. · discunll:o. 

Sala das commissões, 5 de setembro de 
1901.-/lfun•s P inheiro.-Jcsé Gonr.a lres.-
Rodrigues Cha ves. ' 

O SR. JOÃ? LUiz (pela orJe;a) requer e 
obtem dispensa das formalidades regi· 
mentaes, allm de que seja discutida e vota· 
da immediatamente a redacçllo apresenta· 
da . 

Lida o posta em di scmsão é sem deb :~ te 
approvada a redacção.-F.ovie se ao Senado. 

I. . l • l ~l:USSÃO 0 3 PRoo.JECTO :>. 126, D.\ CA · 
M.\RA 

Fina lmente, lido e posto em I.· di seus· 
são appp,,va se sem debate o vae it com · 
missão de lnstrucção Publica, o proi ecto 
n. 126, da Camara, sobre vencimentos dos 
profesPores das aulas praticas ann~.\ B S ás 
Escolas :'<ormaes do Estado. 

Nada mais havendo a tratar·se o sr . Pre· 
sidente designa para amanhã a se ~uinte 

ORDEYI DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da ecta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de com · 

missões e dos projectos, depois de imprcs · 
aos e distribuídos. 

Apresentação de pareceres das comrn is· 
sões. 

Apresentação de projectos, requerimen· 
t os, indicaçõeP, interpellaçOes ou moç ões. 

Discmslio de requerimentos, indicações, 
interpellações e mo<ões . 

Approvação de redac ç-ões tlnaes. 

SEGl'NOA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 
J.• discussão do projecto n. 123, de· 

clarando não se comprehender no valor ve· 
nal das terraa para pagamento do imposto 
terri torial o dos macllinismos e predios des· 
tinados á industria manufaotureira. 

3. · do de n. 118, ~obre licença ;, pro· 
fessora do distrlcto de Ouro Branco. 

3. • do de n. lú6, sobre licença a Eer-
ventuarios de justiça. 

3. · do de n . 87, sobre conducção aos 
avaliadores. 

Levanta·se a sesslo. 

63.• SESSÃu ORD11-IARIA, AOS 6 DE 
SETEMBRO DE 1901 

PRB llDENCIA DO ~R. Rli.IBIRO DE OLIVEIRA 

SUMMARI0:-1. · parte da ordem do dia . -Acts. 
-Expediente.- Ohs :nacues dos srs . Dellim ~lo · 
relra. Juvenal Penoa e Joll.o Pio .-Apre@entaçlo 
do parecer para 3.· diacnssll.o do projecto n. 
12~. Idem, para 2 ·, do de n. 126, Idem da re· 

éa cc~o final tlo prcjecto o. 113 . Di1cus! iio d·· 
redaccões finaes .- 2.· partl': - ::. · discmoão do 
proJecto n. hi .- Di!cur.os dos srs. : Celestino 
:Soares .. toão Lni 1. c Ferreira e )t ello .- 1. · di s 
cu s1il · do projec to n. 123. - 3.· uos de n5. ll q 
e ll6.-0roem do dia . 
Ao meio dia, feita a chnm aJ .• . Dcha m e e 

presentes, .os srs.: Ribeiro de Ohvoit·a, Agos · 
tmbo Pere1ra, Celestmo Soares, .l ul:o Tava -
res, Vasco .. zevedo, Jayme Gomes , Del tl tn 
Moreira, Simello Stylit o, J uve nn l Penna, 
Alves de Lemos, Artbur Pim enta, Leopoldo 
Corro;a, Jcí\o Pio, GaPpbr L • · rc~. Carvalh o 
Brtttn •. Epaminondas Ottoni, Olyrnpio Borge~, 
OJ~· mp1o Mcurí\o, Fr aoklim Bo tellto, João 
LUiz, Jc.l\'l Velloso, Nunes Pinboit o. Fcnroira 
o M~llo, Rodrigues ChaveP, lgnncio ~lurtn, 
~av1er Rohm, Lu1;: Csseiano, CaJlos Toledo . 

I 
José Grnçalves e ASfiS I ima (~ ll a nd o cem 
causa part ic ipada Ob srs.: ' Silva Fortes 
!'relias c~stro e Ribeiro Junqueira e sen; 

, ella os mais senhores. 
Abre-se a sesEão. 

Lida a acta ria antec edente e r.ão havendo 
quem tobre ella faça obsern •;ões c} a mesma 
dad a por appro vada . 

EXPKDIENTE 

0 ER. 1 .. SECRETARIO dá conta do Se · 
p-uinte: 

Offic'os 

I Tre s do H . I.· Secretario t!o Senado, sob I nP . 27, H) e 31', devolvendo accmpanll ll da de 
l uma emenda a p1 oprsJçi'to de lei n . 55, 

a de n. 54, por ter o Se nado se conform ado 
com a deci!iiO da Carna ra opecas em reht· 
çãn ús emendas ns. 3 (scpunrla 1 r~rte ) 5 ·.; 14, 
communicando ter wbido ú sancção, eob 
vs. 140 e 150, as propo,;iç ões de lei s emana· 

1 das desta Camara, aucttrizando a publica · 
ção de um livro incdito tle Ilt!rnardo 
Guimarães, e annullando leis da Camara Mu . 
nicir.nl t!e MonteM Claros e pedindo providen· 
cias :;obre o facto de não ter ee reunido a 
comroiseão Mixt11 in curo Lida tia reforma 
ele i tora I pc r se achar desfalcada. - Para o r · 
dem dos trabalhos as emendas, ficand o a 
Camara inteirada quanto ao objecto da cum· 
municaçl\o e declarando já ter a Ca mara 

I' providenciado quanto á ma teria contida nu 
oflicio n. 30. 

Do mesmo sr . I. · Secretario, enviando, 
sob n. 1 ~7, um pr~j ect o Eobre cessn o, na 
cidade da Varginha, de um predio para es· 
tabelecimento de inatrucçí\o primaria e 
Eecundaria.-A Imprimir se para ordem dc s 
trabalhos . 

0 SR. 0KLFJM MOR ElR~ En\·ia á Mesa tres 
requerimentos de fazendeiros do Sul de 
Minas, solicitando tran sfe rencia de suas fa· 
zen das para o município de Tres Corações . 
-Remetiam -se á commiul!o de Estatística. 

O m. JoXo PJO, f•zendo ver achar se des· 
falcada a commis!llo ce LE;gislaç ão pela 
ausenci.l de dois de stus memt ros, pede a 
nomeaçll.o de quem preencha interinamente 
as va~as. 

Com o assentimento da Cama1 a sllo no-
nomeados os Hs. Julio Tav~res e JoD:D 
Luiz. 



0 IR. JUVBNAL PBNNA requer e obtem in-
\ eralo da ordem do dia, afim de qoe seja 
discutido em I.· Jogar o projecto n. 87, que 
~e acha em ultimo. 

Nilo ba ma terias dlstrlbuidas. iJara 2. · lei-
wra. 
APRIUBNTAÇÃO DB PARBCBREB DE CO IMISSÕB8 

0 SR . !GNACIO MURTA, peJa commissão de 
Agr~cuhare, manda â Mesa o seguinte : 

Parecer e •·edacçiJ.o p n ·a 2 . • d i!cussão 
sobre o projecto n. 12 0 

A commieeão de Agricultura , a que foi 
presen te o projecto n. 120, approudo em 
2.· discussão, é de parecer que se] a o mesmo 
submettido a 3.• e approvado com a se -
guinte redacção, de accordo com o ven-
cido. 

O CongH:sso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o governo auctor·izado a man · 
dar proceder por profiuional o estudo dos 
meios de eo;nbater a fe bre aphthosa e outras 
de caracter epidemico que, no Estado de MI -
na~, atacam o gado suíno e bovino, abrindo 
para isso o oecessario credito. 

Ar t. 2.· Ficam revogadas a.a disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 
1901.--Ignacio Murt" .-Olymp'io Borges.-
A imprimir-se . 

0 SR. NUNBB PINHEIRO, pela commissão 
de Redacç!o de Leis, envia â Mesa o se-
guinte: 

Parece>· para a redacção final sobre o 
projecto n. 113 

A commissão de Redacção de leis, a que 
foi presente o projecto n. 113, é ;le parecer 
que lhe seja dada a mesma redacção com 
que foi approvado em 3.• discuseão. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 
1901.-Nunes Pinheiro.-Rodrigt,es Chaves.-
José Gonçalvu.-A imprimir-se. 

0 SR . XAVIBR ROLIM,por parte da commis -
SãO de Instrucção Publica, apresenta para 
2. · diticussllo o projecto n. 126 e requer e 
obtem dispensa das formalidades rt~gimen · 
taes afim de que sej a elle dado para ordem 
do dia seguinte. 

Nlo ha projeotos, requerimentos, indica· 
ções e moções a serem apresentados. 

APPROVAÇÃO lJB REDACÇ0Ba FINABS 
Lidas e postu em discussão succeniva· 

mente Pão sem debate approvadas as reda 
cções flnaes dos projectos us. 99, 78 e 107. 

Vão os dois ultimas ao Senado e o primei -
ro á aancção. 

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA 

3. • DISCUSSÃO DO P&(IJECTO N. 87 

E' lido e entra em terceira discussão o 
projecto n. 87, sobre conducção dos avalia-
dores. 

O sr. Celeatluo 8earea, (2 .· Secreta-
l·io) : - Sr. Presidente, na sessão do anno 
passado !oi apresentado a esta Casa o pro-
Jecto sob n. 43, do qual foi auctor o honra-
do deputado representante da 5 . • circum-
scripçã.o eleitoral, residente na cidade do 
Pará. Esse projecto approvado em I .· dis-
cus•ão, foi rejeit ado em segunda porque as 
razões expenai das em sua justitlcaçao pelo 
seu !Ilustrado auctor não c, nvenceram a 
Camara dos srs . Deputados da sua opportu-
nidade e utilidadt!. 

Este anuo o mesmo honrado deputado, 
restabelecendo· seu projecto primitivo, apre-
eentou o que neste momento se debate, 
reetaurando o art . 138 da lei n . 105, de 24 
de julho de 1894, que dá conducção aos ava -
liadores. 

Sr. Presidente, no decorrer do um anno, 
no intervallo das noss11s sesiões, parece-me 
que nenbuma razão de ordew publica se 
deu pua que a Cama r o. dos sr~ . Ueputa -
doP . . . 

UM aR. DE PUTA CO :-Esse arg- umento nll:o 
urevalece muito . 
• 0 SR. CELESTINO SOA RBS . .. venha se mos-
trAr contraria a-}uillo que entllo decidiu. O 
illustrado deputado declarou que apresenta-
va de novo o projecto poryue a mtf(OS seus 
haviam pedido o restabelecimento da medi-
da, como s. exc. poderia demonstrar por 
ca.!'tas, que tinha em mãos . 

0 SR. FERREIRA E MELLO :-Ptlrdoe -me O 
nobre deputado, mas o que eu disse foi que 
havia recebido reclamações dos membros do 
lôro de diversas comarcas e que na minha 
mesmo, tinha verificado mais uma vez a ne-
cessidade da medida . 

0 SR . CELESTINO SOA.RBB :-Se niio existem 
razões de ordem . publica que determinem o 
restabelecimento do artigo 138 da lei n. 105, 
se a favor dessa medida só militam os moti-
vos allegados pelo honrado deputado, mo-
tivos que a meu ver não têm procedencia, 
creio, sr . Presidente, que o projecto n!io 
deve passar nesta Casa. 

0 SR. FERREIRA E MBLLIJ :-Na opinião de 
v. ex c . , pois todos as leis anteriores, que 
têm tratado do assumpto, consignam essa 
medida. 

UMA voz :-Porque entll:o foi revogado 
esse artigo que v . axo . pretenJe restaurar 1 

0 Bit FEitREIRA E MELLO :-Por um erro 
do poder legislativo, que, apesar da sua so-
berania e omnisciencia, errou. 

0 SR. VASCO AZBVBDO :-Se é omnisciente 
não pode errar. 

0 SR. FERREIRA B MELLO :-E' uma pro-
va de que tudo é fallivel. 

UM SR. DEPUTADO :-A disposição do artigo 
que se pretende restaurar tinha por fim 
unicamente sobrecarregar os orphãos. 

0 FR. CELESTINO SoARBS :-A disposiç!o do 
art. 138 da lei n. 105 tinha por IIm somen-
te, como bem diz o meu nobre collega, so-
brecarregar os orpbãos, que não podem con-
tar senllo com a protecçl!.o dos juizes e for-
çoeo é confesaar que nem todos egees juizes 
têm a virtude de zelarem os interessee e 
direitos deua classe, pois alguns delles 
quando !ém de fazer inventarias fóra das 



lédàa dU comarcia f.lllio •acomp8.1lh&do• de 
indlviduos desoccupados que v&o· fazer as 

- av.allações, nll.o obatl:nte M louvações· se 
varUl.carem ' no logal'. do laventario. . . 

O sR. Jo.io LmZ:: ....Poiao .'dar testemWlho 
de que na minha zona isso não se dá . 

0 Bit.' CltLBtTII';O . 8oARR8 -~-Na , minha co-
marca tambem is~o nl!.o :>Çu'l tece actjlal-
mê'lite, mas jà se· .~11u ll' ettt' 'Oé\ril8 lie1 d.l 
aitida. E' 'Preciso qll~ ,. r~xc-!l ' i:ll:ln1filiere que 
o . .P~j~iM tr_~ta d~. atalllídt;~li: 'quando nós 
tem'os 'tambem ai·bit radores·: l!l~ poseivel que 
na zona de v. ex e ;·• os arbttradoree façam o 
serviço co.n tOda' s regularidade, mas isso 
não acontece nos lagares em que nlio bu. 
arbitradores, mas, sim, avalia<iores que vão 
so bte·curegur extraoramariamen Le as par 
tes, couto disse, já tão oneradas com o illl· 
posto sobre he1anç .s e com as despesas de 
hospedagem q U!l sil. tl,Ceitas pela monte. 

Bem sei que od orphãos têm o curador 
geral, nos loga res onde ainda existem estes 
fonccionarios e têm o promotor de justi ça, 
mas os orphii.os estão gempre em .uinor ia. 
para a louvação e são subjugados pelos 
herdeiros de maioridade, quaMo o numero 
destes fôr superior, como eoe a.oont.ecer. 

E' verdade que os louvados sl!.o nomeados 
a éprasimento das partee, dizem ae leis, mas 
nem sempre o juiz poJerá. executar essa dis -
posiçl!.o em bam dos orphão1, porque, como 
disse, a maiori a dos !J.erdeiros vencer á o cu· 
rador geral, vencerá o promotor da justiça : 
é um facto qu~ se dá em toda a parte. 

UM aR . DEPUTADO :-Neese caso, os juizes 
não podem levar os desoccupa.aos como v . 
uxc. acabou de dizer. 

0 SH. CELESTINO SOARBS :-Nem sempre 
esses vão ; mas dando·se conducção aos lou -
vados, elles serão os avaliadores perpetuas. 
Seria. melhor que v. v . exos. propusessem a 
creacl\o do logar priva ti v o de. avaliador. 

0 SR. JULIO TAVAR&B :-E porque elles não 
t êm tido conducçll.o até agora Y 

0 BR. CELESTINO SOAREI:-Porque a lei não 
tem determinado isso, e nem deve fazel-o ; 
o Congresso Mineiro tem sabido se manter 
na altura da sua missão de legislador. 

UMA voz :-E' engano de v. exc., todas as 
leis têm determinado oonducção para os 
louvados. 

O SR . JuvENAL PRNNA :-0 avaliador ha 
de trabalhar de graça Y 

0 SR . CELESTI NO. SOARES :-Elle pode tra-
balhar na séde do município, vencendo sala· 
rio, segundo o actual regimento de custas. 
. UM IR. DEPUTAOO :-Avaliando bens que 

estl!.o a lO o 15 leguas de distancia 1 
0 SR. CELESTINO SOARE~ : - ·Neste C8@0 é 

preceito legal escolherem-se pessoas vizinhas 
do espolio que se tem de avaliar, afim de 
evitar grandes despesas, !a.zeudo -se tambem 
uma av111iaçl!.o exacta, pois ps vizinhos estll.o 
em condições de melhor couh.ecer os ~ens 
sujeitos á avaliaçll.o e a . eU os ,darem os JUS-
. tos valores. 
· Nll.o são, portanto~ os .incompetentes das 
sédes das comarcas que devem aval!ar fa-
zendas de cultura, macbltias e olitros bens, 

A. c.- '•3. 

cujos VIJ.lorea elles absolutamente nli.o co· 
nhecem. 

0 SR . FRB.RBIRA B MBLLO dá um apart.e. 
. 0 SR .. C&I<B8TINO SOARES : -Eu argumento 
com Cacws e com hypotheses que 1e podem 
dar. 

O aa.. F&RREIRA E MBLL') : - Hypothese 
.!~tlsa inteiramente . 

O SR . C&LEST!No SO ARRS: - V. exc . t11lvez 
fo1se lev .. do a apresentar este proj ecto, em 
virtude de algu ma demanda . .. 

0 SR. FIRR EI RA E MELLO : - Ab ;o[u la• 
mente oito ; em minha com ~t rca procede 10 
com t Gdo respeito em rela ç!\o ao assumpto. 

0 SR . CELB8TlNO SOARES : - 0 pr·ojectO em 
discussão fo i mais l'eliE do que o do a ono 
passa.do, pois, ~ obre elle gnardou -se o ma.is 
com pleto silencio em seus dous t ur·no3 regi · 
mentaes, e Pe eu não viesse c•Jmhatel o, 
como o faço, acredito que elle pRRsar ia nesta 
3.• discussão sem impugnação alguma. 

Mas, sr. Presi -1ent~ , na. quali da.de de re· 
presenta.nte do Estado, tomando in tere~s e , 
como devo, pelas causae pu bllcas, AU nilo 
podia de ixar de fazer um reparo a e! tu pro· 
Jacto, porque elle Cére interesses gera ' s e 
tambem e principa:Imente o dos orp bltos, 
dessa classe de de ~protegi das, que na maio-
ria dos casos !tl.o sempre os lesados . 

De J uiz de Fóra, sr. Presidente, peJia-se 
constantemente a creação do logar pri vativo 
da avaliador , mas a Camara dos :::>aputados 
teve o bom senso de rejeitar tolos os pro-
jectos que têm consignado semel han te dis-
poslçl!.o . 

E porque, ar . Presidente, sol icitava m (\ 
creação do logar privativo de avaliador em 
Juiz de Fóra 1 

Sr. PresidenLe, se a Gama r a dos srs . Da · 
putados recusou a creação desse log,u· e re-
Jeitou o projacto apresentado o anno passa· 
do, que dava conducção aos avaliadoras, 
hoje, por co herencia não pode appr.:rvar me -
dida ,:_,; ;..1l, quando não desappa~ecdram as 
ra.zOus de orde!D publica, que determinaram 
a sua rejeição o anno precedente . 

0 SR. FSRR&IRA E MELLO: - V. ex.: . esta 
fazendo uma censura á Ca.mara, ella ainda 
nil.o votou . 

0 SR. CELESTINO SOARES :- EU parguntf' 
ao nobre deputado auctor elo proj ecto e aos 
que me apart.eiam qua.l a conveniancia pu· 
blica que exige se dar conducção aos avalia -
dores V 

O sR. JosE' GoNÇALVES : - E' porque ellea 
nll.o podem trabalhar de gra.ça . 

0 81\. CELESTINO SOARIIS : - Pela legisla· 
ção anterior de tempos remotoJ os avalia-
dores nunca tiveram conducçãu .. . 

0 IR. FBRRIIRA B MELLO : - E' engano de 
v. exc., Pelo regimento de 1874 elle~ tinham 
conducção. 

O s11.. cs .. EsTINO SOARES : - Só a lei n. 
105 ..• 

0 811.. F&RRE!RA 11: MBLLO dà um aparte. 
0 SR. CELUTUIO SOARES:- Eu desejo que 

v. exc. venhll á t ribuna provar isso . 
o SR. FBRREIRA B MEtLo : - Só se eu ti-

vesse consultado a legi9laçli.o . 
0 SR. CELBITUIO SUARES : -Pois devia ter-

lO preparado. 



A leglelaolo ·anterior nlo ooglt.Qa de dar 
condacçlo aoa avalladoree; eó em um reti· 
mento de cnstaa foi que ee ellcartou eeta 
dllpoaiolo e logo depoie revopdll, porque o 
Congre1110 convenceu ae de que era preju-
dicial. 

0 IR. BPAIIINONDAI ÜTTONI:- Seri melhor 
aubstltulr eate projecto pelo da oreaçlo de 
lopres prlvatlvoa. 

0 IR. JUVDAL PDIU : - Qae nada ren-
deriam. 

0 IR. CBLUTINO SOAREI :- E\1 dlue ha 
pouco que, no reglmen dute proieoto, ae 
l6r convertido em lei, a proteoçlo ae deaen. 
volverá e o repito, ar. Presidente, porque é 
facto 1abido, é facto conhecido, que quando 
oa julzel eahem da séde das o.omarcu- para 
fazerem lnventariot, oa empenhos chovem ·; 
o promotor da juatioa, ·o curador geral e aa 
parte• Interessadas alo procurado• e perante 
todos levam os proponente• o•· 1e.u• empe· 
nhoa ina~atentea, e de ordlnarlo quem tem 
melhor padrinho é o éacolhido. 

,0 IR. A~tJB LIMA : - Vlo gratuitamente, 
nlo ó exacto 1 

O &R. Cm.EBTINO SoARES ; - Mas pergunto 
eu : em um Inventario, onde tlgnrem 4 ou 5 
herdeiros maioral e 8 ou 10 orphloa que al[o 
repre1entadoa pelo promotor da justiça ou 
pelo curador geral, para a nomeaçlo de ava-
lladoree, cada uma das partes tem direito da 
escolha de um louvado dentre a• peeaoas ln-
dicadas1 I 

O !R. JoaÉ GoNÇALVES : - Nl[o à por meio 
de votoa que se. faz lato ; cada parte indica I 
trea e a parte contraria aoceita um. . 

0 &R, CEL!BTINO SOARES : - Bem O Bel. 0 
curador Indicará trea, apesar de representar ! 
um grupo de herdeiros ; os berd11iros maio-
res- 4 -Indicar lo 12, ao todo 15, estes for-
mam ou nlio maioria 1 · 

V. es:c. foi juiz de direito e ube multo 
bem o que a lei diapoa a respeito. 

Sr. ·Preaidente, no caso oocurrente, 8e pa8· 
aar este projecto, oomo nlo 11pero, nós te-
rem'oa somente de fazer um appeUo ao ori-
terio, it honestidade e a integridade dos ma· 
giatradoa afim de nlo sahlrem é proceaear'em 
08 lnventarioa !óra das séde1 du comarcas ... 

O sa. Joa&' GoNçALVBB: - Neate pollto de 
inteiro· accordo com v. es:c. · 

.. O u.'·Fwnl .. e Mel!e:- (Nio devol-
Yeu ·o aeu dleo....,). 

NIDguem mala pedlkldo a palavra eaoerra-
•• a dlaou1a1o, aendo approvado o projeoto, 
que ne i commiNio de Red&cçlo. 

. . 
1 •. • DJICUIIÃO DO PROJBCTO N. 123 

Bm ae'i1atda l1clo e Polto em · 1. · dtaoaallo, 
encerra· H 11ta sem debate e 1loa · adiada a 
•otaolo 4Ío prQleotO n. 123, decl~do nlo 
ae comprebetufer DO nlor veaal dú Wraa 
para pagamento do lmpoeto territorial o doa 
machlnlamo• e pred.loa destinado• il. lildua · 
trla manufao\ureira. 

3.' DUOUBIÃO DO PROJ&cro N, 118 
E'lldo e posto em 3. • dlacuaslio encerra· a e 

eata rem debate e tlaa adiada a votaçlo do 
projecto n. 118, 1obre licença a profea1ora 
pulilica do dlatricto de Ouro Branco, muDiol-
plo de Ouro Preto~ 

3.' DliCUBBXO DO PROJBCTO N. )06 
Flaalmente é Hdo e posto em 3. · discussão 

que •• encerra •em debate e tloa adiada a 
votaolo do projecto n.ll06, sobre llcençaa a 
aerventuarlo1 de jutlça. 

Nada mal• havendo a tratar-se o 1r. Pre · 
aidente dealrna para o dia 9 a aeguinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIMBIIU. P.li\TE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres da com-

miaallea e doa projeotoa, depois de lmprea-
101 e dlstrlbuidot. 

Apreaentaçlo de parecere& daa commlu!Jea. 
Apreaentaolo de projectoa, requerimentos, 

lndfcaçoes, loterpeflaçoes e moçoea. 
Dlacuaslio de · requerimentos, lndlcaçllea, 

lnterpeUaçOea e moçoea. 
Approvaolo de redacçOea tloaes. 
Votaolio das materiaa cuia dlsaualo ae 

acha encerrada. 

SJI:OUNDA. !'A.B.TB 0 la. CBLIBTINO SOABBI ... porque evitar lo 
deeerem acompanhado•, evitarlo o augmen· 
to· de ou1taa que vlo pesar sobre oa dellm· Até 4 horas da tarde : · 
parados orphlios... , 1. · di1cuulio do projecto n. 127 do Sana-

o iR.· Joio ·LuiZ:- Eita idéa eu e o dr.· do, aobre ceualo de um predlo ealadoal na 
Aatolpho Dutra defendemos aqui. Varglnha, pará ln1trucçio publloJa." 
. 0 IR. CEL&ITIKO 80AJlBI: - ··E morreU DO DIBCUIIIo UDica da emen,da n. 6 do SeDa· 
Senado sem dlscusslio. Pensando deste modo do, sobre a propoalçlo n. 54, emenda e1ta 
ar. Presidente, manl!eatando·me com toda a· rejeitada pela Camara e sustentada pelo Se-
franqueza, pen1o que eatou <lumprindo um ne.do. · 
dever e espero que a Camara doa ara. De· D18ouaalo unica da emtnda do Senado á 
putados rejeitará. o projecto em dlaouulio, proposlçlio de lei D. 55, Isentando de lm· 
evidenciando maia uma vei ·a sua coheren· po,atol as emprezu que E e tuDdarem no El· 
cia, provando assim que sabe fazer justiça e tado para·promover a ~enda dlrecta do café 
defender ouagradoa intereiiea da olaaae maia no extrangelro. . · .. 
deeproteglda;_a doalnfelizn orpbloa; 2.· dl1cuar1lo do proJeeto n. 1:<6, aobre ven-

0 SR. JULIO TA VAREI:- Apoiado, · multo _clme,z:ato doe pr!)feaaqea d~1 aulu praticas 
bem. · · . . . . · . .. · , annena âl E1eolaa Norm1,11. 

(llyit.oblm;muitobem). , ·l Lev,anta-áe ,aleulo ... · 
O ar • .roao Xnla: ...., (Nio devolveu o aeu · · 

diseurao). . · - . _ . 



64.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE SETEM· 
BIW . JJE ~ l901 

PRaiDBNCIA DO SR, RIIIEIRO . DI: OLIVEIRA 
' SUMM.lRIO : - 1. · parte da ordem do dla .-lcta 

-Bxp~lente,-Observ aç()~s dos srs . Julio Ta-
vares e .lssi• Llma. -=-ApreEcntaç~o do parecer 
para 2. · dlscuulo do projrcto' o. 124 ,' do SAna-
do.-ldem do de n. 169 - Idem da rédacçlo tlnal 
do projecto n . ~ 87 - ApprovaçioJde r6dlcçõoa 
llnaes.-V?taçõ~a adladu.-2. · parle -1 . · dla-
cuas~ dll projeoto n. 127, do Senado.-Discus-
aifo de emenoas do Senado "às próposlçOes na. 
51 e 55, da Camara .-2. · dlscos!llo do' projecto 
n. 1 ~6.-l!!menda e dlswssão do ar . Xavier Ro-
llm . -Ordem do dia . 
Ao melo dia, feita a chamada, acham se 

preaentes oa lt'S. : Ribeiro de Oliveira, Geles· 
tino .Soares, Nunes Pinheiro, Xavier Rollm, 
Julio Tavares, Joll:o Luiz, Epaminondas Otto 
ni, Jayme Gomes, Alves de L'!mos, Olympto 
Borges, Fr&nklin Batalho, Simell.o Stylitl, 
Joll:o Pio, Olympio Mourll:o, Rodrl'jues Cha-
vea, Delfim Moreira, Assis Lima, José Gon-
çalves, Carvalho Britto, Gaspar Lopes,Edmun-
do Blum, Luiz Cassiano e Porto Primo, fal· 
tando com causa participada os srs. : Silva 
Fortes, Freitas Castro e Ribeiro Junquelra e 
sem ella os maia senhores. 

Abre se a aeuão 
Lida a aota da antecedente e nlio havendo 

quem sobre ella taça obaervaçlio tlca a mes-
ma sobre a mesa ~ra ser approvada quando 
houver numero. 

EXPEDIENTE 
0 IR. 1. • SECRitTARIO dá conta do seguin-

te: 

administrativa do munioipio de Tres Cora-
çõea, naparteque habitam. E. R.J. 

Cambqquira, 1. · de agosto de 1901. 
Aureliano de Andrade Junqueira, Silv'ino 

Ribeiro da Luz, Joaquim José Ferreira, Sa· 
turnino .Pinto Gonçalves, Oscar Ribeiro da 
Luz, Carlos Ribeiro da Luz, João Correia de 
Carvalho, José Cardozo de Paula, Joaquim 
Diaa da Silva, Francisco Eugenio de Azevedo 
Junior, vereador; Jofé Zeferino da Matta, · 
Samuel Luz, . Umberto Riccoboné, barbeiro; 
Jo![o Pinto de Rezende, Luiz Gomes · Uchóa · 
de Andrade, Eurico de Lemos Pinheiro, An· 
tonlo Pinto Mpreira, Antonio Garcia de Oli-
veira, Manoel Maxlmo Silva, Adriano Luiz 
de Carvalho e Domingos Arei. ·: 

Uma vez que nilo é aupprimida a comarca 
!f e Tres .Jorações, concordo p!lra q a e nilo . 
seja desmembrado o dlatrioto de Camhuqui-
ra- Maximlano Nogueira :"'oronha, Alvlno 
de Sant'Anna Roaa Janior,Bernardino Martins 
Ribeiro, José Pio de Sousa,Antonio F. Ribeiro 
Franobco Santor.:~, Santora & Filho, Ca,tano 
Sa.ntoro, Americo Vat Santoro, Angelo Sa n-
toro, Nlcol:tu Pl a.ntullt, Ca9imlro Moreirn 
da Coat ~ , Joilo Ma.rtins Ribeiro, Egydlo Rra · 
ga , Germ:10o Augusto de Souza, Santos Gar-
don a , Achille Gardona, Eli a9 Abraom, Mi · 
guel Alvlm, José Lopes de Oliveira, José de 
Andr:t<ie Junqnelra, José Esteves de Oli veira , 
José Bernardes de Oliveira, Joa 'lU lm Grego· 
rio Romlo. . · 

Um a vez que não é aupprimid a a com:1rca 
de Tres Coraçõea, concordo para que niio 
sej a desmembrado o distrioto de Cambuqui . 
ra .-Antonio Luiz de Can alho . 

Antonio de F. Pimenta , concordo com a 
declaração auprn. 

Reque,· imento Concordo com n declaração supra, Jo![o 
Bonifaclo Bar boe:o Mnrtins. 

Do cldadilo Joaquim Mendes da Silva , ex · Concordo com a declaraç:Io supra, José 
aimlnistrador da Recebedorla de Dores de Castro Jlquitó, José Simões . 
do Guaxupé, pedindo restitulçlio de juros Ar.tor. ' o Benedló~ de Camargo, Vicente Ge· 
que pagou sobre o aléance verlftc.ado em ri baldi Seir, presidente e agente executivo 
suas contas depois que obtave exoneraçlio.- districtal; Antonio Pinto Xavier doaReis, Vi· 
A' commisslio de Orçamento; cante Gonçalves Junior, Aureliano R1 llelro 

O sR. JuLIO TAVA.RES envia á mesa uma de Mattos, Jolio Thomaz de Llz, Galdino Au· 
representaçll:o de contribuintes municipaes gueto da Silveira, José Eugenio de Resende, 
de Monte Santo, pedindo a revogação da re · dr. Ferreira Netto, medico-gerente da Em· 
soluçllo n. 226, de 20 d.e agosto de 1900. -A' presa ; Candido Martins Ribeiro. José Nunes 
commiuilo de Cem aras · Malilclpaes. da Silva, Candido Carlos de Oliveira·, Mar-

O IR. Ass1s LDIA énvla á Me~a e peds para tini ano Borges da Fonseca, Miguel Gardino. 
ser publicada no jornal da Casa a seguinte : Só almejando a prosperidade para Cambu-

quira, independente de pertencer a esta ou 
Representação de ·habitantes de Oambu- áquella comarca, assignamo -nos e nos sub· 

qutra _cont:-a modificações no munioipio mettemos sempr.e á chefia do capit![o Aura-
de Tres Corações liano Junquelra. Maqoel Rodrigues Costa. 

Francisco B. da Fonseca,João Gonçalves, Er · 
Exma. srs. Preaidente e maia membros do nesto Eulalio da Sllva,Armando Joee d.e Siguei · 

Congresso Mineiro. ra, João Costa. José Augusta da Costa, Tho-
Alguns moradores de Cambuqulra, llgadoa mé FranoiacoRibeiro,Marclano Jos t) da Costa, 

por pequenos Interesses á Campanha, · ae· .. Antonio Marciano, Antonio Fermlno da Cos · 
gundo consta, promovem uma representa- ta, Joaquim José Pereira Junior, José Pe. 
çll:o junto ao Legialativo Estadoal, para a reira. 
passagem deste dlstricto para aquelle mu- Nli.c dando supprimida a com~trca de Tres 
nicllllo e oom um tal acto, levado a elJeito, Coraçõea e trazendo melhoramentos '' Cam-
compromette1 em extremo, os intereues ge- buquira., aaslgnamo-nos convencido. Camillo 
rua e collec~lvos da populaçlio de C>.lmbu- da Silva Ferreira, Pedro Camillo dos Santoa, 
qulra, em nome deata, vêm os abaixo-aasl- proprietario do Hotel S!lota Rita. 
guadoa proteatar junto ao patriotloo Cou- Uma vez nll:o supprlmlda a. c Jmarca de 
greno Mineiro contra qualquer modlftoaçll:o Trea Corações, conecí.'damo~ que nlio seja 



deimembrado o diatrlcto de Cambuquira. 
Viv~do Antonio da- Coata,Frederlco Riguim, 
Pedro Martins Ribeiro, Felicio da · Silva 
Lima. 

Nlo .sendo supprimlda a comarca de Trea 
CoraçOes do Rio Verde e trazendo melhora-
mentos para Cambuquira,aaBignamo DOS con-. 
vbllldo de que eata localidade deve pel' 
ti!icer á referida comarca de Trea Cora· 
cllea e n~o a da Varginba como· ille presumia. 
Jdaé' ·Joaquim Paes, Benedic'tO Pinto Ribeiro, 
Juvenal Martins Ribeiro, Affonso Mauricio 
Santoa, Jo!O Leandro. 

Reconheço nrdádeiraa as ·.firmas supra 
por ter dellu pleno conb~c!mento. 

Cambnqulra, 3 de setembro' de 1001. 
Em testemunho da verdade, Antonio 6ar 

ela de Oliveira. 
Publique se e remetta-ae á. com.miallo de 

Eltatlitica. 
Nlo ba materlat para 2. · leitura. 

APa..IBNrAÇÃO DIC PARII:OKRE8 DB OOIOUISÕiil 

O sa.· Jut,IO TAYAa.Ju, pela comminl!.o de 
Conetitu!Qilo e Legislacilo, m&Dda á. 'Meaa o . 
seguinte: 
Parecc- para 2. • discuu6o •obre o projecto 

n. 124, do SenadO . 
A commias!o de Conatitulçl[o, Leglllllç&o 

e Poderea é de pa'!'ecer que o projeoto n . 
124, do Senado, ·seja submettido á 2. • dia· 
cusallo e approvado. 

Sala das commtsalles, 9 de aetembro de 
1001.- Padre Jollo Pio.- Jo4o · Luiz. -
Julio Tat1ares.- A lmprlmir•se. 

0 MESMO SB.NHOR, pela commi88iJ.O 
çamento, apresenta o seguinte: 

Par~r n. 169 

(Terceira leglalatura) 

de Or· 

i) Rein'Gientaçlo de habitantes d•·Pouso 
Alegre, solicitando um auxilio em favor do 
respectivo hospital de caridade; 

7) Oftlclo do agente executivo de Prad01, 
pedindo seja mantida a Escola Normal de 
S. Joio d'El ·R'e)': e eonaldetando que ai~. 
,maa de88as reoTiimaçOes j'â foram attendldaa, 
outrujá nl!.~ teu!. ra'~ de ser;, outraa final · 
mente niLo p0~~·m; . J!41r ''atténdldas, por ··oir -
cumetancla• co~beóid.aa, e a commiiB~q de 
pArecer que MJam ellaa arcbivadaa. , 

Sala das t:ommiaaoei, 9 de setembro de 
1001....,.. JulU)TaTJares.Dtlfim Moreira.- .A ' 

'imprimir-se. · 
0 IR . NUNB~ PINHIIRO, por parte da com · 

mlsalo de Reda1101o0. de Leia, envia á Mesa o 
seguinte: 
Pare'cd para a Jtdacç.io final sobre ·b pro- . 

jtcro n. 87 

· A commiselo de Red11cção de Leis, a. que 
foi presente o projecio n. 87, é de parecer 
nu e lhe aeja da de, como final, a mesma re-
daeé;llo eom qne foi approvado em 3.• dis-
CUBSIO, . 

Sala daa com~lasões , 9 de setembro de 
'1001.-Nunu Pinheiro.-Jo•é Gonçdltes.-
Rodrlgue• Chat~er .- 'A im'primlr-se. 

Não ba pr.ojectos, requerimentos, indica-
çõ"es e moçOes a serem apresentados. 

APPROVAÇÃO DB REDACÇÕBS FINAB8 
Lida e posta em discussão, encerra-se 

esta sem debate, e fica adiada a votação da 
redacção final do projecto n. 113. 

VOTAÇ!!BS ADIADAS 

Por falta de numero continua ainda 
adiada a votação das rr.aterias encerradas 
na aeaslo anterior. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA Ao exame da commisallo de 01'9amento 
foram aubmettldas as seguintes peçae: 

a) Officio do Presidente da Camara Mn- 1.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 127, DO SKNA.DO 
nlcipal de Caratinga, reclamando contra a 
adopç!O do projecto·n. 188, do Senado; E' lido e posto em 1. • discussão o se· 

b) Jndicaçllo da Camara Municipal de S. guinte: 
Joio d'EI·Rey, no mesmo sentido; 

c) Telegramma do agente executivo de 
Cataguazee, DO mesmo sentido; 

d) Repreaentaçllo de habitante• de Ouro 
Fino, Pouso Alegre, Cbristlna, Santa Rita, 
Itsjubà, Borda da Matta, Jacutiug" e Tree 
Corações do Rio Verde, pedindo a aboliçllo 
do ímpcsto sobre o sal; 

e) Repreaentaçlo das aaBOelatOeli Commer-
cla@B de Bello Horizonte, pedindo reducçllo 
da taxa· do Imposto de nowa e velho• di-
r~itM; · 

f) Mensajlem do poder executivo do anno 
de 1894, referente a contas do exerciclo de 
1002· . 

·17) Mensagem do mesmo 'poder, referente 
á àpprovacllo de um credito· aupplementar 
abeM.e a 12 de março de 1898; · . . 

h) Repreaentbçilo .do Jostituto d~ . Prote· 
cçl!.o á infancia, do Rio de : Janeiro, pedindo 
a . ~aen'ç!o do tmpoato de-: exportl'ção sobre 
o leite destinado ao l!eti dil!)enearib; · 

Projecto n. 127, do & nado 

O Congresao do Estado de Minas Geraea 
decreta : 

Art . I.· Fica o govemo auctorizado a 
ceder a empresa ou pariioula•' que se pro-
puzer fundar na cidade da Varginba um e.s· 
tab!!lecimento de instrucçllo primaria e ae-
cnndarla1 o predio estadoal de lostruoçlo 
Publica alli existente. 

Art. 2'. · No contraotn, que aert. lavrado 
perante o Secretario do Interior, se eat.ipu-
lará o prazo nunca menor de lO ann011 pro-
rogavel pelo me~~Dio eapaço de tempo, fican-
do ao cenlonarlo ca obrigal)!o de reparar e 
conser•nr o' edtllcio, podendo alterar u 
enaa divisões internas e construir u depen· 
denolas que lhe forem necesaariu, ·aem di· 
reito a lndemnlz•c!<i alguma peJu bemfei· 
torlai realt:&adll~ as quaea ·ficar i1o oomo 
partes lntegrar.tes do ·referido predio. 



.... 
Art . 3.· E' interdicto ao eesalonario trans-

ferir o contracto a outrem sem previa per· 
m iss1\o do govet no. 

Art. 4.· Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado Mineiro, em Bello Hori-
zonte, aos 5 de setembro de 1901.- Dr. Joa-
'luim At~tonio Dut .. a, presidente - Dr . José 
Pedro Drummo nd, 1.· secrotarlo.- Dr. 
Agostinho Cesa.río de Ft{ltui1'edo Cortes, 2. · 
secreta r io. 

Nll.o havendo 4 uem st bre o meamo peça 
a palavra encerra-se a dlscnullo, tlcando a 
votaç!i.o adiada por falta de numero legal. 

Dl8CU~8Ã'J D& KI(IINDA DO SENADO 
Lida e posta em disousell:o a emenda n. 

6, do Senat.lo, á proposição n . 54, óa Camara, 
emenda esta já rejeitada pela Camara e 
sustentada pelo Senado, encerra-H ella aem 
debate e tloa adiada a sua votação . 

D!&OU8PÃO DE IMENDA DO SENADO 
E' lida e posta em discusslio a seguinte: 

Emet~da o(ferecida e app·oaada pe"o Senado 
ao r-ro_ieclo n . 55 , da Camara dos s · s. 
Deputados. 

(Iniciada sob n . 95) 
Ao art . 1 . · Accrescente se : 
Paragrapho uni co. Esta disposicão é ex-

tensiva ós cai:r.ae rnraes , ou syndicatos agri 
colas que se rundarem para auxiliar a la 
voura. · 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes. Bello Horizonte, aos 4 de setembro 
de 1901.- Dr . Jooguim Antonio Dutra, pre -
sidente.- Dr. Agostinho Cesario de Figuei-
redo Co1·tes, I. · secretario. - Manoel T ~xc i
ra da Costa, 2. · secretario. 

Não havendo quem aobre ella peça a pala-
vra encerra-se a diacnse1\o e tloa adiada a 
sua votação para quando houver numero 
legal. 

I 0 SR. LUIZ CAS8lANO : - Mas é O que se 
evidenciava da lettra de emenda. 

0 SR. XAVlKR ROLIIIf : - Completo O meu 
pensamento, verá v. ex o. que tlcaremos de 
aocordo . 

Parecia desneceesario o prrjecto n. 126, 
porque da combinação do diPpoeto no art. 
7. · do projecto de reorganização dos serviços 
publico• com a emenda n. 4, do Senado, 
pode se deduzir que aquella lllustrada Cor · 
poraçl!.o unicamente teve, nll.o podia de' :tar 
de ter em mente estabelecer qnaes as disci· 
plinu de que devia constar o curso nor· 
m~l. 

O.re, as escolas primarias annexas ull.o fa-
zem parte do curso normal propriamente 
dito; aão o meio de poderem os ahtmnos 
appllcar 01 conhecimentos adquirldoa no 
curao normal, os methodoa de ensino, cuja 
theoria aprendem e que, sem o enaino pra-
tico, constituiriam uma sciencia incom-
plete. 

Em todas aa leia e reg-.Jiamentos rererentes 
ao instituto normal en\re rós, anteriores ao 
anno de 1899, &8 anlu praticas de ensino 
primario nlto tlgur11m entre as matarias do 
cu l'so normal. 

0 SR. LUIZ CA9SIANO:- Menos na ultima 
lei que à a que regula actnalmente a mate· 
ria-a lei n 281. 

0 : R. XAVIER R LIM:-E' abi que VOU che -
gando. 

Considerando, porém, que a lei n . ?81 an-
ne:r.ou ou melhor- incluiu a aula pratica 
mi:r.ta nas cadeiras em que deve ser mini•tra-
do o ensino das materias exigidas 110 cuno 
no1·mal, ju lgou a com"liissão do lnstruoção 
Publica conveniente propor á Carnara dos 
srs. Deputados a approYaçll.o do projecto n. 
126, atlm de que nl!o posra existir a menor 
duvida sobre a conservação das aulas pra· 
tioas annexds com muita sabedoria ás Es-
colas Norillaes do Estado. Elias silo necessa · 
rias, sll.o indispensaveis ao cnrs? normal 
(apoíad~!: .. . 

0 SR. Lun: CASBIANO:-Perfeitamente. 
0 SR . X~VIER ROLIM . .. porquanto, Br. Pre-

8idente, enslna.m a ensinar, educam no me -
2.• msousslo DO PROJICTO N. 126 thodo de ensinar, preparam praticamente o 

mestre que (az a e. cola; sem ellaa parece 
Finalmente à lido e posto em 2. · disous - que 0 ensino normal se desvirtua completa-

slio o projecto n. 128, sobre vencimentos mente. 
dos profes~ores das aulas praticas annexas o sn. Lurz CAss:ANO: _Apoiado . Isto ó 
ás Escolas Normaes. uma verdade incontestavel. 

O sr. Xavier llollm :- Sr. Presidente, O SR. :-i. .HIER. RoLm:-A commissilo de que 
comquanto me pareça desnecessario jnstitl - sou relator, julgou dever adoptar o projeoto, 
oar o parecer da commiuão rle lnstrucção porque é claro, à inquestionavel que o Con · 
Publica, relativo ao pro jeoto ora em discos· gresso Mineiro, mantendo os institutos nor-
s!.o, teóho a bonra de EolicHar a preciosa ma es, devia rorçosamente manter as e1 colas 
attenção de meus nobres colle~raP, não Pó praticas de ensi no pdmario, indispe nsaveis , 
para fazer algum&~~ conelderações sobre a absolutamente necess arias para a pr .. pa.raçl!.o 
mataria, mas tambem para fundamentar · do mestre-condlçlio e8ienc'al de tod a a edu 
uma emenda additiva, que a commissão cação popular, como disse Basson. 
considera lndispen•avel . . ' O sn . Jolo Pro:-Comtanto qu~ nas Esco· 

Quando a commistão tomou oonbeelmento las Norm a as Pe execute o pr.Jceito da lei. 
do projeeto n ll!d, cuja conveniencla. a ca- Do contrario, é inutil a escola annexa . 
mara dos srs. Deputados já reconhecera O BH. • .X AVIIIR RoLIM : -De pleno accordo. 
approvando o em I . · discussão, afigurou-se· Assim peneou a commissl!.o de Instrucçll.o 
lhe o mesmo diapensavel, visto como nl!.o Pnblioa. Tendo em alta conslde1 ação a rigo-
podla -ser pensam·ento do Senado supprimir rosa neeeaaidade do tirocínio do! alnmnos · 
a• aulas praticas anne:r.u á! Escolas Nor- mestres nas aulu prati ca a, pemon ella con · 
m .... · veniente auegnrar o ensino prat!co nas as-



au 

colas annexas, tornando, na 1.· parte da 
emenda addltiva, bem claro, bem explicito o 
<levar dos directores : daa Escola. Normaes, 
de velarem para que :os alumnoa se exerci· 
tem na arte de ensinar, a qual está sujeita 
a determinadas regras, .que devem ser · cui -
dadosamente estudadas e que só a pra -
tica ensina melhor. 

Outra medida que a commiR&lo teve por 
conveniente adoptar e propor á Camar!_dos 
srs. Deputados, e a mudança da epooha das 
ferias. Diversas slo aa . r~zlles que actuar.am 
em seu &SJ:IIr~to . e . de~rminaram as disposi-
ções da ·unhila parte da emenda addlti.va, 
como paaso a expor. il meus nobre• collegaà. 

COnforme o projecto de reorganizaçlo doa 
serviços . publlcos, . o .qual em breve sará lei 
do Estado, • oa· professores· das Escolas Nor-
maea, por meio da respectiva .congregação, 
terlo de declarar, dentro. de 60 dias, se se 
obr!gam ou· oll.o a co"tinuar no ea;ercicio de 
1uas (uncçües, apesar da •·triucçilo de ven -
cirnemtos; e a matricula em cada 'um do.s 
&'IIDOII do curso normal doará sujeita á taxa 
que o governo. tlxarll. dentro dos limites de 
lOiOOO a 40,JOOO. Em· consequenoia, é iudis · 
penaavel que o governo regulamente a lei e 
&xpeça as instrucçõos pt'ecisas para que Ob 
institutos normaea ··entrem regularmente no 
regiinen da nova org.anizaçll.o . . Isto jultifiqa 
a necessidade de momento da mudança das 
ferias. , 

Pór outro. lado,- sr . Presidente, o anuo 
Iectlvo actuai compreher:de toda a eataç!o 
chuvosa, o. que é de Intuitiva iuconvenien-
cta·;"E' realmente uma epocha desfavoraiVel 
-tanto para os professores, oomo para os 
alumnos-,: os quaes n!o poder!o frequentar 
as aulas com a devida regularidade debaixo 
de chuvas torrenciaes. Maiores inconvenien-
tes, ·mais penoso sacritlcio, resultam para 
os aluuinos, de compleição delicada e debil, 
qtie podem prejudicar a . aaude frequentando 
as Escolas Normaes no t11mpo chuvoso e pal-
milhando ruas lamacentas. . 

A' viéta de taes considerações, a. commis-
sl!o tem a honrl\ de propor que .se l'estabe-
leOa a disposiçlio da lei n. 4i, determinan-
do sB que o a"nno le!)tivo das Escolas Normaes 
comsce a· 15 de · fevereiro e termine a 14 
de nov_:embro;. de modo que as ferias serão 
no tempo das chuvas, e professores e alu-
mnoi··.poderão cumprir .melhor, coin a desd-
jada regularidade, .os ·seus deveres, quando 
funccionarem as aulas do curso normal. 

. Teuho; pois, a honra · de· mandar á Mesa 
para· ser submettida á. esclarecida considera-
ção da Casa a emenda additiva formulada 
oel:i commisslio de lnstrucçll:o Publica. 
· Dine. 

Vous:-Mnito bem! muito bem ! 
Vem á Mesa, é lida, ·apoiada a posta em 

discussão conjunctamente com o projecto a 
seguinte: 

Emenda 

Accresoente-se dep,ois do art. 1. ·: 
Artigo. Os directores das Escol :li Normaes 

velarlo para que os alumnos do curao nor-
mal ee exercitem, nas aulas praticas anne-
xas, na arte de ensinar, de accordo com as 
diaposiçlles regulamentares em vigor. 

Artigo. O anno lectivo das Escolas N.11r· 
maes começará a 15 de fevereiro e terminarà. 
a 14 de novembro. 

Artigo. A matricula dos alumnoa para. o 
curso Normal começará a 16 de fevereiro e 
se encerrarA a . 15 de março . 

Sala das &elolles, 9 de aetembro de 1901.-
Padre Xa vier R olim.- Carvalho Britto, 

Nlngaem mais pedindo a palavra encerra-
se a diaeusslto, ficando a votaç5-o do pr.ojecto 
e bem assim a da emenda adiada por falta de 
numero legal. · · ,, 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pré -
sidente deaigna para amanhlt a 1eguinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIMRIRA PARTE . 

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

sões e dos. proJector, depois de impressos e 
distribuídos. · · · ' -

Apresentaçl!.o de parecetes das commia-
allea. · · · 

Apresentaçlio de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellações o.u moções. 

Discussão de requerimentos, indicaç_ões, 
interpellações e moções. 

Approvaçll.o de redaações tlnaes. 
Votação das m11terias cuja .discussão se 

acha encerrada . 
SEGITNDJ. PARTE 

Ate 4 horas da tarde : 
Segunda discusslio do projecto n. 115, so-

bre propaganda do consumo do café. 
Terceira do de n . 120, sobre meios de com-

, bater a febre áphtofa. 
Levanta·se a seaslio. 

65.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 10 DE SETEM-
BRO DE 1901 

PREBIDENCIA. DO SR. RIBEIRO DE 0 LI YRIRA 

SmiMARIO:-Prlmeira parte da orJem do dia. -
Acta . -"-Expediente. - Observaçoias dos ars . ·Jayme 
t: omes. Rod ri~ues Cbave$, Assis Lima, Luiz Cas-
siano e Joio Luiz. Segunda ieitnra.-Apre•en-
laç1\o do parecer para segund~ discus! i\O do pro-
jecto n. 125 , Idem, para terceira do de n . tl6. 
-Idem. dos de os , 170 e 17t.-Apprll'.ação de 
reda~ções llnaes .-Votações adiadas.-Segõnda 
parte.-Segunda discusslo do pr.ojecto n. 115· e 
terceira do de n. 120. -0rdem do dia . 
Ao meio ·dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os sr1. Ribeiro de Oliveira, Agos-
tinho Pereira, Celestino Soares, Julio' Tava-
raa, Xav!er Rollm, Delfim Moreira, Jayme . 
Gomes, João Luiz, Epaminondaa Ottuni, Leo-
poldo Corrêa, Simell.o Stylita, Franklin Bo-
telho, Asais Lima, Nunes Pinheiro, Jo1é · 
Gonçalves, Olympio Mourll.o, Jolto Pio, Olym-
plo Borges, Gaapar Lop91, Ferreira e Mello, 
Edmundo Blum, Rodrigues Chavee, Luiz 
Caasiano, Porto Primo, Carvalho Britto e Ta-
vares de Mello, ralta.ndo com causa parti-
cipada os na. Silva Fortes, Freitas Ca1tro e 
Ribeiro Junquelra, e sem eUa 01 mais 1r1. 

Abre-se a sesslto. 
Lida a seta da antecedente e não havendo 



quem 1obre ella faça obaervaç!les, é a 
mesma approvada e bem aulm a do dia 6. 

UPBDIBNTE 
0 IR. 1. 0 SECRIITARJO dá conta do !eguln-

te : 
O(ficio 

Do ar. 1.• Secretario do Senado, devolven · 
do &companhàda de emendas a proposiçllo 
de lei n. 63, creando novos municípios no 
Ettado. 

0 SR. JAYME GOMB:S requer e obtem dia· 
pen11a das formalidades reglmentaes atlm 
de que sejam dadaa para ordem do tlia se -
guinte as emendas acima referidas . 

O aa. RoDRIG UES CHAVE3 traz ao conheci-
mento da Camara que o er. Ignaoio Murta 
tem faltado ás sess!les por ter perdido uma 
pessoa de sua !amilia e requer a nomeaçllo 
de uma commlssllo para desauojar aquelle 
seu collega. 

O sa. PRB8IDENTE nomeia para a referida 
commi18allo os senhores Rodrigues Chaves, 
CarvalJlo Britto e Epaminondas Ottoni. 

O IR. JAYME Gc ME:S envia á Mesa e pede 
para serem publicadas no jornal da Casa as 
seguintes 

RepreaentaçiJes 

ACTA DO CONSBLHO DISTRICTAI. DO Ef I'IRITO 
SANTO DA PRATINUA, DA COMARCA DE SÃO 
SEBASTIÃO DO PARAISO. 
Aoa vinte sete dias do mez de agosto de 

mil novecentos e um.-·Reunido o conselho, 
o vice-presidente fez ver que o motivo dessa 
reunillo era re<iuerer-se aos d .d. represen· 
tantas do Estado, o desmembramento desse 
diBtricto da comarca de Silo Sebastillo para 
Santa Rit a, e nunca para Jacuhy. 

As raz!les porque o conselho e o povo em 
geral recla mam e«se desmembramento, sllo 
juati11imas e poderosas. 

Entre e1aas allega o sr. preaiden te que o 
collector de Sil.o Sebastiil.o reousa entregar 
aa rendas do districto, difficultan<io assim 
todo e qualquer melhoramento. 

De accordo, pois, com o povo, o conselho 
pede justiça ao Congreaso, fazendo essa pas-
sagem para Santa Rita. 

Todos os contribuintes já entraram com 
os impostos e no entretanw,tendo o sr. pre 
sidente feito alguns serviços de absoluta 
necesaidade, o collector nllo quer fazer o pa· 
gamento. 

Além disso a distancia para San ta Ri ta e 
menor,oa impostos mais ao alcance de todos. 
Pede mala este conselho, as divisas seguin · 
tes: Pedra do Sabll:o, divisa de S. Sebastillo 
com Jacuhy a margem e«querda do rio 
Sant'Anna, comprehendendo as fazendas da 
Domingos Lucio de Queiroz, Edúardo Anto-
nio do Couto, Chapatlil.o, Salvador, Fortale· 
za, Paullno Lucio de Queiroz, Fernando Paz, 
Correias, Alegria, Floresta do Cruzeiro, Agua 
Limpa, Vluva Bueno, José Antonio de Cas-
tilho até o corrego do Sapé e por eue abaixo 
até o rio Silo Jollo, por este ate a barra do 
Sant'Anna, por este aJima até aa divisas de 
Santa Rita com Pratinha. 

Pot· mais nada ter a requerer, o sr . pre -
sidente encerra a sesall:o. 

E. B. D.-0 presidente, padre Lioinio Cas-
semiro Frade; oonaelheiros distriotaea, José 
Theodoro Machado e Casstano de Padua Pe-
relro. Secretario, Jol!.o Prudencio Lopes . 

lLLMS. ~: lll:MS. SRS . RBPRB! ENTA NT6S DO ES· 
TADO J?E MINAS: 
O Conselho Diatrictal do Espírito Santo da 

Pratinba, de acoordo com o povo e a bem 
de seus direitos, deseja desmembrar se da 
comarca de Silo Sebaatião do Paraíso, par& 
a comarca de Santa Rita de Cas!ia . Por iuo 
pede a Y .v. excs. se dignem tomar a .peito 
esse pedido de justiça 1 de necessidade. 

E. B. 0 .-Saude e frat ernidade . - 0 pre-
sidente do conselho, padre Licinio Casaemi· 
ro Frade . O conselheiro, José Theodoro Ma· 
chado, Cassiano de Padua Pereira, · José Pe-
dro de Souza Pinto , escriv!!o Je paz: Manoel 
Tosé Ribeiro, Edmundo Machado, Ladislau 
Vasconcellos do Couto, Antonio Norberto da 
Silva, Antonio José Rib&iro, Maroolino da 
Silva Filú, Miguel de Carvalh o, José Ribeiro 
de \'asconcellos, lzaias Joré Ribeiro, Jof é 
Abrllo Dibe, Clemente José R1beiro, Jolio 
Ben jamin de Oliveira,João de Assis Teixeira , 
.l01io Antonio da Silva BH roa, Tiburcio Mau -
tens de Oliveirll , Pedro Ribeiro da Silva, Joaé 
Emygdio Ferreira, J 1.1st iniano Mariano de Ma-
galbíles, Seraphim Ferreira de Freitas, .loEé 
Augusto Brasileiro, Jo sé Augusto Brasileiro 
Junior, José Luiz Bernarde~ . Jos é Joaquim 
da Silva, Rayrnundo Valgeom , Francisco Ri· 
beiro Netto, Olegario Martln~ Arruda, Jo!ó 
Custodio de Souza, José Bern ardi uo de Pa· 
due, Jollo Miguel Turco, Joaquim Ferreira 
Pedroso, Joil.o Aman cio dos Santos, Joil.o 
Adão Dibe, Lino Viann a da Silva, Felippe 
Miguel & lrmllos, José Victoriano da Silva, 
M!nat·vino José Ribeiro, Domiciano Machado 
de MoraeP, v;ct ~. i•no Manoel dos Reis, MI-
guel do Credc·, Balduino d11 Souza Machado . 
José Baptista de Moura, Joaquim de Padua 
Vasconcellos, Britua t1o da Silva Be.rros, Ma· 
noel Antonio de Bsrros, José C111simiro de 
Barros, Izaac Antonio da Silva Barros, José 
Vi ctorino da Costs, Laivido Bernardo Fer· 
reira , Germano José Lemos, Vaient.l m Jo1 ó 
Lemos, Al fredo Gomes Bernardes da Silva , 
Antonio da Silva Barro~, .J oaquim Camillo 
Pereira, Moysés da Si lva Barros, Manoel 
Antonio da Silva Barros , Tobias Rodrigues 
de Vasconcellos , Ladlsiâu Gonçalves do 
Ct u to, Ladisláu Antonio do Couto, Vicente 
Bonifaclo da Silva , Merchias Cd eta no Borges. 
Saturnino Rodrigues de Vasconcellos, Jos <· 
Ferreira Pedroso, Azarlas Onofre, .José de 
Oliveira Fernandes, Francisco l{odri gnes de 
Vasconcellos, Francisco Lu cio de Qu!liroz, 
Antonio Ferreira do Couto, Jo!io Ferreira do 
Couto, João Antoni o do Couto, Joté Poncia -
no da Silva, Jor~ Antonio de Pau la, JoEé 
Maria do Couto, Manoel Jo·eé Lemos, Dom i· 
etano Evangelista de Padoa , Joil.o Evao gelis · 
ta de l:'adua, Antonio Pereira de Padua, 
Ro~ klim Antonio de Padua, Belmiro Antonio 
de Padua, Belarmlno Alves de Oliveira, Na· 
zareth Joll.o Paulo, Jollo Gonçalves Ribeiro, 



H.'lmiro Antonio de ~adoa, Antonio Evange 
lista de Pa<iua, Ma·noel·• Henriquea .da :Silva, · 
Tbeotonio Alves 'Cie <Oiivelra, JoAo Domiciano: 
de Padua, Francisco Pimenta Nevei.• · 

o •r." Auts Lima·: - Sr. Presidente, 
venb'ÕGi t.ribuna unicamente para ter a honra 
de envia r a Mesa <~ma. pl anta que representa 
as divi sa~ entre OJ! mu01cipios de Tres Co· 
raçlles, Vargi nh a e l avras , pla~tà essa t ra· 
çada pelo hab1l engenheiro dr . JcFé Antonio 
Mnrti tll Roméo, d1gno · e iilustrado agente 
executivo de Tres Corações do Rio Verde. 

Dessa plante, ar . Pr .. 'Fidente, se evidencia 
clara e positivamente a neoePSidade de se 
délimitarem de modo indubit avel as divisas 
entre os referidos municípios, e parece que, 
emborá um tanto t11_rde, a honrada commis· 
~llo Mixt11 . . • 

O si\. Jo.Ao LUIZ : - Está demittida ha 
muito tewpo . 

O s a . Awsl8 LIMA ... encarregada da divi· 
são administrativa do Estado, deve tomar 
em consideraç!l.o ... 

0 SR. F&RRIIRA E MILLO : - V, exc. per· 
deu o trem. 

· U M SR. DBPUTADO : - Atrazou SÓ , não per· 
deu nl!.o. ( B" ou tros ap artes. ) 

u sa. Assis LtM-' : -Eu perco o trem oom 
tantos apartes, isso sim. ( Riso ) 

Sr. Presidente, eu e ou daquelles que en-
tendem que essa questão de d1 vieão admi-
niil trati va é uma questão grave e mellndrc.-
sa, c e tal arte que merece ser profundamente 
e!tudada e meditada . 

Não haveria, portanto , inconveniente ai· 
gum ·si ·o Congresso aprofundasse melhor 
essa questão, durante mais duas ou tres 
seHõea legi slativas; ao co ntr.uio, seria esse 
o meio de se satisfazerem ás necessidades & 
aos reclamos de todos os municipios que 
nessa sentido t êm representado ao poder Je·-
gis!ativo do Estado . 

Assi m, portanto, sr. Presidente, espero 
que a digna commi~são tomarà na conaide 
ração que merece a planta que passo ás 
mlios de v. exc., pedindo que da a cta con· 
ste essa entrega. (Muito bem).- A' commls · 
são de Estatística. 

O SR . L\ IZ CASH-' NO communica e a Camara 
fica intei rada que o sr. Vasco Azevedo tem 
fa ltado às sessões por motivo juato. 

O sa . JoXo Lurz envia á Mesa e pede 
para ser publicad a no jornal da casa a se-
guinte 
Representação do ooneelho dietrict -1 de 

Aguae Vhtuoeas sobre a creação do mu-
nicipio. 
Exms . srs. membr os do Ct·ngresso Mi· 

neiro .-0 Conselho Districtal de Aguas Vir · 
tuosaa, traduzindo a vontade do povo, e 
compene trado da urgente necessidacte puLli · 
oa e blta conveniencia para o proprio Estado 
de ser conferida completa autonomia admi· 
nistrativa aos Jogares de aguas medicinaes, 
vem representar perante vós aollcltando a 
sabia medid& da .creaçlio . do munlclpio de 
Aguas Virtuosas . 

se ao fim, evitando c.. oonto1'nando os eml>a· 
raços e difficuldadee presumlveis na Corm&· 
ção de novos municípios . · 

A idéa das prefefturas" â pri ncipio vaga, 
indetermin ~da, chegcu a l"l!Verter, t. for-
ma de um · projecto de Yei m ggerl r! o ao 
Congresso Estadoal pelo periodico «A C1dade 
de ltajubá». 

Este projectq porêm. que,iá ê uma l:ell a 
fixação de idê45, e que teve fnéciOtesta-
velmente o. grande merito de co nc re~ 1 Z'Í r 
uma aspiração instante em algum aá dispo-
sições de lei posit1va, re.11enle se · de · fa. 
luas e consagra pri ncip:os atter:itato"loá con · 
tra a Iett1·a constitucional e a intlole defllo· 
cratica das imtitu i ~ ões . 

E' assim que este conselho veria com 
!nagua, adQptada a disposição do citado pro-
Jacto, que confere ao Presidente do Estado 
a altribui çll.o para fa::.er a nomeação do pre · 
fei to independente das condições de doml· 
cilio o res!tlencia. 

Esta disposição saria a morte da autono-
mi a l!'cal, e a 1 evogação qo princip.io repre-
senta ti v o, 1:-a ~e da grande maiori a das in · 
stituições poli ti cas modernas, mes mos as 
mon archicas . 

Por outro !a.fo as prefeituras falhariam 
ao seu ob,ject ivo, porq ue a renda mesmo 
total dos actuaes d1str1ctos, sêde das es ta-
ções hydro-mine raes, revelar se ·hia desde 
logo com pletamente 1nsulf!ciente para ocoo-
rer as despe1as das respectivas administra-
~Des 

A objecção que, em outro terreno, se po· 
daria levantar de que a organização muni · 
cipal não comporta no~ moldes actuaes, as 
expansões e franquias administrativas exi · 
glveis para o completo desenv olvime nto de 
taes Jogares e pela especialidHde de sua prin· 
cipal industria, não procede desde que na 
lei, que crel\r o novo município, se incluam 
essas franquias e mais disposições legisla· 
ti v as especiaes . 

O novo município del'erá comp~ r se do 
districto de Aguas VirtuosaP, augmentnndo 
em suas actuaes divisas pelos territorios 
constantes do proj ecto, que a es ta acompa · 
nha, e que este 'Conselho tem a subida 
honra de otrerecer, como base de estatuto, 
ao patri ot!co Congresso Mineiro, e do vizi-
nho districto do Lambary. 

Os territorios ::. annexar·se Pito contínuos 
com o de Aguas Virtuosas. 

A sua annexaçlio representa ll vontade dos 
respectivos habitantes, e a grande massa de 
seus intere ~ses materiaes, aociaes e religi o· 
lOS. 

Por to<ias eBBas relações já se acba.m ell'ee 
ligados á Aguas Virtuosas. .. . 

Os argumentos que abi ficam se podem 
condensar nas seguintes consideraç!!es,. que 
põem em evidencia a necessidade e vanta-
gens da creaçi!.o do mtiniciplo de J\.guas 
Virtuosas com maiores e especiaes franquias 
administrativas : . 

a) O r&gimen commum do systema ad-
ministrativo municipal é molde acanhado de 
mais para os germens de expansli~ vital 
contidos nas estaçOes hydrominaraes . ; Para attlngir·se semelhante desideratum 

tem sido ainda lembrado o alvitre da crea-
çllo das prefeituras como melo de chegar-

b ) A Prefeitura IU'otará com a falta de 
elasterio financeiro p"ra enfrentar o magno 



problema da bygiene e do embellezamento 
locaea ; 

c) Falta de recursos fi nanceiros ás Pre-
feituras, carencia abaohita de fino tacto ao 
município formado pelo molde ordinario 
para a administração toda especial e delicada 
deataH localidades. 

A aoluçllo, portanto, que se impoe, e que 
este conselho confiadamento uuaa so licitar 
de vós, como serviço é. cauea do progresso e 
da humanidade é : 

A creaç!l.o do município de Aguaa Virtuo · 
a as com maiorfla e especiaes franquias. 

Saude e fraternidade .-Aguas Virtuosas, 
19 de agosto de 1901.-Jooquím Manoel <le 
MelliJ, presidente do conselho; 0 Jcar Paes 
Pinhei•·o, memoro do oonaelho dlstricta.l ; 
Affonso de Vilh~na l'aiva, membro do con -
selho districtal. 

Pabllque se a repreaentaçao na forma re 
querida e arcbi vem -se as peças referentes a 
medidas de eatattsttca . 

SEGUNDA LEITURA 

Tem segunda leitura e fica sobre ... mesa 
para ordem d~a trabalhos o parecer n. 169 . 

APRB8ENTA ÇÀO DK PA.RECERBB DB COMMIBS ÕES 

0 SR. JU LIO TAVARES, pela commissllo de 
ConatituiçB.o e Legislação, apreaenta o pare-
cer para 2 . · diaousell.o do projecto n . 125 
e requer e obtem diapent a das formalidades 
regimentaes atlm de que seja dado para or-
dem do dia de amanhA. 

0 MESMO SENHOtt, peJ a oommi88AO de Orça· 
manto, manda á Meaa o seguinte : 
Parecer e emen das para 3 . • di1cussão sol, re 

o projecto n. fi 6 

( ORÇAMENTO ) 
A commissão de Orçamento redigiu o 

projecto n. 116 de conformidade com as 
emendas approvadaa em 2 . · diaouuAo e à de 
parecer que seja elle submettldo á. 3. · dis-
cussão e approvado conjunct&mente com 
as emendas mod:tlcativas. amplia.ti vaa e 
auppreaaivas, que ora offerece. 

Sala das commiasões, 10 de setembro de 
1901.-Julio Tavare!.- Va lerio de Rezenà.e.-
Delfim 11< o1·eira . 

O Congresso legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes de creta : 

CAPITlLO I 

DA DESPESA 

Art. I .· Durante o exercício financeiro da 
1902, fica o Presidente do Estado auctorizado 
a despender a quaniia de 18.474:446$794, 
pelaa Secretarias de Estado, conforme os 
serviços especiflcadoa nos paragrapbos se-
guintes : · 

§ I. · Secretaria do In t.erlor: 
I Subsidio ao Presi-

dente do Estado . . • 
11 Cuateio de Palacio e 

suas dependenclas 
A. C.--14 

30.000$000 

6:000$000 

3<17 

lll Pessoal da. Secreta-
ria do Interior, in-
clusivé 10:000~000 
para expediente ... 

.IV Subsirlio aos Sena · 
dores ... . . ...... . 

\" Pes1oal da Secreta-
ria do Senado, in 
clusivé 3:000i000 
para expediente . .. 

VI Subsidio aoS" Depu · 
ta dos . ........ . . . . 

.-··~ - VIl Pessoal da Secreta· 
ri a da Camara dos 
Deputados, inclu -
sivé 3:000&000 para 
expediente .. .. . .. . 

Y!ILAjuda de custu &os 
senadores e depu-
tados ... .. .. . .. .. . 

IX Apanhamentos de 
debates : 
Na Cama-

ra doa 
Depu-
tados . . 14:-100$ 1 :'\o Sana-

1 do.. . .. 9:000$ 
X Aluguel do predio 

para o funcciona · 
mento da Camara 
dos Deputados . ... 

XI Magistratura e jus-
tiça do Estado, • .. 

XII Pessoal da Secreta-
ria da Policio., in· 
cluaivé 2:0003000 
para expediente .. 

XIII Carcereiros da s ca· 
deiaa do Estado a 
pessoal da de Ouro 
Preto .... . .... . . . . 

XI\" Sustento, vestuario 
e cnrativo de pre -
sos pobres .. .. .. . . 

:' . ..._, Dilige ncias p o I i-
ciaes .•... •... . .•.. 

XVI Força Publica : 
a ) Pessoal da. Brigada .. 
b) Etap& para 1.600 pra-

ças a 1$300 na media 
c) Fardamento para 1.600 

vraças, a 130S000 . ... 
d) A.Juda de custo a. of-

tlciaes em diligencia 
e) Oratifioação a reen · 

gajadoa, a 200 réis .. 
{) Ferragem e forragem 
g) Aquartelamento, en · 

enterramento, ex· 
pediente e luz . .. 

h) Engajamento de 180 
p11.izanoa, a 2S500 

i) Remonta dos a.nimaes 
do esquadrão e dos 
doa offiolaes mou· 
ta dos . . . . . . . . • ••. 

j) Compra e concerto de 
equipamento, 
a r r e I os lnstru-
menetoa de muai-
ca e armamento •. 

141:520$000 

88:320~000 

31 :804SOUO 

li6:640S000 

3!J:l 50,3000 

36:00'·::COOn 

23:40n$000 

12:000-'3 ' 00 

1.656:800i000 

37:760SOOO 

39:8085000 

41U:ooosooo 
20:0008000 

1. 188:7 11,3500 

759:2003000 

2P.0:000S000 

8:000S000 

15:0003000 
25:0003000 

70:000$000 

164:250$000 

5:0003000 

10:000$000 
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X VIl Soooorros publioos... 60:000$000 
XVIll Asslatenoia de aliena· 

nados. .. .... . ..... ~5:000$000 
X 1 X lnstrucçlo primaria, 

menos a E~cola Pe-
nldo. . . . . . . . . . . • . . I. 800:000$000 

X X Eacolas Normaes : 
Pessoal e cuiteio. . . . 356:3003000 

XX I Internato do Gym· 
nasio Mineiro : 

a) Pessoal.. . . . . . . . . 83:600$000 
bl R'lpediente... . .. . . . . . I :000~000 
c) Suatento de alumnos 

e do pessoal do 
serviço interno ... 40:1100$000 

ti) Gratificação do De· 
legado Fiscal . . .. . . 3: 600~000 

XXII Externato do Gym· 
nasio Mineiro, ca-
bendo a cada pro· 
parado r 200$000... 69:600~000 

XXIII Escola de Pba.rma-
cia- Pessoal, ex-
pediente e custeio 
de gablnetea e la · 
boratorios. . . . . . . . 75:360$000 

XXI\" 1\rohivo Publico 
Mineiro -Pessoal 
e gratlflcaçlio ao 
dlrector para os 
tlns do art. 8. · da 
lei n. 126. .. ..... . 11 :500$000 

XXV Pasaagens em ea-
tradaa de ferro e 
telegrammas...... 160:000$000 

X X VI Expediente com 
el11iç1lea estadoaes. 5:0008000 

XX VIl Selloa postaea para 
a correspondencia 
oficial. . . . . . . . . . . . fi:000$000 

XX\"1!1 Cuatas em proces · 
sos crimes ..•.. o.. 116:000$000 

XXIX Expediente do jury 
e tribunaes cor-
reccionaes........ 19:720$000 

XXX Auxi lios: 
n) Aos hospttaes de O aro 

Preto, G1l!.o Mogol, 
Itabira, Diamanti-
na, Pitangoy, Sa· 
bará, Santa Luzia 
do Rio das Velhas, 
Sete Lagoas, Bar-
bacena, S. João 
d'EI·Rey, Lavras, 
Caldas, Marianna, 
Passos, Arauuaby 
Se r r o, Curvello, 
Mar de Hespanha, 
Pará, Turvo, Bom-
fim, Rio Preto, 
Campanha, Ponte 
N o v a, J!'ormiga 
Leopoldina, Juiz 
de Fóra, Dores da 
Boa Esperança, Do· 
res do lniayá, Mi-
naa Novas, Ubera-
ba, S. Gonçalo do 
Sapucaby, Olivel· 
ra,l ta pecer ica, 
Montes Clnrcs, Ca-

taguazes, Tbeophl-
lo Ottoni, Ouro Fi-
no, Muzamblnho e 
Pouso Alegre, 40 
a 2:000$000 ... . o • • • 80:000$000 

b) A' Santa Caaa de Mi· 
serícordia da Capi-
tal. . .. . .. • .. .. .. .. 6:0[10$000 

c) Aos hospitaes de alie · 
nados de Diaman. 
tina e Itabira a 
2:000$000 cada um 4:000$000 

d) Ao hospital de lazaros 
de Sabará......... 2:000$000 

XXXI Subvenç11es : 
a) A' Faculdade Livre de 

Direito............ 50:00C$000 
b) As~' lo de orpbl!.os de 

Diamantina, Ma · 
rianna, Barbacena, 
Juiz de Fóra e S. 
Francisco em S. 
João d'El Rey a 
2:000$000. . . . . . . . . 10:000$000 

c) Recolhimento de or-
phlios om S. Jolio • 
d'El·Rey.. . .. .. ... 2:000$000 

d) Asylos ie Macahubaa 
e de S. Luiz em 
Caetbé a 5:000-SOOO 10:000$000 

e) Lyceu de Artes e Offi-
cioa em Ouro Pre-
to e Diamantina a 
5:0003()00 ;. . .. . • . . 10:000$000 

XXXII Eventuaea, inolusi-
vé liquidação de 
serviços supprimi-
dos.. . . . . • . . . . . . . . 40:000$000 

Som ma . ... . . 8.262:043$51JO 
§ 2. · Secretaria das Finanças: 

I Pessoal da Secretaria 176:620$000 
11 Expediente da mesma 24:200$000 

lll Reoebedoria de Minas: 
a) Pessoal ... o... ....... 146:4001000 
b) Expediente e quota 

para collaborado-
res. .. . .. .. .. . .. . . 23:000$000 

1 V Serviço da divida do 
Estado : 

a) Juroa. 3.904:967$516 ( 
b) Amor· 5. 322:985~717 

tizaçl!.o 1.418:0181210 
V Gratlflcaçlto e porcen-

tagem a collecto-
rias e escrivães... ~\19:G60$000 

VI Fiacalizaçllo especial 
das rendas inter-
nas e externas.... 110:0001000 

VIl Pessoal de Reoebedo-
rias e pontos fla-
oaes..... . . . ... . .. 262:800$000 

\"111 Porcentagem a estra-
das de Cerro e Re-
cedoria de Santos. 373:050$000 

IX Expediente e aluguel 
de casu para Re-
cebedoriaa e pon-
tos flaoaea........ 33:400$000 



:\ Juros do empr.;slimo 
de orphllos, caixas 
economicas e de 
fi anças de exacto -
res . .. .. . . . . . . . . . . 80:000$0011 

XI Passagens em estra-
das :i e ferro e te · 
legrammas... ... . 20:000$0110 

Xll Imprensa Utll clal : 
Pessoal e material 220:000$UOO 

Xlll Restituições e repo-
si~ õ es... . . ... . .. .. 10: 1100$000 

XIV Aposentados e refor-
mados . . • • . • • . . • . . 238:28i$577 

XV Impressão de estam · 
pilhas e talões . . . . 6:000$000 

XVI Exercícios findos.... G0:000$001J 
XVII Custas em processos 

da Fazenda.... .. . 6:000$000 
X\'lll Eventuaes . . .. .. .. . . 10:500$0ll0 

Som ma... . . 7 .422:40: 1$2~1< 

;:i 3. · Secretaria da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas 

I Pessoal da Socretari11. 
ll Expediente da mesma 

i I I Pessoal da repartição 
de Terras e Colo· 
nização . . .. .. .... . 

IV Expediente desta .•.•. 
V Colonias indígenas .. . . 

VI lmmigração e coloni-
zação ............ . 

VII Mediçiio e demarcação 
de terras ........ . 

Vlll Obras publicas ....• . • 
IX Junta Commercial .... 
X C o m p r a de vaocina 

anti-carbuncnlosa . 
XI Estabelecimento hy-

drotherapico e sua 
tlsoalização ....... . 

I 1 D :421'~00u 
8:000$000 

49:900$000 
i'l:000$000 

15:1)00$000 

200;1100~000 

5:000,30;.10 
450: 000$000 

5:3801\1000 

9:6008000 

7:000$000 

N. 19, lettra-c-Suster.to de alumnos e 
do pessoal do servi ço interno do Internato do 
Gymnasio Mineiro . 

Art. l. ·, § 2 . · : 
N. 4 -Serviço da divida publi ca do Estad:> ; 
:"<. :> - Gratiflcaçllo e porcentagem a colle-

ctores A escrivães: 
N. 8-Porcentagem à estradas de Cerro e 

á Recebedoria de Santos; 
N . lO-Juros do emprestimo de orph1ios, 

caixas economlcas e de fianças de exactores : 
N. 12-Imprensa OIHcial ; 
N. 16-Exercicios findo s; 

Al't. I.·, § 3. · : 
N. 15- G!\rantia de .i uros à estradas de 

ferro. 
Art. 3. • Caso a renda ordlnaria e extra-

Oi dinaria ni\o bastem para fazer face a doS · 
pesa orçada, o Presid.ento do Estado poderá 
f:~zer operações de credito para cobri r o tle· 
fiei t que se ver i tlcar. 

Art. 4.· Fica o governo auctorizado a 
abri r desde já um credito mpplementar de 
1: 200~000 a cada uma 1as verbas dos ns. 2 , 
lettra-E-e 23 do art. I . · § I . · da lei n. 
301, de '' de setembro do an no passado, e 
outro de 1 9 : 524~182 ;\ verba do n. 3, !'i I . · 
da citada lei n. 301. 

Art. 5. · Continuam em vigor as di sposi-
ções de leis de orçamentos anteriores, de 
caracter permanente que nl!o tenham sido 
expressamente revogadas, e que e:x:plicita ou 
implicitamente não forem contrarias ás dis-
posi._ões des·~a. 

CAP!Tl "LO li 

DA RECEITA 

Art. 6. · A receita do Estado para o e:x:er-
cioio de 1902 fica orçada em 17.303:546S000 
e se comporá dos seguintes impostos e ti tu-
los de receita : 

XII Passagens em estradas 
de fer ro e tele-
grammas ...•.... . 

'< lil Reforma do ma t eria! da 
estrada de ferro 
Bahia e Minas .•.. 

14:000.3000 § 1 .• 

§ 2 •• 

REN DA ORDIN.~RIA 

!m,oato sobre gene-
roa tle exportação . 

!dom, s11bre generos 
lO .500:01.1080011 

XIV 

XV 
XVI 

Garantia de jnros a 
estradas de ferro. 

Fiscalizaçll.o destas .••. 
Eventuaes • .•... ..... . 

Somma ...... ..... . . 

60:000~1)00 

I . 739:000$000 
i l:200$000 

l :500,S0f10 
~. 790:000.SOOfl 

Somma total da despesa. 1 ~ .4i4:446$79• 

Art. 2. · Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a abrir creditas supplementares, 
com as rormalidadea prescriptas no art. l t! , 
da lei n. 2.31-1, de li de junho de 1876, e 
observadas as dlsposiçi'les dos paragrapboa 
do art. 3. · da lei n. 19, de 26 de novembro 
de 1891, it9 seguintes rubricas da presente 
lei, caso se verifique não terem aido sutll-
clentemente dotadas: 

-Art. I. · ,§ I.• : 
N. 1•.-sustentc, veatuario e curativos de 

presos pobres; 
N. 18-Soccorroa publicos ; 

§ 3 .. 

§ 4.' 

§ G.· 

§ fi . · 

§ 7.· 

§ 8.· 

§ 9.· 

de consumo fóra 
do Estado ... .... . 

Taxa de sello , inclu · 
sivé de cuatas ju-
diciarias,loterias e 
emolumentos .. ... . 

Novos e volh"a dire i-
tos extensivos aos 
contractos c o m -
merclaes •..•. . .. . . 

Passagens em estradas 
de ferr o partícula· 
rea .• . . .. •...... . .. 

Taxas de berançll e 
legados , Inclusive 
transmlsslio em li -
nha recta ........ 

Cobrança da divida 
activa .• ....• . . . .• 

liilposto de aferição 
de sal ...••... . . .. 

Renda da Imprensa 
Offioial.. ... . ... . .. 

1 . 350:0oo~nuo 

800:000:lSOuO 

1.400:0011~000 

200:000$00•' 

480J•O•J$01!0 

10:01•0$000 

320:000f()Oc1 

80:001)$000 
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§ 10. Producto de venda de 
t.errsa devolutas .. 

§ 11. Juros de 7 apolicea 
geraes . .. ... . .... . 

§ 12 Tna de matriculas e 
annuidedesnos ee 
tabeleclmentos de 
inatrucçll:o publi 
ca .............. . 

§ 13. Renda dos terrenos 
diamantinos . . ... . 

§ 14 . lmpoato de 3 li:.! .r 
sobre exportaçlo 
do ouro . . . ... ... . 

§ 15 . Quotas com que con -
correm varias em · 
presaa para o ser · 
viço de fiscalização 

§ 16. Taxa addicional doa 
impostos sob ns. 2, 
4, 5 e 6 .......•• 

§ 17. Imposto territorial . . 
§ 18. Imposto sobre subsídios 
§ 19. Impoato sobre refor-

mados e aposenta-
dos ........... . .. . 

35:000f()()() 

350$000 

65:0003000 

20:000tOOO 

500:000$000 

92:200$300 

244:000$000 
950:000$000 

26:496$000 

20:000$000 

RBNDA EXTRAOaDINAIUA 

Receita eventual, com-
prehendidas mal · 
tas por infracç!!es 
de le1s, regulamen · 
tos e contractos .. 

2 Reposiç!!ea e restitui-
ções, producto dos 
proprios do Estado 

3 Producto de fianças cri-
mes ...... .. : . .. . . 

4 Depositoa ............ • .... . 

40:000$000 

20:000$000 

500$000 
150:000$000 

S:>m ma total da receitr.. . 17. 303:54/l$000 
Art. 7. · Fica o governo auctorizado a re-

ceber e a restituir os dinheiros provenien-
tes de emprestlmos do cofre de orphlios, dos 
bena de defanctos e ausentes, doa da caixa 
economica do Estado, de tlançu e deposi-
to& de outras origens. 

Art . 9. · O imposto de «Novos e Velhos 
Direitos» continuará a ser arrecadado pela 
tabella em vigor, excepto quanto as escri · 
pturas de transmhsll.o de immoveis ·intervi · 
11os e termos de arrematação e adjudicação 
de bena dessa natureza pue pagarlio mais 
3 . r sobre o valor das transferenolas e tam-
bem qu ;mto aos titulos de credito& particu · 
lares e contractos de sociedades commerciaes 
que paasam a pagar a taxa cenetante <lo 
art 11 do decreto n . 1.230 de 23 dezembro 
de 1898. 

Aa escrlpt·Jras de permuta paguão o !m · 
post'l de transmiaall:o sobre um dos valores 
permutando&, quando forem e_5aaes ou ao · 
bre a maior quando houver torna. 

Art . 9. · Fica o governo auctorizado a re -
ver a tabella C, annexa ao decre~o n. 842, 
de 25 de julbo de 1895 afim de elevar as ta-
xa• do imposto de conaumo sobre· os artigoti 
de que hou r-e r pr-.dacc;ll:o similar no Esta-
do. 

Paragrapho unico Na nova tabella que 
for organizada em virtude llesta lei as ta~as 
de consumo não tlcarll:o em caso algum In-
feriores ás da exportsçlo do mesmo artigo, 
nem seu augmento excederá de 50 ·r. do 
valor das taxas medias correspondentes de 
;lXportaçll.o . 

Art. 10. Fica o governo auctorizado a en· 
trar em accordo com 01 'Estados producto-
rea de cafó para que o imposto de exportação 
desse genero seja cobrado no acto do embar-
que . 

Art. 11. Fica fixada em 250S000 por tri -
mestre para cada comarca, a verba desti-
nada a~ nagament., tl.e custas judiciariae, o 
qual se effdctuará pela colleotor1a respectiva 
mediante attestação do juiz de direito que 
fiscalizará a contagem e rateio das mesmas 
entre os funccio nar.oa que as tiverem ven -
cido. 

Art. 12. Os generos que forem importa-
dos e já ti verem pago OJ Impostos de consu-
mo, tlcarllo isentos dos Impostos de exporta -
ç~o desde que não baja alteração, qnando 
exportados no acondicionamento, na quali-
dade e nas un idades de que ee compu:r:erem 
os referidos generos. 

Art . 13. Ficam pertencendo á Prefeitura 
da Capital as restituições provenientes de 
direitos pagos á Alfandega do Rio e outras, 
elfectuados da data da presente lei em de· 
ante. 

Art. 14. R1.1vogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, J(l de setembro de 
1901 .-Julio Tavare,y .-Vale1·io de Rezende. 
-Delfim Morei.,·a. 

Ao art. I.· : 
Em vez de 18.474:446,794, diga-se .. . .. .. . 

17.301 :966S000. 
Ao art. I.· §I.· n. li: 

Eo:; vez do que estâ, diga se-Magistratura 
e Justiça do Estado, inclueivé 4:0003000 para 
o expediente da Relaçll.o, I .545:2003000. 

Ao n . 16: 
Substitua-se pelo seguinte: 

a) Pessoal Ja Brigada Policial I. 173: 1711500 
b) Etapa para 1 600 praças ... 633:000$000 
c) F::~rdamento para 1.600 

praças, a 112$500... ...... . 180:000$000 
d) ajuda de custo a officiaes 

em diligencia.. . . . . . . . . . . . 5:50)$ '100 
e) Gratiftcaçll:o a reengajados, 

a 200 rale.. .. .. . . .. .. .. .. .. 15:000$000 
{) Forrag~m. ferragem e me -

dicament s para os ani-
maea da Brigada e forragem 
para os dos officl se9 mon-
tatfos . . . . . . .. .. . .. ... .. . . . .. . 25:000$000 

17) Remonta dos anlmaes do 
esquadrã'J e dos offlc laes 
mon t&.dos . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2:500$000 

h) Ce!llpra e concertos de 
equipamento, arreios, ar -
mamento e instrumente& 
de musioa... . ......... . . .. 5:000$000 

•) Aquartelament" , enterra-
manto, expediPn\Q e luz . .. 50:000fnoo 



i) Engajamento de 150 paiza- I XXVII. Reforma do material 
nos, a 2$000.. . ..... . . ..... . 109:500$000 da Estrada de Ferro Bahia 

Ao n. 20: e Minas . . ... ....... ... .. . . 60:000$000 
Em vez de 356.3003000, diga-se 251:900~000, XXVIII. Garantia de juros a 

inclu~ivé ás professoras de aulas praticas estradas de ferro. ... ...... 1.739:000$000 
que ficam mantidas. A verba consignad a em o n . 12do§ 3.· 

Ao n. 21: seja transpo>ta para o n. li do § 2. · e para 
l:iubatitua se pelo seguinte: 

a) Pessoal . . ................ . 
b) 2 preparadores a 300,3 . .. . 
c) Pessoal contractado ••. ,, . . 
d) Exp(ldiente ......... . .... . 

64:400$000 
600$000 

3:00J$ 00 
1:000$000 

o n. 25 do § J.·. cabendo a este 4:000,30)0 e 
équelle IO:OOOSOO '· 

A verba consignada em o n. I ti do § 3. · 
~aj a transposta pHa o o. 18 do § 2. · 
X X IX. Pessoal dispensado na 

Secretaria da Agricultura. 23:700$ir00 e) Sustento de alumnos e do 
pessoal do serviço interno. 

/) Oratillcação ao delegado 
40.0J0$000 (Façam se as correcçOes arithmeticas re· · 

sultante~ da ' emendas vencedoras j . 
tlsca.l .. .. . . . ..... .. .. .. .. _ 3:600$000 Ao art. '2 . ·: 

Depois das palavras art. I.·-§ I . ·, diga se: 
112:600$000 ns. 14,16 17, 21 letta c, 25 e 33 e§ 2 . · ns . 

4, 5, 8. 10 , 12. 16, 28 e 29. 
Aoart.6 ·§4.·: 

Ao n. 22: 
Em vez do que está, diga se . 70:60J$000 

Ao n. 23 : 
Em vez de 75:36030no, diga-se. 

Supprimam • ., as palavras: •extemivos 
40:000$000 aos cnúlr .. ctos commer ciaes .>> 

Ao n . 30 (lettra c ): 
Supprima-se llabira, e em vez de 4:0t10.300 J, 

dig a-se 2:000SOOO. 
Ao n 31: 

Lettra rt1: Em vel-: de 5:00C,3fJ00, di ~&-Pe 
:~:O<lOSOOO, em vez de \0:000;3000, di ga se ... . 
6 C003000. 

Lettra e): Em vez de 5:000$000, jiga -se . .. . 
2:0003000 e em vez de 10:0003000, diga -se . . 
4.000SOOO. 

Ao ar t. 9 . · : 
Em \'BZ de - paragrapbo unico - diga s ' 

- § I . · , e &ccrescente-se : 
§ 2. · Ficam isentos do imp~sto de consu 

mo as machinas e instrumentos de~ tinados 
á lavoura, plantaP, semente~, adubos !!hi · 
micos e animaes destinados á reproducção, 
e ào de exportação, até 50 litros diarios, o 
leite destinado ao •lispensario do ln~tituto 
de Protecçlio e Assistencia á Infancia, do Rio 
de Jane iro. Ao n. 32: 

Dlstaque se dahi 
se es ; e vai•Jr ao n . 
se em se~uida : 

20:000$000 e accrescente- § 3 . · Fi ca o govern o egua imente auctori · 
17 do§ 2 .• ; accrescente· zado, uma vez decretada a caducidade de 

concesP ão de garantias de juros a estradu 
de !'erro, nos casos previ st e a nos respectivos 
contractos, a re1tabelecel-aa, se o julgar 

XX XIII. Pessoal dispensado, 

82:680$000 conveniente, madeante as seguintes oondi · 
inclusivé o da Repartição 
de Terras .•.. .. . .... .... .• 

Ao § 2. · n. 4 (lettra b) : 
Em vez de 1.4 18:0183210, diga ~e .... .. .. . 

çOes, além da revers!lo das linhas para o 
Estado, no fim dos pri vilegios : 

791:1)07$416. 
Ao§ 3 . · : 

a) diminuição do p\'azo da garantia de 
juros ; 

Eupprima-se este paragrapho e distribua-se b) reducção da taxa de juros; 
o serviço nelle especlfica io pela lórma se c) estipulação de clausulas que assegu re m 

a pr.,reren cia du E8tado ao reembolso dos 
33 do § I.· : ;uros e subvençõa3 que houver pa go, no 

g- uinte : 
Accrescente -se depois do n. 

XXXIV . Passe a i da repartição 
de Terras . .. . ... , . . ...... . 

XXXV . Expediente da mesma 
XXX \'1. Colonias indígenas . . 
XXXVII. lmmigração e colo-

nizaçft 1 .... .. _ ...... . ... .. . 
XXXVIII. Medição e dem at·oa -

26:9'10$000 
5:000$000 

15:000$000 

caso de insolvnbil da de do.s empresas. 
§ 4.· C••a tinúa 'lm vigor o art. 12 da h i n. 

30 1, de -1 .te se temLro de 1900, ficando o go-
verno :.. u ctc r :zdJo a fazer as necessarias 
operaçoes de credi to para encampar, se o 

20:1:000$000 julgar conveniente, a 1 estradas de fer ro que 
tenham contractos com o Estado . 

ç!Io da terras . . . . . . . . . . _ . 5 000$000 § 5 . · As disposiçOes dcs arts. 83 e seguin-
tes do decreto n 942, de 10 de j uuho de 
1896 e art. 10 do decreto n. I -1 15 . de 9 de 
outubro de 1900, são extensivas aoa flsoaes 
ambulantes quando em serviço da cobrança 
da divida activa do Est: do. 

e depois do n . 18 :lo§ 2. · o segu1nte : 
XIX PePsoal <i a secção de 

obras publicas .•......... 
XX Expediente desta secção 
XXI Obras Publicas ... ... . 
XXII. Junta Commercial .. .. . 
XXIII . Compra de vaccin!\ 

ao ti carhuncula ... . . . .... . 
XXI V. E-;tabelecimenw hy· 

drn-thera pic\J ( llscalização J. 
X X V. Pessoa I da secção de 

Viaçto e expe<ilente(28:260õ) 
X XVI. P'iscalizeção de estra -

das de ferro .... ........ .. 

54:2601000 
4.000$000 

450:000$000 
5:380$000 Ao art. 12 : 
9:600!i!OOO Supprlma-se e modillque-se a numera ção 

dos artigos seguinte;; . 
7:000 ,000 (S. R.) Sala das commissoes, 10 de setem· 

bro de 1901 .-Julio TavJ>·~s.-Delfirn Mo-
28:260$000 r e íra .-,\ imprimir-se . 

0 8R. XA.VIIIR ROLIM, pela commiu!Io de 
71.200$00'1 lnstrucção Publica , envia á Mesa o srguinte 
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Parecer n. 170 

Terceira Legislatura 
A commiss!o de lnstrucç!o Publica, a cujo 

exame foi submettlda uma represent~ç!o de 
paes de familia , residente• em Lagoa Santa , 
municipio de Smta Luzia do Rio das Ve -
lhas, pedindo o restabelecimento da segunda 
cadeira de iuetrucçllo primaria do sexo maa-
culiuo, que alli existiu, supprimlda pelo IU-
CI'ero n. f .353 , de f7 d1 j aneiro de f 000 , o 
qual, para execuçllo do disposto nos arte . 
3 e 11 da lei u. 281, de lü de setembro de 
1899, determina o numero de escolas para 
cada distrlcto do Estado ; 

Considerando que o art . 3 . · §I.· da ··i-
tada lei n . 2 81 dhpõe que .,os distl'it:tos 
não hat:erá mals de auas eJ col<u ; 

Considerando que o dietricto de Lagoa 
Santa tem duas escolas de iustrucção pri-
-maria, sendo uma para cada rexo ; 

Considerando que, segundo informações 
que a commissão ponde obter; nenhuma 
das escolas publica• existentes na dita lo-
calld:-de tem a frequen cla maxima de alu-
mncs com que poderá occupar cada profes-
.sor ; 

Couaideraudo que o restabelecimento so-
licitado seria uma medida de excepç!o, in · 
j ustiftcavel no actual momento; em que o 
Congresso Mineiro se v à to •çado a fazer 
grandes córtes na despesa do Estado para 
debellar o temeroso d•/ici t que ncs asso-
barba : 

E' de pa 1·ecer 
Que seja archivada a mencionada repre -

·tl8ntaç!o. 
Sala das commlssões, 10 de setembro de 

1901.-Padre Xa,ier Rolim.- Ca r ralho B l'it-
-to.- A imprimir-se. 

O SR. PoRTJ PanlO, pela commiss!o de Re-
preaentações, manda á Mesa o seguinte : 

Pa1·ccer n. 171 

(Terceira Legislatura) 
A commlselio de Represeotaçõea, Reque-

rimentos e Petições, tendo examinado o re-
querimento do cidadllo lldefouso José Tei-
xeira, collector das rendas do Estado no 
munlclpio de Tres CoraçOea do Rio Verde, 
pedindo a decretaçllo de uma lei relevando-
o do pagamento ao cofre do Estado da 
quantia de 3:500,JOOO, emquaoto avalia o 
prejulzo oausado por incendlo em aua casa, 
110 dinheiro, eatampilhu e mala papel1 da 
collectoria a seu cargo- à de pa ~ecer e re-
quer que, por lntermedlo da Mesa, sejam 
soUcitadu á Secretaria das Finançaa Infor-
mações sobre o alcance do Supplloaute. 
Sala das comml1aõe1, 10 de aetembro de 1001. 
-Po,.to Primo.-Sime.to. Styl ita. -A impri-
mlr-ae. 

Não ba projectoP, requerimentoa, indica-
çOel e moções a serem apreaentados. 

APPRO V AÇÃO DB RIDACÇÕES F INA E3 

Lida e posta em discnssllo e sem debate 
approvada a redacçll"o final do projecto n. 
87, •obre conducção ao• avaliadores . 

Remetta-se ao Senado. 

VOTAÇ .\ 0 DAS MA.TERIA S CrJA. DUCUS~ÃO SE 
ACHA Bl'iCBRRADA. 

Sito approvados em I . · discussão e vlto á 
commiss!o da Orçamento os projectos n. 123 
e o 4e o. 127, do Senado. 

Approvados em 3. · discussão vllo ú com-
miu!o de redacçllo os prrj ectos na. 106 e 
118. 

E' approvada e vae a commlsslo de reda-
cção a emenda n. 6, do Senado, á proposi -
ção de lei n. 54 . 

Em seguida é rejeitada a emenda offere-
cida pelo Senado ;, proposição de lei n . s;;. 

Devolva-se ao Senado. 
E' approvado em 2. · diacuss!o, coojuncta-

meute com a emenda da commissito e vae à 
com missão de lnstrucçãt> I 'oblice, o proj ecto 
o. 126 . 

Finalmente é approvada a redacçlto final 
do proj ecto n. 113, que o ar. Presi·deote 
manda que ae pane em aut ographo para ser 
publicado como Resoloç!o da Camara. 

2 . · PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2 . · d~cussão do p>·(lj cctn n . ff 5 

Lido e posto em 2. · discu~&!o e sem de · 
bate approvado em todos seus tres artigos, o 
proj ecto n. 115, sobre propaganda do consu-
mo do cat'é .-A' commiss?ío de Commercio . 

3 . · dis;ussão do p rojecto n . 120 

Lido e posto em 3.· discussão, ê sem de -
bate approvado e vae á commisa!o de reda-
cçlio o projecto o. 120, sobre meios de com-
bater a febre apthosa . 

Nada mais havendo a tra tar-se o sr. Pre -
sidente designa para amaobl'í a seguinte : 

ORDEM DO DI A 

PRl MIIB.A PAR-rti: 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa parecere• de commis -

sões e doa paojectoa, depois de lmpreasos e 
dlatrlbnidos. 

Apresentaç!o de pareceres daa co mmis&ões, 
Apreeeutaçllo de projectos, requerimentos, 

Indicações, lnterpellaçõea ou moções. 
Dlacuuão de requerimen tos Indicações, 

interpellações e moções . 
Approvaçllo de redacções llnaea . 

BIGUNDA PARTE 

Até 4 hora• da tarde : 
Dilcwsllo daa emendas do Senado, á propo-

alçllo de lei u. 63, creando novos mun1ciplos 
DO Estado. 



2. • discuullo do pro)ecto n . 125, restabe • 
lecendo a disposição do art. 8 . · da lei n. 
221, referente ao funocionamento das ~sco · 
Ias primarias . 

Levanta·se a sessão. 

66. · SES SÃO ORIII:\ARIA AOS 11 DE SJ·: H :M· 
BRO DE 1!101 

PREIIDESCIA DO SR . RIBEIRO DE II L!VE!R A 

SC HMAHIO: -I. parte da .. r~ cm do dia .-Acta.-
Expcdieote -Observações . dos srs . . Jayme Go-
mes. CHvalho de DriUo. f'erreira e Mello e As-
sis Ltrna . - ~. · lellura .- Apreseotação das reda-
cçües linaes dGs projectos os. 106, 118 c 120 . -
Idem dos rnecercs para ~ . · discu ssfio dos pro-
)eclos os. 127, do Senado, e 117, d1 C\rr·ara -
Idem pau 3. · dos de ns. 115 e 126. -Discussilo 
de requerlmeott•S .- e.· parte -Oi scussão de 
emendas do Senado i1 proposiçlio de lei o 63 
da Camara -Disrursos dJB s r ~. Ag •stlobo Pe: 
reira e Leopoldo Con el .-D?I'iaraçlio de votn do~ 
srs . Jolio Luiz, Nunes l'iobolro. Julio Tavares 
Carlos Toled<>, L~opoldo Cornla, Tnares de M e l~ 
lo e Frankllo Dotelho.-2 . · dlsr usõáo do proje-
do o. 115. - 0rdem do dia . 
. \o meio dia, feita a chamada acham-se 

prsentes os s rs .: Ribe1ro de Oliv~ira Agos-
tinl.to Pereira, Celestino Soares, Olympio 
1\'lourll:o, Olymplo Borges,Porto Primo Fran· 
kl.in Botelho, Xavier Rollm, João Lui~, Epa. 
m1.nondas Ottoni, Gaspar Lopes, Del fi m !\lo· 
re1ra,Simello Stylth, Jayme Gomes João Piu 
Valerlo de Rezende, Julio Tavare~. T~t,· are~ 
de Mello, Alves de Lemop Arsis Lima Ro . 
drigues Chaves, João \'ell~so, .Josê Go'nçal · 
ves, Nunes Pinheiro, Carvalho Britto Per· 
r~ira e Mello, Edmundo Blum, Leopoldo Cor · 
rea, Carlos Toledo, Freitas Castro e Ignacio 
Murta, . faltando com causa participada os 
sr11. : Stlva Fortes, Ribeiro .Junqueira e Vas · 
co Azevedo e sem e lia os mais senhores, 

Abre ·se a se~sll:o. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella f~tça observa~· 1!es é a mesma 
dada por approvada. 

EXPEDIENTE 

0 SR. L' SB~RATAR!O dá conta do 89 · 
guinte : 

Officio 

Do sr. I.· Secret ario do Senádo devolven 
do ac.ompanhada de uma etnendaaproposlção 
de lei n. 60, sobre E. F. de Dores do Guax u. 
pé,~ commu~icando ter sido adiada por tem· 
po tndeterm1oado a de n . 35 e rejeitada a 
de n. 45, esta creando inapectorias com. 
merclaes !!O Estado e aquella sot re concur-
so de magrstrados.- A Imprimir se a emen-
da pa~a o~dem do1 trabalhos, ficando a Ca-
rnara mte1rada quanto ao objecto da oom · 
munlcaçll.o. 

" IR. JAYME 'G OMB3 requer e obtem dia . 
pensa . das formaltdadea reglmentaes para 
que seJa dada para ordem do dia de amanhll: 
a emenda do Senado á proposição de lei 
n. 60. 

0 IR CARVALHO BRITTtl traz ao conheci · 
~ento da Camara que a oomminll.o Incum-
bida de apresentar pesames e desanojar o 

ar . deputndo lgnaciu Murta cumpriu o seu 
dever.- Inteirada. 

0 ER. FKRREIRA E MELLO, fazendo ver 
achar·se desfalcada a commissll:o de Estatís-
tica, pede a nomeaçll.o de dons membros qne 
preenchem Interinamente as vagas. 

Com o consentimento da Camara são no-
meados os srs. Edmundo Blum e Ae sis 
Lima. 

O SR . Assis LmA envia á Me~a e pede 
para ser public nda no j ornal officlal a se · 
gninte: 

Representação do Conselho Dletrl ctal do 
Esplrlto Santo dos Coqueiros 

Exms. srs. Deputados.-0 Consalho Dis· 
trictal do r: iplrito Santo dos Coqueiros e os 
ab it ixo assignadoa protestam cont ra a t1·an · 
s ferenci a deste distrioto do município de 
Dores da Boa Esperança para um novo pro· 
jectado « ~quidabam&. 

Nunca fizeram adhesll:o a t~ssa medida 
ln'.-1ua, que fere os interesses desta collecti · 
vidade, collocando o distrlcto em muita 
distancia da nova sede, que não ae póde to· 
car 1em transpor outro intermediarío . 

Indignados, os abaixo assign~dos reclamam 
contra qualquer assignatura que apochrypha 
tenha subido ao Coogressfl Estadoal; visto 
que jámais conceberam semelhante idéa e 
nem escreveram seua nomes pedindo essa 
transferencla, contra a qual protesta m. 

Em tempo fdrão valer seus direitos con· 
tra o abuso, que não poderá campeiar im· 
pune no lmperio da lei . 

Espírito Santo dos Coqueiros, 30 de agosto 
de 1901.-Joaquim Borges de Figueiredo, 
agente executivo districtal ; Manoet Carlos 
de Souza Oliveira, José Thomaz Vilella, 
conselheiros : Joaquim Cypriano Ferrei-
ra, juiz de paz ; Antonio Rodrigues d& 
Souza, juiz de paz; Antonio L. de Carva· 
lho,subdelegado de Policia; Olympio P'ur · 
tado de Siqueii·;., , subd.elegado de Policia; 
Pedro Urias de Alcantara , Jollo Dias Bote-
lbo, José Ribeiro de Araujo, agente do cor-
reio; Joll:o Baptista da Silva, Jollo Ferreira 
Machado, Baptista Ja §ilva Passos, José 
Pennaforte, Joee Francisco da Silva, Odo-
rlco Ovidio Ferreira, Joaquim Antonio de 
Slquein, Jc aquim uandido de Sou~s , An-
tonio Joeé Nicolau, José Pedro Pereira , 
Mortlnier Augusto Pereira, Joaquim 811· 
verio de Faria, Manoel Ferreira da Silva, 
José Augusto Ferreira, Francisco Ferreira 
Machado, José Luiz dos Bantoa, Antonio Vi-
cente Ferreira, Joll:o Baptista Ferreira, Joa · 
quim Franolsco de Sousa, Joaquim Barbosa 
d~ Oliveira, negociante ; .José Ambroslo da 
Silva, José Bento de Faria, .José Vrctor de 
Fnria, negociante: Vicente Florlno, Joaqnim 
Alves Ferreira, .João Ignacio de Oliveira, 
Martiniano Antonio Pereira, Victor José de 
Faria, Deocleoiano de Farta Morines, Joa-
quim Dlu Botelho, Francisco de Castro Lo-
bo, Pedro Francisco Dia., .loaias Ferreira de 
Araujo, Erneato Fnreira de Oliveira, Fran-
cisco Gonç11Ives Pereira, Joio Ferreira Pen-
naforte, Raphael de l!'arla Moreira, Antonio 
Baptlata de Alvarenp, José Silvino Rodri-
guea, Joaquim Fernandes RioP, Silveatre 



F Jrreira de Siqueira, Antonio Miguel Alves, 
Aristides Alve• Ferreira, Florentino Botelho, 
.tle i\Iesquih, Salathiel Alves Botelho, Joll.o 
Botelho de Siqueira, Joaquim Botelho de 
hlesquite, Theodorioo Alves Botelho, João 
Butelho de Meaquite., Uriaa Maia , João Bar -
tosa Netto, Allto!)iO Joaquim Botelho, An· 
gueto Domingues de Carvalho, Jollo Miguel 
da Silva , Joaquim Adri ano da Cunha. 

R.eoonheço as firmas supra e retro em 
numero de sessenta e duas, das quaes tenho 
pleno conhecimento e dou fe. 

Esplrlto Santo dos Coqueiros. 2 de setem-
bro de 1001 . - Eu, Jose Belisar-io Terra, eacri-
vlio de paz o escrevi e assigno e publico e 
ra:r.o . -~m testemunho de verdade, José Be 
lisario Terra. 

Em tempo. Reconheço a Jettra e tlrma do 
agente executivo, na pagina uma, e as tlr 
mas dos conselheiros, o que dou fé. 

EspirJto SantJ dos CoqueiroP, 2 de setem· 
bro oe 1001. Eu, José Belilario Terrr, escri -
vão o escrevi. 

Em testemunllo de verdade. Estava o slg · 
nal publico, Joui Belisarlo Terra. 

Publique se na fórma requerida e archive-
se a representaç~. 

2,• LEITUI\A 

Têm 2. • leitura e tlcam @Obre a mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns. 170 
e 171. 
APRI:SB:oiTAÇAO DB PARBCBRBS DAS OOMMIISÕBa 

0 BR . NUNES PINIIBIBO , por parte da oom-
mlBfãO de Redacç5.o de Le1a, manda á. Mesa 
os seguintes 

Paraccr para redacção fina~ sobre o pro-
jecto n, 106 

A Commisslo de Redacçlo de Leis, a que 
foi presente o projeoto n. 106, é de parecer 
que lhe reja dada a mesma redacça!.o com 
que foi approvado em 3.• discussão. 

Sala das Commissoee, 11 de setembro de 
1001.- Nunes Pinheiro.- José Goncalves.-
Rorigues Chavet. 

A commissão de R.edacçllo de Leis, a que 
foi presente o projecto n . 118, ofl'erece a 
mesma redacção com que foi elle approvado 
em 3, 0 diSCUII~. 

Sala das commlsaões , 11 de setembro de 
1001.-NuneJ Pi., h8i•o.-José Gonçalves.-Ro-
drigues Chatlel. 

A commissll.o de Redacçll:o . de Leis, a que 
foi presente o projeoto n. 120, otfereoe, 
como ftnal, a mesma redaoç~ com que foi 
elle approvado em 3.• discuseio . 

Sala das oommissões, 11 de setembro de 
1001.-Ntmct Pi"heiro.- IOJ é Gonçalves. -
Rodrigue1 Chau1.-A impri!Jiire.m se. 

' Pare:er e redacçtfo para 3 : di.scussllo sobre o 
projccto n. 126 

A commlss!lo de lnstrucçlio Publ"ica , á qual 
foi presente, depois de approvado em 2. • 
diaousPão, o proiecto n. 126, é de parecer 
que seJ a submett1do á 3.• discusFã.o e appro-
vado com a seguinte redacçiio conforme o 
vencido : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Gernes det:reta : 

Art. 1. · Ficam reduzidos a 1:800$000 os 
vencimentos dos professores das aulas pra -
ticas annexas ás Escolas Norm aes do Es-
tado. 

A!'t. 2. · Os directores das Escolas Nor-
maes vetar!lo para que, nas aulas praticas 
annexas, os alumnus do curso normal se ex-
ercitem na arte de ensinar, de accordo com 
as di~posiçõea regulamentares em vigor. 

Art. 3. · O anno le ctivo das Escolas Nor-
maes começará a 15 de fevereiro e terminará 
a 14 de novembro . 

Art. 4. · A matricula de alumnos para o 
curso normal começarà a 16 de fevereiro e 
se encerrará a 15 de março. 

Art. 5 . · Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 11 de setembro 
de 1901. - Padre Xavie1· Roli.m - Carvalho 
Bricto.-A Imprimir se 

0 SR. 0LYMPIO MOURÃO, pela commiiiSllo de 
Camaras Municipaes, apresenta para 2. · dis · 
cuasão o projecto n . 117. 

O !R. Jo Xo LUIZ (pela ordem ) requer e ob -
tem dispensa das formalidade• regimentaes 
atlm de que entre o projecto apresentado na 
ordem do dia seguinte. 

0 SR. FERREIRA E MELLO, pela commisslio 
de Commercio, Eatatistioa, Jndustria e Artes, 
manda á Mesa o seguinte 

Parece>· par11 3 . • discu ssão sob>·e o pro-
jtcto n . 1f[j 

A commissão de Commeroio, Estatística, 
lndustria e Artes é de parecer que seja sub-
mettido á 3.• discussllo e approvado o pro-
jacto n . 115, já approvado em 2.•. 

Sala das commissões, 11 de setembro de 
1901.-Ferreira ~ .lfeUo.-Edmundo Blum -
Assis L i.ma .-A imprimir-se. 

o IR. A88I8 LIMA requer dispensa das for-
malidades reglmentaes para que entre na 
ordem do dia seguinte o projecto apresentado 

O SR. PRBBID&NTE declara que não pode 
attender ao requerimento do nobre deputado 
por j á se aohar mulb sobrecarregada a or-
dem do dia. 

1\ão ha wrojectos, Jequerimentoa, indioa-
çOes e mcções a serem apresentados. o aa. JuLto TAVAB.BS, pela oommissão de 

Orçamento, apreeentou para 2.· diaouss~ o 
projecto n. l:t7, do Senado e requereu e o~- oicuuio DB RKQUBRJMBNTOS 
ceve dlapensa das formaitdadee regil;nentaee , . 
para que aej& o mesmo dado para ordem do E lido e posto e~ di~ussio o par~cer 
dia eeguinte. . n. 171 , que teve hoJe 2. leitura, nsto 

o sa. XA.'f'IBB. RoLlll, por parte da commis-1 concl~ir o mesm~ por um requerimento. 
alo de Jnatruoção Publloa, envia á Meea o 1e- ll;aeerralia a discuAI.o aem debate ó ·ap-
gulnte · provaclo o .parecer. 



SEIJUND\ PARTE D .~ ORDEM DO DI.\ 
DI8CUISÃO DE BHENDA8 DO 8BNADO 

Dispensada a leitura a requerimento do 
sr. J oll.o Luiz são postas em discuull.o as 
seguintes a 

Em~ndas offereci-lal e approva<la$ pelo Sena-
do ao projecto n. 63, ,la Camara dos 
rrs . D6ptl.la-.lol. 

(Iniciada aob n. 103) 
N. I 

Ao art. J.· Acorescente-se: 
13) De Ouaraoy, composta dos dietrictos 

de Santo Antonio da Columna, São José :do 
Jacury e Santa Ma1 ia de Sll.o Felix, des-
membrado& do mnnicipio do Paçanba1 aendo 
a B.éde na povoaQAo de Santa Monia de S!l.o 
Felix, que passara a denominar-•e Villa de 
Ouaraoy. 

N.2 
Accreacente -ae onde convier o segu1.Jte : 
Artigo. A villa de Contendas denominar-

se á-«VIlla Brasilia». 
N. 3 

Ao art. 9.· Substituam se os ns. 2 e 3 
pelo seguinte : Aa divisas do município de 
Cataguazes com as de Leopoldina e S. Joll.o 
NeJ?omuceno continuam as mesmas estabe-
lectdas por leia anteriores. 

N. 4 

tre os municípios de Diamantina e Bacayu-
va, estabelecidas por leis anteriores~. 

N. 10 
Ao art. 18-Supprima-se. 

N. 11 

Ao art. 20-Supprima-se. 
N. 12 

,\ emenda n. 24-Accre•oente-se i" fine : 
<'Começando pelo Rio daa Velhls acima 

ate á barra do ribeirll.o do Inferno (que e a 
divisa do districto do Desemboque e do de 
Araxá) e por aquelle r io acima ate a barra 
do corrego-Entrecosto-e por este acima 
ate á su·• cabeceira, abrangendo a raz•nda 
das Pardizes . 

N. 13 
Ao art. 33.-Supprima-se. 

N. 14 
Ao art. 35. 
Modifique-se do modo seguinte : 
Artigo. Fica transferido para o município 

de Santa Rita do Sapucahy, onde está en -
cravado, o territorio da antiga fazenda do 
Oirau, desmembrado do município de Pouso 
Alegre, tlcand o as divi8&8 entre os dois mu-
nicípios pelo rio Sapucahy . 

N. l5 
Ao ar~. 10: . I Aocrescente-se onde convier : Substttua-se o final do arttgo, de1de as . . . . . 

palavras d'alli em direcçll.o á. barra do cor · Art1~0. As d1vtsas do mum~1pi? de Santo 
rego de s. Joaquim» pelas seguintes : «li· Anto~lO d? Monte com o m~mtcipto de !ta-
cando respeitados 01 limites eatabelecidos pecertca ello as Já est~> belectdas em iet com 
por leia anteriorea entre os municípios de as modificações seguintes : 
Arassuahy e Minas Novas». I. · linha- Divisas de Santo Antonio do 

Monte com Ermida dos Campos : Começam 
no espigão do Redondo em divisM com o 
mesmo. -, ,;guindo pelo espiglto ate o logar 
denraunado Coatys e deste seguindo pela 
st~rra das Perobaa ate o espigão no logar 
denominado Jararacas, e por este abaixo ate 
á barra do ccrrego da Areia com a do Ca -
choeira, atravessando o mesmo e seguindo 
pelo eapiglto ate ás divisas das fazendas de 
Francisco Bento de Oliveira e Miguel Soares 
de Siqueira e desta em rumo direito ate o 
espigão no Jogar denominado Marmello, se-
guindo por este ate o logar denominado Pi-
teiras. 

N. 5 
Ao mesmo art. 10-Supprlmam-se as pa-

lavras «ate a pedra do Gato ; desta por uma 
recta». 

N.6 
Ao art. 13 Accrescente-se no tlnal : 
Ficando, pois, pertencendo ao distr!cto 

de Antonio Dias Abaixo, todas as vertentes 
da cordilheira de Cocaeslara o rio Piracica-
ba e para o Rio Doce at á Cachoeira Escu· 
ra. 

N. 7 
Ao art. 15. 
Substitua-se a linha 3. · pelo seguinte : 
As diviaas doa municlpios de Diamantina 

e Serro sll.o as traçadas nas leis da extincta 
Aesembléa Privtncial. 

N. 8 
Ao art. 15 linha 4.· 
Accrescente se in fin e : respeitados os limi-

tes estabelecidos por leis anteriores. 
N.9 

Ao art. 15. Accre1cente -se, depois da 
linha 6. · •Respeitadu as ao~ uaes divisas en-

A. C.- 't5. 

2. · linha-As divisas do arraial do Indayá 
com Santo Antonio do Monte silo: Divisas an-
tigas abrangendo toda a vertente de Camar-
gos e Cachoeira, seguindo pelo espiglto ate 
o aerf'ado dos Raposos e deste em rumo ao 
rio do Indayá e por este abaixo ao rio Lam-
bary. 

3. · linha-As divisas do arraial de S. Se· 
bastião do Curral com S. Antonio do :\fonte 
sl!.o as ::r.tlgas com as seguintes moditlca-
çõe&: A começar da fazenda do Severlano 
pela estrada até á cachoeira, seguindo depois 
o eapig!o e deste em rumo á fazenda do 
Jod6 Bento, dando tlm na fazenda dos Fer-
reirB.B. · 
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N. 16 
Aocrescente-se : 

Artigo. AI divisas do município de Dores 
da Boa Esperança com o districto do Carmo 
do Campo Grande, município c!e Tres Pon · 
tas, serll.O as seguintes: A partir da barra do 
rio Sapucab y com o riacho Aguas VerdeP, 
seguindo por este _acima até a ponte que 
está acima da barra do Sape; seguindo então 
pela estrada real á nascente do corrego do 
Campo; deate po~to em direcção á Serrinha, 
aegutndo esta em dlrecçlio até o ribeirão de 
S. Pedro, por este abaixo até il barra do r.i 
beirã'l Tres Pon&~s e por este ac1ma até as 
antigas divisas com o districto de Sant'Anna 
da Vargem. 

N. 17 
Artigo. Fica annexado ao districto da ci-

dade de P<>uso Alto e desmembrado do dis-
tricto do Carmo do Rio Verde, muni cí pio da 
Christina, o sitio denominado (CFazendinha~>, 
pertencente ao dr. Albertino Rodriguea de 
Arruda, cujas divi!as ·são as seguintes : co· 
meçam na margem esquerda do rio Verde, no 
Jogar em que começa o espigão do «Joll.o do 
llomem», por eet.e subindo até encontrar a 
estrada do Carmo, limita!ldo-se em todo esse 
percurso com terras de propriedade de Fran 
cisco Janqueira de Sousa, des!e ponto em 
deante pelo mesmo espigão até o seu ponto 
mais alto, onde encontra as divisas da fd· 
zenda do Atterrado do diatrlcto de Pouso Alto, 
limitando-se nessa extens:!o com terras de 
propriedade de Vicente Guerra ; da divisa da 
fazenda do Atterrado por um outro pequeno 
espigão e por um corrego até desaguar no 
rio do Atterrado ou Palma, limitando se nes · 
sa extensão com torras da me~ma fazenda 
do A t terrado, e pelo rio desse nome até o 
rio Verde, dividindo ainda com terras da-
qnella. fazenda pelo rio Verde abaixo até 
o espigão, dividindo com terras de proprie-
dade do coronel Antonio Pereira de Silva, 
onde t~ve principio esta dem arcaçlio. 

N. 18 
Artigo. Fica pertencendo ao districto do 

Passa Tempo, comarca de O li v eira a fazenda 
da Palestina, de propriedade do tenente-co· 
ronel Ga.brlel Augusto de Andrade, deamem · 
brada do distrlcto do Rio do Peixe, muni · 
cipío de Entre Rios e as fazendas de Silverio 
Gonçalves Lara, denominadas-Bom Successo 
e Serrinha desmembradas do districto da 
Conquista - município do Bomtlm para o 
districto do Rio do Peixe, comarca de Entre 
Rios. 

N. 19 
Artigo. As divisas do dist1·icto ne S. Do -

mingos, município de Barbacena c->m o do 
Alto Rio Doce, municipio do meamo nome e 
com ode Remedios, municlpio de Barbacena, 
alio os eeguintea: 

Começam do rio Mntuoa, na fazenda do 
Sobrado, rio abaixt', comprebendendo a pri-
meira cachoeira, e desta, vindo á e!querda, 
tomando o espigão e o alto deate, dividindo 
as te ·ras da fazenda de Joré Luiz Damas-

ceno, e com terrenoa de Antonio RebecP 
seguindo o mesmo eapiglio e dividindo com 
terrenos doa herdeiros dos Magalhães e com 
terrenos de José Luiz Helena e Manoel Gon-
çalves Couto e com a fazenda de José Mo-
reira Couto, seguindo pelo espigão da Var-
zéa, entre as fazendas dos Contos no Jogar 
rlenom inado Corrego Fundo, seguindo o ri o 
Brejaúba, descendo este at9 a barra do r t-
beirll.o Alavanca, seguindo este ribeirão 
acima, comprehendendo todas as suas verten-
tes a fazenda da Al avanca, Morro Grande e 
Boa Vista , seguindo o mesmo ribeirão, abran -
gendo a fazenda de .José Dias de Miranda, 
tomando sua margem esquerda, oompre-
hendendo a fazenda de Antonio José de Pal-
va abrangendo dentro das divisas a poYoa-
çlio doe Ferreiras; seguindo a buracada dos 
Tigres, attingindo o ribeirão Forquilha, des-
cendo este pela margem esquerda, tlcando 
á direita a divisa do diatri cto dos Remedios, 
indo até a barra do rio Brejaúba, dahi ate 
á buracada da Farofa e dahi procurando o 
ribeir ão lndaiá, subindo o pela margem es-
querda ató a estrada do lndaiá, auguindo 
esta até ao espigão que limita con1 a fazenda 
da Chacara-aeguindo-o até encontrar o rio 
Mutuca. 

N. 20 
Artig.J. A a divisas das comareas de Ma ri-

anna e Alvinopolis serão pela serra do Co-
queiro seguin1o em direcção á Matta da 
Luzia. 

N. 21 
Additivo 
Artigo, Ficam desmembradas da freguezia 

das Mercês do Pomba, comarca do mesmo 
nome, para a freguezia do Livramento, "0· 
r.J.arca de Barbacena. as f11zendaa de Ottoni 
de Campos Alvim, Jo~é Homem de Faria, 
Mariaano Alfredo de Sousa Ma.tta e o de João 
Custodio Ferreira ; as do capitão Estavam 
Teixeira do Nascimento, denominadas - Ser-
tões e Louros, do uistricto do Barroso, CO· 
marca de Tiradentes para o districto de Bar-
bacena, comarca do mesmo nome. 

N. 22 
Additivo: 
Artigc. As divisas do dis tricto de- Bias 

Fortes e o municipio de Palmyra eeriio pelo 
leito da E. de F. C. do Bratll até a ca1xa 
d'agua da estaçlo da Mantiqueira e desta 
saltando o rio do Pinho, seguindo pelas di· 
visas das fazendas de Manoel Ignacio de Al-
meida e Honorio Uaroia até as divl;;aa do 
distrioto das Dores do Parabybuna, tl.cando 
as duas ultimas ;(azendas pertencentes a Biaa 
Fortes, e u de Eduardo Egyno de Sà Fortes, 
desmembradas do distric:o daa Dores do 
Parabybuna. 

1\. 23 
Additlvo: 
Artigo. A fazenda da Aldeia, pertencente 

ao coronel J osé Leonardo de Meira, tl.ca per-
tencendo ao municipio de S. Joll.o Baptista, 
1om prejuízo du divlau entre eate munici-
p!o e o do Peç8Qba . 
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N . :.'-1 
Additivo : 
Artigo. As divisas entre os municípios do 

.Sacramento e Àraxá serão as mesmas, com 
'J Ue foi areado o municipio do Sacramento, 
,· ·c v i da lei n . l,oj37 de 13 de setembro de 
IR70. 

N . 25 
Additivo : 
Artigo. As divisas entre os munioipios de 

Alfenas e Santo Antonio do Machado oon-
~inuam a ser as mesmas, salvo a seguinte 
mo.Jitl caclio : na barra do corrego do !odre· 
quo~ssé com o rio Machado seguem as divisas 
pelo .Ji t '> corrego acima até suas cabecei ras ; 
destas ao espi ~rã o, procurando as cabeceiras 
do corrego de Breginho, por este obalxo até o 
ri belri!.o dos P:>rcos; e por este ató a ban a 
do corrego das Furnas, por este acima até 
suas cobeceiras e destas ao espigão do V a · 
~ralume, deste á cabeceira úo corrego -
São José t1 por este abaixo até o rio ~ a pu · 
cahy. 

N . 2ô 
Additlvo : 
Arti go. Fica pertencendo ao mumctpto de 

Sant:t Luzia do Rio das Velhas o districto do 
Riacho Fundo, desmembrado do municipio 
-ia Conceição. 

N. 27 
Additivo : 
Artigo. Ficam revogadas as leis n. I . 938 

de 23 de setembro de 1882 e n. 3.153 de 18 
de outubro de 1883, que alteraram divisas do 
município de Alfenas. 

N. 2R 
Additi vo : 
Artigo. Fica transferido o dlstricto da Pie· 

dada da Boa Esperança do munici pio de Alto 
!t io Doce para o do Piranga. 

N. 29 
.-\dditivo : 
Artigo. As divisas entre llhéos e Alvino· 

polia ficam dermarcadas pelas vertentes do 
~ ibeirã'l S. Bartholomeu desde as nascentes 
destes até desaguar no Rio Doce, as quaes 
vertentes pertencem ao municipio de S. Do-
mingos do Prata. 

N. 30 
Additivo : 
Artigo. Fica desmembrado do districto de 

Santo Antonio do Aventureiro, municipto do 
:\lar de 1 I espanha. e encorporado ao districto 
de S. José d'Além Parahyba, municipio 
d'Ale m Parabyba, os terrenos pertencentes 
á fazenda da Conoeiçlo propriedade do dr. 
Castello Branco, com as seguintes divisas : 
as vertentes do Ribeirão do Peixe para a 
dita fazenda com as divisas actuaes do dia -
tricto . do Aventureiro-vertentes todas do 
dito ribeirão, e descendo o mesmo até as di 
tas divisas. 

N. 31 
Additivo: 
At t 'go. Ficam transferidas para o muni-

cípio de Tres Corac;õoa do Rio Verdet das· 
membradaa do município de Baepenay, as 
fazendas da Vargem e do Catiguá-de pro· 
priedade do coronel Jose de Andrade Jun-

quei ra o d. lgna cia Garoliua da Costa, sen · 
do as divisas pela Serra do Jurumirim até 
encontrar os limi tes do dlstric to de Cambu-
quir·a, 

Paço do Senado, do Estado de Minas Ge . 
raes, l:lello l lerizo:~ te , 10 de setemLro de 
1901.- Dr. J oaq .<im A ntonio Dutm , prosi · 
dente . - DL Agost in/,o Cesa r io d e Fi!lueire-
d o Cur t··s I.· secretario. - .ll!l noel T-· ';r:eirn 
da Ces ta; 2. · eecretari o. 

O s r. Ago l!l tloho P e rt'lra ( / .· Seueta-
1'io ) : Sr . Presidente, não posso absoluta-
mente su1Trag" r com meu voto a emend :t n. 
30, offerecida e acceita pelo Senado ao pro-
jacto n. 63, des ta Ca ma.ra. 

Assim procedo, ar. Presidente, porque essa 
emend•1 vem causar ~ norma pt•eju iso ao 
mun1cipio de \-lar de Hespanha , pois , em 
vir tu de dos term o3 em que ell a está conce· 
bida, irá. passar para o mu:1icipio de Al em 
Parabyba , não eu a fazenda da Conceição, 
mas todas as verte ntes do ri beirão do Pai 'la, 
subtrahindo ao muni cipi o de Mar de Hespa· 
nha ~;ar ca de tres leguas do seu te rri to r10. 
U ~vo ponderar á Camara que cs mun ici pios 
do Rio Novo, S . João Nepomunceno, Guarará 
e a max ima parte do de S. José, foram t i· 
rado s do ter ritorio do mun icípio de Mar de 
ll espanha, que já se acha bastante desfalcado 
e prejudicado . 

Accresce que não ha motivo algum de in -
teresse publico que determine ou que justi · 
fiq ue a emenda n . 30 . 

A fazenda da Concei ~ão , sr . Presidente, 
não é contornada no eeu todo pelo r io do 
Peixe, aliàs em outros pontos tem li mites 
confusos, com as fllzendas do tenente-coronel 
Severiano José da Silva Jlod rigues, Rodol -
plJO Martins do Couto, herdeiro de d. Anna 
da Costa, major Agostinho Aureliano do Cou-
to e com algumas outras, de tal !Orte que 
não é po~sivel , absolu tamente, que seus li· 
mites sejam traçados da maneira por que 
pretende fazer a emenda do Senado . 

0 SR . CEL!!ST!'\0 SOARES :- Essa emenda é 
contrar ia ao art . 67 da Const itui ção . 

0 SR , Af;06TINHO PF. RB IH.-1. :-Além disso, a 
emenda é contraria ao art . 67 ns . 2 e 3 da 
Conat!tuiç!l:o do Estado, como muito bem diz 
o meu honrado collega . 

Quando essa emen<lá fo i apresentada no 
Senado, o nobre senador, ar . .-\gostinho Cor-
tes, declarou que •i votasse por ella consi -
derar se-hia um cr iminoso, porquanto con-
correria para a subtra cç:to de importante 
terr!torio do município de Mar de Hespanha. 

Repetindo aa palavras da quelle illustre se · 
nador, tenho por fim apadrinhar a rude j us· 
t itlcação que faço pa l'a sua rejeição .. . 

VozEs :- Brilhantissima . (Apoiados) . 
O sa. A•;o&TI !'\ 110 PE RT, !RA. . .. dou meu voto 

contra a emenda, ainda maia, sr. Presiden-
te, porqne estou informado que o dr. Acca-
oio, juiz de paz de S. José de Além Para· 
hyba, que adquiriu recentemente a fazenda 
da Concelçlio, põdindo a tra.naferenola dt~ssa 
propriedade do mun lcipio de Mar de Hespa-
nba, tem por intuito unicamente, conservar-
a<e em sua nova residencin., exercendo o cargo 
de.juiz de paz de S. José . 



Creio que maia eata conalderaclo calar'-
no eeplrlto doa meua nobres oollegu, pois 
eatamoa aqui para legislar pelos Interesse• 
ger11es do Eetado e jamais para apadrinhar 
se nl\o um capricho, ao menoa um intereaae 
exclualvamente peasoal. 

O ea. Joio Pro :-Essa emenda prejudica 
o munlclplo de Mar de Hespanha 7 

0 IIR. AOOBTINHO PEREIRA :-Tira talvez 
tree leguas do terrltorlo daquelle muni-
cípio. 

UM li&. DBPUTADa :-Mas, h a pedido dos 
habitantes daquella z11na 1 

0 IR. AGOITINHO PBREIRA. :-Nenhum outro 
appareceu além do pedido singular do dr . 
Accacio, que acaba de adquirir a fazenda da 
Conceiçllo e que deBeja vel -a encorporada ao 
munlclpio de S. Joatl de Além Parabyba, 
afim de poder continuar, como já disse, a 
exercer, em sua nova reeidencia, o cargo 
de juiz de paz. 

Justificando minha attltude em relaçlio á 
emenda n. 30, ~ntendo que e8ea fazenda nllo 
deve ser tirada do munlclpio de Mar de Hes 
panha, e acredito que os nobres collegas pe-
sarão antea a justiça do que a tosca forma 
das minhas considerações. 

VozEs :-V ex c. discutiu br!!hantemente. 
(Apoiados). 

0 SR. A\oOSTINHO PEREIRA :-Concluindo, 
sr. Presidente, requeiro a v. exc. se digne 
destacar, na votac;l!.o, u emendas n8. 1, 5 e 

·30, que acabo de impugnar. (Muito b"m 
muito~!). 

O •r. Leoi-ol•o Correia:- Iodo á trl· 
buna, disse que vinha justificar o seu ,·ot0 

contra a emenda n. 10, 8uppreulva do art· 
18 do projecto. Como teve occa8ilto de expor 
á Casa, as fazendas que !oram transferida8 

para o município de Itapecerica estilo en-
cravadas dentro do terrltorio deBse muuici-
plo, pertencendo comtodo ao de Oltvelra, o 
que dltllculta.aobremodo a execuQll.o das leis 
municlpaea de Oliveira em relaçll.o aos pro-
prietariOs dessas fazendu que por maia fa-
cilidade e commodo estreitaram todas a8 
suas relsçõea em ltapecerica. 

A easa · oircomatancia accresce que os po-
voados de ltapecerica e Formiguinhas nll.o 
pertencem ao município de Oliveira em vir 
tude de qualquer disposlçll.o legal, tendo sido 
absorvidos por· aquelle munioipio por tole-
raricla apenas, visto que mala naturalmente 
devem unir se ao de ltapecerica. 

Entretanto, vendo que o projeoto contém 
medidaa Importantes e urgentes que nl!.o de-
vem s•r sacrificadas por outras que possam 
ser adaptadas mais tarde, nl!.o faz•a questll.o 
da rejeição .Ja dita emenda n . lO, porque 
nll.o queria aammir reepooaabilidade pela 
demora e pelos prejuizos que oom tal atti-
tulle pudesse occasionar. 

Aguardava a decial!.o aoberana da Camara 
sobre essa materla, promettendo rebaver 
maia tarJe taes fazendas que de direito ~ 
de Itapecerica, o que faria aem ~ecelar a 
op~oaiçllo ou a lucta que para erae fim ti, 
vease de sustentar. 

emendas ns. 2, 3, 4 e as de na. 6 a 31, sen-
do rejeitadas as de na. I e 5. 

A requerimento doe aenhorps Agostinho 
Pereira e Nunes Pinheiro, aa emendaa fo-
ram votadas separadamente. 

O 8R. PRl!lfiOBSTB manda que se devolvam 
ao Senado o projecto e as emendas. 

O olR. Jo:A:o Luiz (pela ordem) requer se 
~ cooelgne na aota ter votado contra as 
emendas ns. 16 e 25, por constituirem ellas 
desmembramento de terrttorlo. 

O 811. NUNKB PtNHEmo (pela ordem) decla-
ra ter votado contra a de n. 29. 

O BR. JULIO TA.VARBB (pela ordem) declara 
que votou contra as de na. 25 e 27. 

0 SR. CARLOS TOLEDl (pela 01'Jim) declara 
ter votado contra as de ns. 20 e 29 por nl!o 
ver razão para se 1acritl car o Importante 
municipto de Alvlnopolis . 

0 SR. LBvPOLDO CORREIA (p~la ordem) de· 
clara ter votado contra a emenda n. 16. 

0 BR. TA VARES DE MELLO (pela orcüm) diz ter 
votado contra a emenda n. 13. 

0 SR. FBANKLIN BOTELHO (pela ordem) diz 
ter votado contra aa de ns. 12 e 24.-Serl!.o 
attendidos os nobres deputados. 

2 .• DISCU@ 8ÃO DO PROJ F;cro N. 125 
Lido e posto em 2 . • discussã? à sem de · 

bate approvado e vae á commissll.o de In-
strucção Publica o projecto n. 125. 

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

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçl!.o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

anea e dos projectoe, depois de impresso• e 
distribuídos. 

Apresentaçl!.o de pareceres das com missões. 
Apresentaçl!.o de projectos, requerimentos, 

Indicações, interpellaçõee ou moções. 
Discusaão de requerimentos, indicações, 

interpeltaçõea e moções. 
Approvaçl!.o de I·edaoçõee finaes. 

SEGCNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 
Terceira dts·cusall.o do projecto n. 116, so-

bre orçamento, para o rutoro exercício. 
8@gunt!a do de n. 124, do Sena.J.o, sobre 

pecuiio legal doa l'unooionarios publicos. 
Segunda do de n. 127, do Senado, sobre 

ceuão de um predio Pstaioal na Varglnha 
para in Rtrurçã·l publica . 

Segunda do de n. 117, sobre installação de 
distriotos d.:l paz. 

Nl!.o havendo mais quem sobfo o projecto 
peça a palavra eoce.rra se · a d\~c"\)a~lo ·e 
procedendo se a votação são approv .. das Ira ' 

DlscusPão tJilioa da emenda do Senado á 
,prtposiçlo da lei ·n. 60, sobre Estrada de 
-F11rro de Dores do Guaxupé. 

La•anta-se a sessão. 
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PRESIOENCIA DO SR. RIBEIRO DE 0Ll \'EIRA 

E' assim que o bairro dos •Rochas» dieta 
apenas duas loguas de Alfenas e cinco ~o 
Machado; «Coqueiroe>~ , duas leguas e meta 
de All'enas e cinco e mei" do Machado; final -
mente o «Pinhal» dista t· es leguas ma is ou 

SUMM \1\ 10 : ! .• oaote da ordem do dia . - Acta. - menos de Alfen3.8 e seis e meia do Machado, 
Rxped ient• - Observ•çOes drs ~r• . Gaspar Lov~•. sendo os caminhes para Airenas excellentes 
Leopoldo Cnrro'a P. Carvalho Britto . Aore3enta - e bem conservadoJ. 
cAo. do seu· s:ln e vGttcào da redaccão fln•l do pro- Esses povoados, sr. Presidente, ape~ar de jecto u . 116. -Apresentacil o do proj etc n. 127. · d 
-A pprovacão da! redacçOea omes aos projectos pertencerem actualmente ao mun icip1o e 
ns . os. 118 c 120 - ? .· part•.-3.· dlscu <f:lo do Santo Antonio do Machado, continuam a 
projec:o D . 116 . --Di scursos e emenrtas d s srs manter as mais estreitas relações privadas, 
Jo~ o Plo ~ João Ve ll oso . -Di scnr s '~ ~ rto• sr~ . Car- commerciaes e ecoles iasticas com o munici-
valbo Briltr, Oelfim ~tore ira e Julio Tavare! .- pio de Alrenas, para onde converge grande 
2.• dlscnssAo do prr j ~cto 11. 124, d o~ Senado. - parte dos produ c tos de sua exportaçllo e de 
!.• do d ~ n. lt7 . do Senad•>. - Heq uP.rimentoe de onde recehem os productos de importaçlio 
urge• cia . - Apresentação dos pnecP.res pa ra 3.• 1 1 
dlscu ss~~ dos projeclos os . 124 e 1~7 . d , se na.lr> . neCil&!arios á mauutenç!o da vida oca , 
-~ - · dlscu~~iio olo projecto 11 117 - Dt !cus•àoda visto exis t ir á cerca de 100 metros das 11-
PmenJa do Senado á prop• slçiio d · lei 11. 60. da nhas divisorias dos doiP municipios . em ter · 
Camara. - H•qutrim•nlo ~ e orgeocia .lpre~en- ritor10 de Alfenas, a estaçl!.o da <<Fama», da 
!ação. dl ~cussão e vota\AO rt• redac çll.o final do via ferre& Muzambinho, que ti o ponto mate 
prPJeclo n. lxl.-Ordem GO dia . i natural de convergencia de todas as suas 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se :relações commer : IIle ' . 

presentes os Frs. Ribeiro de Oliveira, Agog. ! Essa eataç!o, Fr. Presidente, pelo incre-
tinho Pereira, Celestino Soare~. Julio Tava i mento qt:, tem t1do ultimamente, que r sob 
res, Luiz Ca"slano. T~tvares de Mell<', C•lym- li o ponto de viela de sua popu\aç!l.o . quer sob 
pio Borges, Franklin Botelho, Delfim Morei o ponto de Vidt& commerci a l, impõe a crea · 
ra, Carvalho Britt'l, Epaminondas Oltoni, ção de um districto de paz, que só poderá 
Freitas Castro, Carlos Toledo, J cl!.o Luiz, ser constituído com a annexe.ção d~-·P~ ter · 
Nunes P inheiro, Xavier Rolim, João Pio, ritorio, que exponta neamente pede sua t rans-
Ferreira e Mello, Leopoldo Corrêa, João Vel · ferencia e parte do districto d~ citisde (npa r · 
loso, Vorerio de Rezende, Simeão Stylita, te•) . 
lgnacio .r.;turta, Gasp_ar Lopes, Alves de Le mos, i O sR. JoA.o Lu tz :-Nem todfls os moradores 
Porto Pr1_mo,_ Rodrtgues_ Chaves, Ja yme Oo · pedira!D. 
mes . Assts Ltma, Olympto Mourlio e Edmun· I o sR. JAYME OoMKS :-E' uma aspira ção 
do Blum, fa ltand o com causa participada os muito justa e legitima. 
srs . Silva Fortes, Ribeiro .Junqueira e Vasco o sH: GASPAR L';PES:- Alguns dos colle -
Aze vedo, e sem ella os mais senhores. gas que me hoLram com seui apartes conhe · 

A bre se a sessão , cem a estação da f 11ma e podem da r teste 
Ltda a acta da antecedente e nlio l·avendo munho do grande desenvol vimento ~ do no -

quem sobre ella faça observações, e a mesma tavel progresso dessa localidade nestes ui-
dad a por approvada. ti mos annos. 

EIPEDTRNTII: 

Não h a leitura no expediente . 
O •r. Ga•par Lopes :-Pedi a palavra, 

sr. Presidente, para ter a honra de passar 
ás mãos de v . ex c. duas representaçOes,-
um a dos habitantes do ba irro denominado 
«Rochas», outra dos moradores dss fazendas 
dos ~cooueiros3 e 4<Pinhal», pertencentes ao 
município de Santo Antonio do Machado, pe-
dindo sua transferencla para Alfenas. 

Esses docnmentos, sr . Presidente, que peço 
a v . ex c . fazer puhlicar no jornal da Casa , 
vêm demonstrar de maneira cl ara e evidente 
que a Camara doR srR . Deputados. a ppro -
vando bontem a emenda n ~ "i. do Senado, 
praticou um acto de verdadeira j u ~ t.ica , por-
quanto satisfez ás aspiraç038 dcs morddores 
daq uelles povoq dos .. . 

0 SR . JOÃO LUIZ :-Não apoiado. 
0 SR GASPAR LO PER . .. que esperavam an-

ni0808 a terminaçAo do decennio, fixado pela 
Conetituiçl!.o, para a novil reorgani za çi\o ad -
ministrativa, afim de solicltar•m sua pa~sa
gem para o município de Alfenas , ao qual 
já pertencera01. 

i\luitas razoes justificam ee~e pedid .-,, sen do 
a principal dellas a menor distancia desses 
povoados para Alfena~ . 

(\ SR. JAYME GOM ES : -E' a expresslio da 
verdade; posso dar meu testemunho. 

0 SR. GASPA R LOPBS . · - i.lemais, sr. Pre · 
sidente, qua l o criterio a seguir-se para a 
adovçl!.o da medi das desta ordem, pa ra a 
transferencia de quaesquer fAzendas, a nã o 
ser a sati sf11çilo d· a desejos dos respectivos 
proprietarios, tend o se em v ista sua com mo · 
didade 1 

0 S R . A881 P. LDIA. : - 0 pe lido é mu it •• 
rasoavel: es t an io eues povoados mais pro-
ximos de Al ren as, a t ransrerenci a 2ca rreta-
lbes maior som ma de commodidades . 

0 SR. GASPA R LOPE ~ : - E~sas fazend a •, 
sr. Presidente, dest&cadas h a ann 0s do mu -
nicípio de Alfenas para o do Machado, em 

I virtude de resolução dos p~deres competen · 
tes, conservam os mais vehementes desejos 
de voltar â primitiva sé ieo, e es! es deseJOS 
silo tanto maia fundamentados, quanto quasi 
nullas silo as relações d : s seus propriehrlos 
com a cidade do Machado, onde vll') unica -
mente para obedecer a () s chamados da~ au · 
ctoridadee, para o serviço r' o j ury , p~ra pa · 
gamento de impostos, etc., ao passo qui' 
possuam impo rtantes propriedades no mu· 
nicipio de Alfenas, principalmente na Fama 
e na cidad·e, que proc ;raro para tudo, inclu-

I si v é os actos reli giosos. 
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Tlllvez, ar. Praaidente, nãc. appareaesse 
ainda nest!l Caaa represen t3.çà~ t !l.o juita e 
tão justifiaada. aomo as que ora apresento, 
pois o pedido é unanime, visto te rem sido 
assigoadas por todos 0 3 morad~>rea daquellas 
looalidader, 88m exaet~ção alJUma, posso 
aflirma.r á Camara ; achando se uma dellai 
subscripta p~lo vereador esp3a l::~ l d!.l Carmo 
da Esaaramuça, o dist lnato cidad!l.o Th eo -
doro Antonio da Si lva Bo rges, residente nos 
R'lahas, onde gosa da mais legitima consi· 
deração ~ es&ima. 

Nestas condições, tendo os habitantes dos 
referidos bairrod pedido a trans ferencia, 
j ustificando o pedido com r azões da mais 
alta ponderaçll:o, usando do direito de repre-
sentaç!io que lhes é garantido pela Consti-
tuiçD o, achando se o documento revest ido 
de todos os requisitos legae~ , não podia a 
Camara. sem commetter injus tiça, conser· 
val-os, á vi va força e contra a sua vontade, 
manietados a um mu nicípio, ao qual absolu-
t smente não querem partencer. 

Fazendo, ar. Presidente, estas desprcten -
ciosas consideraçõeL . . 

VozBs : - Brilhanti8Simas. 
O m . GA.a PAR L~PBL... . . tendentes a 

_j ust:ficar o voto que dei a fa vor da elllenda 
n . 25, do Senado, é inutil aacrescent.ar, que 
assim procedendo, só tive em vista os altos 
interesses do Estado e os dos habitantes da -
quelles povoados que expontaneamente a 
lllim se dirigiram , pedindo o meu fraco con-
curso em prol de sua causa, que é a causa 
do direito e da JUltiça. ( Muito bem ! mui to 
bem !) 

Representação sobre a passagem do bairro 
das Rt chae, <iletrlcto do Carmo da Esca-
ramuça , para o municlpio de Alfenaa. 
111m. exm . ar. Presidente e membroJ da 

Camara doa Deputados do Estado de Minas, 
e Preaidente e membros do Senado. 

Em uma da• aeuõea da Camar a doa ara. 
Deputados apresentam os uma representaçfw 
na qual pedimos a passagem deste bairro 
dos «Rochas'>, districto do Carmo do Escara -
muça, para o município de de Alfenas, tendo 
allegado as mais justas razoes. 

Tendo, porém, o Conselho Districtal do 
Carmo da Esc:tramuça protesta1o, perante 
a camara dos ara. Deputados contra eua 
tranaferenci.a, vimo• reiterar o nodao justo 
pedido. 

Para í11ndamentar o noaao desejo basta 
ponderar que, pertencendo actualmente 
este povoado ao municipio de Santo Anto-
nio do Machado, continúa elle, apesar disso, 
a manter as mais eatreiht1 relações priva-
das, eccleaiastidas e commerc' a.ea con\ a 
cidade de Alfenae, para onde converge a 
maior parte dos productoa de export:Lçl1o, e 
de onde recebe oa generos de importação 
necesaarios á manutenç!Lo da vida local. 

Antigamente Já pertencemos ao munlcipio 
de Alfenae, e, apesar de termoa sitio deata-
cados para o munioipio do Machado em vir-
tude de reaoluç!Lo dos podere• do Estado, 
até agora n01 consideramos dealocado• e 
conaervam01 01 mais vehementes deaejoa de 
voltar ao noaao primitivo aprisco, des~j oa 

tanto mai s fundamenLd o9 quanto é l)ertu 
que quasi nullas s!o a 9 D03sas reJ : ,~ões com 
a séd6 do nosso municipio. 

Alfenas é o mais natural ponto de conver -
gencia de nossas relações polo simples mo-
tivo da existir dentro da, raias do municí -
pio a estação da Fama, da E. F. 1\luzam-
binho, por onde S6 fazem muitas das .oossas 
trsnsacçõea. 

Usando, pois, do direito de representa-
ção, que nos é garantidil pela Constituiç!o, 
~edimos a vv . excs . se dignem nos restituir 
a primitiva sé le, e assim nos será fe ita a de-
vi da justiça. · 

Alfenas, 18 de agosto de WOI.- Bento F6r -
reira Rocha, el eitor; · Antonio Baptista 
Rocha, idem ; .Joaquim Baptis ta Rocha, 
idem ; Athanasio d6 Souz<\ Dias, idem ; 
Daocleoio Gonçalves Leite, idem ; Severiano 
Rodrigues Pereira, idem ; José Rodrigeus da 
Pa1xlío, idem : Bernardino Rodrigues da 

I Paix!l.o, idem ; Antonio Rodrigues de Oli vei -
ra, idem ; Francisco Theodoro dos Reis, 
idem ; Virgulino Rodrigues de Mend onça; 
idem ; Joaquim Rodrigues Pereira, idem ; 
José Silverio de Oliveira , idem ; Theodoro 
José dos Reis. idem ; João Teix6ira da Ma -
t ica , idem ; Candido :'llartins ll1rboza, Idem ; 
Jose Montei ro dos Santos, idem ; João Pe -
dro Barboza, idem ; Alfredo de Paiva, idem, 
Candido Ferreira da Silva, idem ; Antonio 
Jose Rocha, idem; Teophilo José Rocha, 
idem ; ;,Januel Thomaz da Silva, idem ; Bal -
duino Antonio !tocha, Idem ; GabriEl! Pinto 
Rocha, idem ; Antonio Sim ão, id6m ; Joa -
quim Theodoro da Rocha, idem : .João Th6-

. odoro da Rocha, idem ; Th6odoro de Souza I Freire, idem; José Th6odoro da Rocha, idem ; 
Theodoro Antoni o da Silva Borges, idem; 
Eloy Antonio da Silva, -idem ; G4ldino An-
tonio da Silva, idem : José Bento da Rocha, 
idem ; Juvenal de Oliveira, idem ; Joaquim 
Pedro Ferreira Rocha, idem. 

Reconheço verdadeiras as firmas supra, 
sendo que a maior parte a, conheço da visu 
e as demais por informações de pessor.s 
idoneas e de minha int ima confiança, do que 
dou fé. 

Alfenaa, 26 de agosto de 1901. -Eu, Abe-
!ardo José da Cunha, o escrevi e assigno em 
publico e razo. Em testemunho de verda-
de, Abelardo José da Cunha. 

Transferencla das t'azendaa dos Coqueiros 
e Pinhal para o muniolpio de Alfenas 
lllma. e exma. srs. Presidente e mem· 

bros da Camara dos Deputados do Eatado de 
Minas, e Presiden te e m11mbros do Se-
nado . 

Tendo o conselho districtal do Carmo da 
Escaramuça protestado contra um pedido 
que fizemos á Camara doa sra. Deputados, 
de tranalerencia das fazendas doa «Coquei-
ros» e «Pinhal>> para o munlclplo de Alfenas, 
vimos reiterar o nosso justo pedido . 

Para fundamental-o basta ponderar que 
pertencendo actualmente estes povoados ao 
muntciplo de Santo Antonio do Machado, con-
tinuam ellea, apesar disso, a manter aa mata 
estreitas relaçees privadu e commerciaes 

. com o muniaipio de Altenaa, para onde con-



verga grande parte dos productos de expor· 
taç!o e de onde recebem os generos de im· 
portação necessari os á manuten ção da vida 
looal , visto existir dentro das ra ia, do mu-
nicípio a estação da Fama, da· E. F. Muzam-
binho, que é ponto mais natural de conver-
"9Dcia de no•sas relaç ões commerciaes. 
Accresce ainda o facto de acharmo -nos 
muito mais proximos de Altenas do que 
do MachadG: é assim qn e de Coqueiros á 
sàde do noeso município dista cinco e meia 
leguas; do Carmo, duas e meia, e de Alfa 
nas, du as e meia : do Pinhal ao Carmo, duas 
e mei a leguas; do Pinhal a Alfenas tres lo · 
guas, mais ou menos, e do Machado, seise_ 
meia leguas,por cammbos pess1mos o quas1 
in transitaveis. 

Anti gamente jâ perte:1cemos ao muni oi · 
pio de AlrenaP, e apesar de termos sido des-
tacados para o município do Macha~ o em 
virtude de resolução dos poderes do Estado, 
até agora nos consideramos deslocados e 
conservamcs os mais vehementos desejos de 
voltar ao nosso primitivo aprisco, dese jos 
tanto mais fundamentados quanto -\ certo 
que q uasi nu lias são as nosEas relações com 
a séde do ncssso município . 

Usando, pois, do d•reito de representação 
que nos é garantido pela Constituição, pedi-
moa a v.v. excs. se dignem ncs restituir a 
primitiva sé de, e assim nos será. feita a de· 
vida justiça. 

Coqueiros e Pinhal, 19 de agosto de 100'. --
José lgnacio de Paiva Tavares, proprietario e 
eleitor · Vicente <Juintlno da Fonseca, idem : 
JoaquiO::. Quintiuo da Fonseca, idem : Fran-
cisco Ferreira de Jesus, idem : por An · 
tonil) Alves de Sousa, idem ; Joaquim Quiu-
tino da Fonseca, .João Pedro de Paiva, 
por Galdino Rodrigues Pereira, idem ; 
Jonquim Quintino da Fonseca, José F'agun -
des de Gouvêa, idem ; <•lympio Martins 
Coelho, João Pereira de Carvalho, por An-
tonio Julio Coelho, idem ; João Podro 
de Paiva, Pio Placidino Siqueira, pro· 
prietario e eleitor ; por Antonio Martins 
Coelho, idem; João Pedro de Paiva, Au · 
gusto Fagundes de Gouvéa, proprietario 
e eleitor ; João Silverio de Siqueira, idem: 
Antonio Fagundes de Oouvea, idem; Antonio 
Silverio de Siqueira. idem ; José Domingues 
de Oliveira, eleitor ; Pedro Julio Coelhl), ir1 em: 
Joaquim Silverio de Siqueira, idem. 

Reconheço as firmas retro, algumas «de 
visu>> e outras por informc.ções de pessoas 
idoneas e de minha Intima confiança, se-
rem todas verdadeiras, do que dou fé. 

Alfenas, 26 de agosto de 1901.-Eu, Abei-
lardo Jofé . da punha, escriv!o o escrevi e 

mo á execução de leis desse município ; fez 
rererencia só ment e á parte administrativa 
do município de ltapecerica onde estl!o en -
cravadas as fd ze~das r! e que tratava a dita 
emenda n . 10 

\ão disse que houve tolerancia por parte 
do município de ltapecerl ca na absorpç <t o 
que o de Oliveira razla dos dous po Yo~aos
ltapecerica e Formiguinhas-porqu e desde 
que alies pert <' ncem á ltapecerica não pode-
ri a haver essa tolerancia. 
· Nesse mesmo to pico nll.o declarou tambem 

que mais naturalmente esses dons povoa1os 
deviam unir se ao munl cipio de ltapecerica 
porque isso poderia parecer um rec onheci-
mento indirecto de direito do município de 
Oliveira, o que formalmente contesb. Sua 
intenção In cluindo em sua emenda esses 
pov">dos foi :;6 aclarar mais a questso afim 
de pôr termo ~~ usurpação de que foi victima 
o município ·de ltlpecerica. 

F•nalmente não declarou que aguardava a 
decisão soberana da Camara, pois que abriu 
mãf\ da emenda que apresentou. Contava, 
pela declaração de distinctos collegas seus . 
quo a Cd mara sustentaria essa emenda, já 
convertida em artigo do projecto, porém 
atriu mllo dell a e não tinha mala que aguar-
dar decisão da Cau nesse sentido , porque 
essa decisão er:- expressa pela sua decla-
ração. 

O SR. PREiiDENTE declara que será atten-
dida a reclamação do nobre deputado. 

0 !R. CARVALHJ DE RITTJ envia a l\!esa 
a seguinte declaração de voto que o ar . Pre-
sidtmte manda que se Insira na acta : 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que na sesEão ofe h ontem, ao ae · 
rem votadas as eme n Jas do Senado ao pr .. . 
jacto n . 1113. da Camara, votei contra a emen-
d.a n . 26 nu e desmembrou do município da 
Conceição do Serro para o de Santa Lu zia do 
Rio dos Velhas o districto do Riacho Fundo. 
porq·u!' ~ai medida nl!.o foi reclamada na re-
·presE•ntação que, na qualidade de membro 
da e1tincta commisPã o Mixta especial, rece-
bi da Camara Municipal da Conceição, e que 
opportuna1nente apresentei no' seio da refe-
rida commissão, para ser devidamente at-
tendida. 

Sala das sessões, I~ de setembro de 19Ul. 
-Carralho de Br ito. 

Não ba matarias distribuídas para segunda 
leitura. 
APRBSENTAÇÃO DE PARii:CKRES DAl C lMMI S· 

SÕEI . 

auigno em publico e raso . 
Em testemunho da verdade, 

Jose da Cunha. 

O SR. OLniPIO ~loua,to, pela commisaão de 
Abeilardo Camaras Municiples, manda â Mesa o se-

o sr. Leopoldo Corri-o disse que vinha 
á tribuna para fazer ligelru rectitlcaçõas 
no resumo do discurso que proferia na ulti-
ma aeealo. 

AsRlm é que não declarou que ia jastitl-
oar seu voto contra a emenda n. 10 e sim 
que ia juatitlcar seu modo de penear eobre 
ella. . 

Tambem não ee referiu á parte admima-
trativa do municiplo de Oliveira nem mes-

guinte 
Pn1jtc to a. 127 

(Terceira Legialatura) 
A commiasão de Camaraa Munioipaea , a 

que foi presente um requerimento do tenen-
te-coronel Antonio Lul:.: Pinto de Noronha, 
ex agente executivo do municipio de S . 
José do Pdraiao, em que reclama contra 
actos da respectiva Camua Municipal e pa-



recer da commiaslo de ·Finanças da usem-
hléa municipal, reeponsabilizando·o pelo al-
cance de IS:OO~l nritlcado na tomada de 
contu do procurador Domingos José de 
Abreu Gulmarltet, entll.o fallecido, depoia 
de bem examinar a questlo, e 

Considerando que, em virtude do art. 75 
§ Vll da Conatitulçlo do Estado (lei n. 2, 

de 14 de aetembro de 1891, art. 43 n. I) ao 
Congresso Legialatlvo usiate competenaia 
para conhecer da materla de que ae trata 
sendo legitimo o recurso usado; • 

Considerando que nenhuma responsabilida-
de cabe ao reclamante pelo referido alcance 
verificado na tomada de conta a do. mesmo 
procurador Domlng'a Jo~é de Abreu Guima · 
rles e sim aos Yereadores, que votaram a 
lei municipal n. 62, de 12 de dezembro de 
de 1898, em que estabeleceu o quadro de 
empregados da Camara de •ua unica e ex-
clusiva nomeaçl!.o e demissllo, daado-lhea 
competencla especial para arrecadar a ren 
da municipal, fazer lançamentos de Impos-
tos e balancetes da receita e despesa etc., 
eta., cerceando aaaim as prerogatlvas doa 
ugentea executivo• previatu no art. 39 na. 
2 e 3 da lei n. 2, de 14 de aetem bro de 1891; 
e finalmente; 

Considerando que aitG procedentes varias 
razllet, além de outras, ai legadas pelo re. 
clamante tenente-coronel Antonio Luiz Pin-
to de Noronha contra a citada lei n. 62, de 
12 de dezembro de 1898, da Camara Muni-
cipal de S. Josà do Paralso por ter ferido a 
Conatltulçlo do Estado, art. 75 § VIl n. I e 
por conaegulnLe nulla de pleno direito e 
como tal deve ser declarada- é a commlssllo 
de parecer que as adopte o seguinte prQJe · 
cto de lei: 

O Congreaao Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraea 

RESOLVE 
Art. I.· Fica annullado o § 2. · do art. 

I.· da lei n. 62, de 12 de dezembro de 18P8, da 
C!lmara Municipal de S. José do Paralao. 

Art. 2.· Revogam se as dieposiçõea em · 
contrario. 

Sala das commfssõea, 12 de Petembro de 
1901.-Al~e• de Lemos. De accordo com a 
concluallo.-0/ympio Mourll.o.-A.uis Lima. 
-A imprimir •e 

O ar. NuNBB.PINHEIRo, pela commlsslo de 
Redacçilo de leis, manda á Mesa o seguinte: 

Parecer e redacção final robre o projecto 
n. 54 

A commi88ilo de Redacçll.o de leis, a que 
fQi pre1eote o projecto n. 54, é de parecer 
que lhe aeja dada a seguinte redacçKo tllnal: 

O Congreaeo Legislativo do Estado de Mi -
nas Geraea decreta : 

CAPlTULp I 
DA IECRIITARIA lU. AGRICULTURA 

Art. 1. • Pica· aupprim ida a Secretaria da 
Agricultura:, Commerelo e Obras Publtcaa 
com. a re~rt'çt!o an.nexa de Twros, Coro: 
raü_dçl/.o e tmmlgraçKo , e auctorlzado o go 

verno a .reorgsnlzar os respectivos serviços 
dentro dos llmitea t!'açadoa pela preaente 
lei. 

Art. 2.· Os serviços acima referidos seJito 
desempenhados por trea secçllea annexaa As 
Secrehriaa das l'lnançaa e do Interior. 

§ 1.· A primeira deatas secçllea terá a 
seu cargo oa serviços que actualmente com-
petem A dlrectorla de Obras Publicas e será 
composta de um lnspector technfco, um chefe 
de aecçliO, um primeiro official, um segundo 
e um amanuenae. 

§ 2. · A' 1egunda aecçllo competem os Per-
viço• actualmente a cargo da directoria da 
Via_çlo e terá a meama composiçllo da pri-
meira. 

§ 3.· A terceira aecçito será incumbida 
dos serviços que actualmente desempenha 
a Repartiçll.o de Terras, Colonização e Immi-
graçlto e será compoata de um lnspector, um 
chefe de secção, um primeiro odlcial, um 
segundo official, um amannenae e um dese-
nhista. 

§ 4. · Os inspectorea de secçllo, que serlto 
engenheiro•, terlo o vencimento total an-
nual de sete contos e dnzentos mil réis. 

§ 5. · As duas primeiras secções - Obra a 
Publloall e Viaçlto-aerlo annexadaa á Secre · 
tt.ria das Finanças e terM a seu serviço um 
continuo e um servente ; a terceira eecçilo-
Terras, Colonlzaçllo e lmmlgração-fica an-
nexada á Secretaria do Interior, tendo a seu 
serviço um continuo. 

Art. 3. · O governo reverá o quadro dos 
funccionarios da actual Secretaria da Agri-
cultura e Repartiçll.o de Terras , reduzindo 
a cir..co vencendo cada um 6 !. 00$000, o nu -
mero de engenheiros de dlstrictoa de obras 
publicas e modificando o de engenheiros fia · 
caes de estradas de ferro e empresas pri-
vilegiadas, de modo a limitar o dlspendio 
do Thesouro nesta materla ao valor du 
quotas, com que concorrem as empresas 
Hscaliza.das, podendo um mesmo engenhei -
ro ser encarregado da tlscalizaçllo de duas 
ou maia empresas. 

Art. 4. · Fica aupprimido o legar de re· 
cretario da Junta Commercial, exercendo as 
respectivas funcções um doa deputados elei-
tos pelos membros da Junta, auxiliado pelo 
officlal da Secrt~tarla, nos termos do regu-
lamento que fõr expedido. 

CAPITULO li 
8BCRITAB.IA D.U FINANÇ.U 

Art. 5. · Para o thr. de reduzir despeaaa-
reverA o governo os regulamentos da Im, 
prensa Officlal, ficando dependentes de acto 
e~presso do mesmo governo as nomeaçOes 
de quaesquer empregados da mesma Impren-
sa, mesmo os temporarios, salvo ei:cluaiva-
mente o pessoal propriamente operario e 
pago por tarefa, que podarA ser contractado 
pelo director, na tórma das disptsl~:õe• em 
vigor. 

CAPITULO 111 

8ECR.K:rARIA DO INTERIOR 
Art . 6. · Ficam suapensaa todas as Eecolu 

Norma&~ do Eltado, oontinuando 01 profes-



sores a perceber metade dos vencimentcs 
até um anno da data des ta lei, salvo se os 
proressorea, por proposta da respectiva con· 
gregaçlo, se obrigarem dentro de 60 dia•, 
a continuar no exercício de suas funcções , 
apesar da reducção de vencimentos, que ae -
rlio de 1:800$000 . 

§ I.· Se as Camaras Muniolpaes dos laga-
res, onde existirem Escolas Normaes, quize · 
em manter esses eatabeleclmentoa, entrar· 
rlio em accordo, dentro de um anno, com o 
governo do EJtado, que neste caso proro-
gará o praso da dlsposiqlio antecedente. 

§ 2. · Competirá sempre ao Estado a di-
reoçlio doa estabelecimentos assim manti-
dos pelas camaras muniolpaes . 

Art. -:. · A matricula em cada um dos ao -
nos do curso nas escolu normaes tlca su · 
jeita á taxa que o governo tlHrá, sob pro· 
posta das respectivas cODf!Tegações, dentro 
dos limites de 10$000 a 40~00') , tendo em 
vista as condições peculf ares do logar on · 
de for situada a escola, e será pa~a em 
duas prest ações, sendo a I.· no act o Ja ma 
tricnla e a 2. · antes dos exames tlo aes. 

§ 1. · O prodncto das taxas de matricula 
será dividido com egualdade pelos profes-
sores da respectiva escola. 

§ 2. • • A gratitlcação d03 directores das 
escolas normaes será de 6·' 0S000 e a dos 
secretarias de 300,3000 annuaes. 

Art. 8. · Fica o governo auctorizado a con-
ceder aos estabelecimentos de ensino se· 
cundarlo, existentes no Estado, e organi-
Pados segundo o plano do ensino normal, 
as mesmas prerogativas, de que gosam as 
escolas normaes muuicipaes. 

Paragrapho unlco. O curso normal cons · 
tará das seguintes disciplinas distribuídas 
pelas cadeiras act11almente existentes : 

I. Língua Nacional ; il. Francez ; 111 . Geo-
graphia e Historla do Brasil, especialmente 
de Minas Geraes ; IV Arlthmetlca elemen-
tar ; V. Geometria plana e desenho linear ; 
VI. Pedagogia ; VIl. Elementos de scien . 
ela physlcas e naturaes (zoologia, botanica, 
pbysica e chlmica inorgarüoa) ; VII I. Tra-
balhos de agulha, cujo ensino fi cará a car -
go da inspectora de alumn as. 

Ar t . 9. · Para manutenção do internato 
do Gymnasio Mi neiro, será recolhido aus 
corres do Estado o benetloio da loteria de 
que tr·Rta a lei n. 298 de 31 de agosto de 
1900 . 

§ I.· Ficam supprimidos : no internato os 
lagares de porteiro, roupeiro e um inspe · 
ctor de alumnos ; no externato da Capital , 
um logar de inspector de alumnos . 

§ 2. · A pensll.o de alumnos no internato 
será de 650,3000, paga na forma da legis-
lação vigente . 

§ 3. · No Internato tlcam reduzidos : 
a) A 2:400SOOO a gratltlcação do re itor ; 
bl A 1:200S000 o vencimento do instru· 

ctor de gymnastica e a 2:600.3000 o do pro-
fessor de desenho : 

c) A 2:4003000 o vencimento do secreta· 
rio do internato ; 

§ 4. • Fica exttncto o Externato do Gy-
mnasio em Br.rbacena, salvo o direito dos 

A. C.-18. 

$63 

I 
alumnos anteriormente matricula.dos de 
concluírem o curso . ' 

Art. 10. E' auctorizedo o governo a re-
organizar a Escola de Pharmacia de accor-
do com a lei federal vigente, fi cando os 
lentes, cujas cadeiras Corem supprimidas 
com direito à metade dos venci mentos até 
um anno. 

Paragrapho unico. Na mesma escola fica 
supprimido o Jogar de blbliothecario, cujas 
funcçOes passarlio a ser desempenhadas pelo 
secretario. 

Art. 11. O governo reorg&nizará o Ar · 
chivo Publico i\Hneiro, que fi cará a nn~xado 
â Secretaria do Interior, reduzi ndo o eeu 
pessoa l a dons funccionar ios, cujos attr i· 
bniçõea serlio determinadas em regula-
mento, e a respectiva despesa a 7:5003000. 

Art . 12. Ficam supprimidos os car~od de 
delegado auxiliar do Chefe de Policia e de 
lnspectores extraordinarios de instrucçllo 
publica. 

Art . 13 . O Presidente do Estado fica au-
ctorizado a reorganizar a Secretaria do in-
terior, reduzindo a 5 as suas secçõee . 

Art 14 . O concurso para o provimento das 
comarcas de 1. ·• entrancia far-se ha na fo rma 
das disposi ções da lei n. 18 de 28 de novem-
bro de 1891, e do regulamento que o gover-
no sxpedir á para a sua execução, fi cando 
revogada a lei n. 238, de 27 de agosto de 1898. 

Art. 15. Ficará extincta quando vagar 
uma das varas de direito da comarca de 
Juiz de Fóra, suppr imindo se então o iogar 
de 2 . · promotor de justi ça da mesma co · 
marca . 

Art. 16. E' dispensada a audi encia dos pro-
motores da j ustiça nas acções civeis em que 
for parte ou Interessado o mun icípio ; e ele -
vada a alçada dos j uizes ~ u bstitutos a 
l:roosooo . 

Art. 17. As fur.cções de curador tlscal das 
massas Callidas e de curador gerai dos or· 
phll:os serão exercidas pelo promotor da jus -
tiça, s:: i>'o o direito dos serventuarios vita-
licios nas comarca3 onde existem. 

Art . 18. 0 3 ju izes de direito, substitutos 
e promotores de j ustiça terão os vencimen-
tos marcados na seguinte tabella e as oustas 
que lhes forem contadas nas causas que pre· 
pararem, julgarem ou promoverem, excepto 
as criminaes, em que deochi r a just iça . 

Paragrapho. As cuatas serão arrecadadas 
na estação tlscal da comarca na fórma da 
legislação em vi gor, e pagas mensalmen-
te aos fnnccionarios a que pertencerem, de-
duzindo se 50 ' I · para as rendas do Estado : 

TARELLA 
Ju izes de dire ito de I. • entran-

oia .... .. .. .. .. .. ... . . . .. .. . . . 
Juizes de direito de 2 .• ent ra n-

ela . . ... .. .... . .. ........... . 
Juizes de direito de 3 .• entran-

cia .. . . . . . . .. ...... . . ... .. .. . . 
Juizes de dire ito de 4 .• ent ran-

cia .. . .. . ... ... .... .. ... . ... . 
Juizes substitutos de I.·, ~ - · e 

3. entraucia .... . . ... .. .. . . . 
Juizes substitutos de 4 . • entrao 

cia .... . ....... . . • . .. .. . .. . . . . 
Promotored de juetiça ....... . . . 

5:000$000 

11:000$000 

6:400;i!OOO 

7 :4~000 
3:500$000 

3:900$000 
2:800$000 
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Art . 19. Fica extincta a colonla correcciO· 
nal de Bom Destino, revogada a lei n · 
141, de 20 de julho de 1895· o governo pro· 
videnoiará na fórma das leia em vigor so-
bre o destino dos correooionaes alll existen-
tes. 

Art. W. Aos professores do Gymnaaio Mi-
neiro e das Escolas Normaes não à vedado 
aoceitar o patrocínio de causas clveis no 
cuo do art. 113, paral_lrapho :mico, da lei n. 
18, de 28 de novembro de 1891. 

CAPITULO IV 

DI!POSIÇÔBS C.ERAE3 

Art. 21 . Os fanccionarios publicos que, 
em virtude dessa lei forem dispensados, t~
rl!o vencimantos na proporçl!o seguinh 

1. · Os que contarem mais do 10 annos de 
serviço terão metade dos vencirnentoa dos 
cargos que exerciam até serem aproveitados 
em outros. 

2. · Os que contarem mais de 5 annos de 
serviço ter!fo metade dos veneimentos dos 
cargos que exerciam, até um anno da data 
desta let ; 

3. • Os que contarem menos de 5 annos de 
serviço ter!fo vencimentos nas mesmas con-
dlt1Ses acima, até 6 mezes. 

Paragrapho unlco. O funccionario em dis-
ponibilidade que nll.o acceitar o emprego, 
de egual ou semelhante oathegoria ao que 
exercia, que lhe fo!' designado pelo governo, 
perderá o direito ás vantagens e vencimen-
tos marcados nesta lei. 

Art. 22. Fioa creado o Imposto sobra cs 
aposentados e reformados : 

a) do 5 ' I , se o orJenado exceder de 
600.3000; 

b) de 10 'f.. se for superior a I :2003000. 
Art. 23. O governo aproveitará para as 

vaga! que se derem nas repartlç1Ses publicas 
os funccionarioa dispensados em virtude 
desta lei. 

Art. 24. Para o IIm de melhorar o serviço 
de fiscalização, poderá o governo elevar o 
numero de fisoaes ambulantes dad rendas in -
ternas; supprindo estes Jogares com o pes-
soal existente na Secretaria das Finanças e 
o dispensado em virtude desta lei. 

Art. 25. Os proressores e lentes dispensa-
dos em vidude desta lei terão direito á no-
meação para aa cadeiras vagas de mataria 
identica que se derem em outro estabeleci · 
mento de instrucoão. 

Art. 26. Revogam-se as disposições em 
contratio. 

Saladas commissões, 12 de setembro de 
1901- Nunet Pinheiro.- José G'r. çalve!. 
- Ror.lrigue1 Chaves. 

O SR. JoXo Luiz (pala ordem) requer e 
obtem dispensa de impressão e intersticio 
atlm de que seja discutida e votada imme· 
dtatamente a redacção apresentada. 

Lida, pois, e posta em disou18ll.o,à 1em de-
bate approvada a red.acçlio tlnal da proposi 
çll.o n. 54.-Remetta-se ú sancção. 

Não ha projecto1, requerimentos, indica-
çOel e moç1Sea a serem apresentados. 

APREIINTAÇÃO DE REDACÇÔES Fll'\AIS 

Lida e posta em discussão, successivamen-
te eão sem debate approvadas as redacções 
tlnaes doa projectos ns. 106, 118 e 120.-Re· 
metta-se ao Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
3. • DH CUSSÃO tO PRC .TECTO N. I I 6 

Dispensada a leitura a requerimento do 
sr. Luiz Cassiano, entra em 3.· discussão o 
projecto n. 116, sobre orçamento para o fu-
turo exercício, conjunctamente com as 
emendas da commissão ao mesmo c,fl'ereci-
das. 

O sr. .Joüo Pio :- Começo, ar. Pre . 
si dente, pedindo a v. exc. que na votação 
do orçamento se destaque a emenda n. 30, 
lettra c, afim de ser votada separadamente. 
Venho impugnar essa emenda e declaro que 
se não conhecesse bem de perto o espírito 
alevantado, o espírito de equidade que pre-
side sempre a toios os aotos da commissll.o 
de Orçamento, eu taxaria essa commlssilo 
de injusta e diria que, elaborando essa emen-
da, ella esqueceu os dictames da egualdado 
que deve haver na divisão orçamentaria. 

De facto, sr. Presidente, nílo posso com-
prehender pot' que motivo a oommisFão dei· 
xa consignada a quantia de 2:0003000, para 
o hospital de alienados de Diamantina e 
supprime eAsa mesma quantia de&tinada a 
um estabelecimento identico na cidade de 
Itabira. 

A contlança que tenho na com missão ex . 
plica se bem pelo que me disse o lilostrado 
relator. Disse-me s. exc. que o motivo qua 
influiu no edpirito da com missão para apre . 
sentar essa emenda foi a Informação segura 
de que nl!.o existia absolutamente hospital 
de alienados em Habira. 

A essa informação venho contrapor a mi-
nha palavra honrada e declarar que tenho 
estado varias vezes na cidade de Habira, 
podendo, portanto, afflrmar que alli existe 
um hospital de alienados. Durante a minha 
ultima permanencia naquella cidade, ex-
istiam no hospital seis alienados em trata -
mento. 

Entretanto, sr. Presidente, se a minha pa-
lavra não fosse bastante, se ella pudesse 
ser posta sm duvida, eu apresentaria um 
telegramma do tr. Jot u Baptista :\Iartins da 
Costa, cbefd executivo de ltabira, em res-
posta a um outro que lhe passei hontem, 
perguntando qual o numero de loucos que 
havia naquelle hospital. A informação que 
obtive daquelle illnstre cidadão foi que alli 
est!fo quatro loucos, havendo outros que es-
peram para entrar em tratamento. 

Portanto, sr. Presidente, a informação 
ministrada á commisslo é inexacta e se ella 
procedeu ds accordo com essa Informaçlfo, 
n!fo podendo pôr em duvida a minha pala-
vra, deve resalvar os direitos do hospital 
de ltabira, votando contra a emenda n. 30, 
lettra c, de modo que tloará reatabelecida a 
verba destinada áquella pia inatltuiçllo. 

Dir-se-ha que, nesse caao, ficará o orça-
mento com um deficit de ~:0003000, mae, te-



nho o prazer de con fessar á Camara que o 
r11lator da commissão tanto empenho tem de 
satisfazer á justiça dessa medid a, que s. exc. 
indicou -me o meio de cobrir esse pequeno 
r!efi ci t . 

Apresento, poi~, uma emenda ao n. 17, § 
1. · do art. 1. ·-em vez de 60:00''~ • d:ga·se 
;JS:000-3000. Ficará assim equilibrado o orça· 
manto, ga ranti ndo-se os direitos do hospital 
de ltabtra. 

Espero que o tllustrado rel ator da com· 
misslio venha dar a opinião dest.a sobre a 
emenda que apresento . 

Ainda vou passar ás mãos de v. ex c., 
sr. Presidente, mais uma emenda uo art. I.· 
§ 2.·, n. 12. 

Como v. ex c . sabe, exi~te nesta cidade 
um estabelecimento de instrucção superior 
que tem prestado ao Eitado serviços rele · 
vantes e pelo qual mais de uma vez tenl:fo 
me batido nesta Camara ; retiro -me a Facul-
dade Li vre de Direito. Venho pedir para esse 
estabelecimento um favór que tem sido con 
cedido a todas á secretarias do Estado e que 
difficilmente, a Camara recusara conceder. 

Nesse sentido, oft'ereço a seguint.e emen-
da-depois das palavras - pesFoal e mate · 
rial-diga-se:-inclusive a irnpressl!.o gra -
tuita das publicações da Faculdade Livre de 
Direito. 

Serà um pequeno accresoimo de de1pesa, 
mas que será perfeitamente compensado pe-
los grandes benetlcios que presta aquelle 
esta baleei manto. 

Concluindo, sr. Presidente, eu confio bas · 
tanto no alto criterio da Camara dos Depu -
t ados, que procederá como fór de justiça. 
(Mui to bem; muito bem). 

Vóm á Mesa, alio lidas, apoiadas e postas 
em discusslio conjunctamente com o projecto 
as seguintes 

Emen das 

N. 1 

Ao art. I.· § 2. • n. XII, depoi s das pala-
vras «pessoal e material» diga-se «inclusive 
impressão gratuita das publtcações da Fa-
culdade Livre de Direito•. 

(S. R.) Sala das sessões, 12 de setembro 
de 1901.-Padre Joélo P io .-Alves de Lem os . 
- Otympio Mourã,.-E. Ottoni. 

N.2 
Emenda ao n. 17 do§ 1. • do art. I.· 
Em vez de 60:000!000, diga-se ~58:0003000. 
Sala das sosaões, 12 de setembro de 1901. 

-Padre Julio Pio.-Xa vie1· Rolim.-Carvalho 
Britto.-Ferreira e Mello.- Lu iz C11ssiano. 

O Sr. Cal"''albo Brltto:- Sr . Presidente, 
ha oito dias, mala ou menos, deu-me a 
honra de entender se commigo o illustrado 
relator da commiaeno de Orçamento nesta 
Casa a respeito da subvenção consignada até 
agora no orçamento como auxilio ao hospi-
tal e ao Hospicio de Alienados de Itabira de 
Matto Dentro, revelando 11. exc. a intenção 
da tlluatrada commlaallo de supprimir a 
verba relativa ao hosplcio de Alienados. 

Ne111e dia telegraphel a respeito ao cida· 
dllo José Baptista Martins da Costa, illust ~e 

Presidente da Cr mara de l tabi ra , respon-
dendo-me logo s . s. que co nvtuh a am pa -
rar as verbas referidas, porq uanto cont t· 
nua v a a manter-se o hospital. 

Então, de novo entendi me com os dignos 
membros da commissilo de orçamento, que 
se mostraram favoraveis á emend a que eu 
apresentasse , restauelecendo no projecto em 
debate a verba ao hospício da Ali en ados, 
mas de maneir a que não Ee produzisse o 
desequilibrio orçamentario. 

Portanto, ia neste sentido redigir uma 
emenda, mas vendo a que com o mesmo 
intuito ia. apresentar o meu no bre amigo o 
illustrado deputado, residente na cidade de 
Barbacena, prestei lh e minha assignatura e 
lh e darei o meu voto convencido como es-
tou de que com a sua nova admi nistração o 
hospital de ltabira vae reivindicai· seu an-
tigo br ilho, prestando :i zona os re levantes 
serviços que prestou em outros tempos. 
(M•ito bem ; mt~i to úem . ) 

O s r . DeHlm ill"relrR:-Não venho pro. 
priamente, ar. Presidente, disoutir o proje-
cto de orçamento, ora em 3. · discussão nes-
ta Casa, mesmo porque esse proj ecto ni!.o 
sofrreu impu gnação na parte dos il lustres 
collegas e já loi parcelladamente debatido 
nas diversas medidas e propostas do redu· 
cç <•s J de despesas e reorganização de servi-
ços, medidas essas de que a Camara e o Se -
na'.lo tomaram conheci mento na presente 
aess lio legislativa. 

A minha presença na tri lJUn a significa, sr. 
Presidente, o desejo que tenho de sali entar, 
neste momento , o potriotismo, a energia de 
acção,a isenção de animo com que o Congres-
so l\lineiro enfrentou a. situação rtnaoceira 
do Eatado de modo a nos ser permittida a 
agradava) impressão de ver o orçamento e r-
fectivamente equilibrs.do, sinceramente cal· 
culado, com as previ ~ ões tão approxim adal, 
quanto possível , afastado o de{icil orçamenta-
rio . 

Sim, sr . Presidente, o c.r•:amer:to do futu-
ro exercício está realmen te equili brado, gra-
<,:as aos esforços do PodAr Legis la t ivo do Er-
tado e o patriotismo sem~re comprovado do 
Poder Executivo e o proJecto em di scussão 
representa uma conquista lentamente feita , 
utn progresso a pouco 8 pouco realizado no 
caminho da unidade desse alto documento 
ettestador da nossa vitalidade autonoma. 
(Apoiados; muito bem. ) 

Sr . Presidente, no conceito de todos os finan -
cistas a unidade orçamentaria., se não é a 
primeira, é a principal qualidade de um pro-
Jacto de lei dessa natureza . 

A duplicidade, sr. Prrsidente, a multipli-
cidade dos orçamentos e a especialização das 
receitas 8 das despesas são qualidades con-
demnadas por todos os eacriptores, por con-
ltltulrem outros tantos elementos que con-
correm para estabelecer o regimen do de fi-
cí t, o regimen do chãos, da confu~:to , da 
lncert,za em mataria financeira. 

Se anal ysarmos, sr. Presidante, e tizerm'JI 
um estudo comparativo do presente proje-
cto com os orçamentos de annos antertore1, 
desde Jogo reconheceremos um facto legiti-
mo e multo 11ignillcatlvo:-é que a lei que 



vae ser votada pela Camara representa real· 
mente um adeantamento, uma conquista, 
como acabei de affirmar. 

Passamo3, dr. Presidente, de um reglmen 
prospero em que o Estado goaava de eleva-
do credito, em que as rubricas da receita 
pro luziam excessos, para um periodo de ao · 
cumuladas difficuldades, de excessiva frou · 
xld!o das fontes de renda e. como aonse-
queucia, de desapparecimento do credito 
publico. 

O primeiro perlodo, sr. Presliente, foi o 
das fartas dotações dos credltos oxtra-orça-
mentarios, das despesas extraordinarias, que 
muitas vezes excediam ás verbas do orça-
manto ordlnario. Nilo havia, sr. Presldmte, 
a unidade de orçament,o; cada lei que se vo 
tava era uma lei orçaaientaria,porque tratia 
no aeu bojo as auctorlzações de creditos 
extraordinarioa, que conatltuiam elementos 
fortes de desorganizaçlto das finanças publi-
cas. 

Era proprio da epocha, sr . Presidente; os 
excessos de receita, os saldos orçamentarios, 
justificavam multo bem a attitude liberal e 
patriotioa dos poderes do Estado na decre-
tação t.!e medidas, que vinham satisfazer a 
commvdidade publica e proporcionar grande 
acmma de beneficios ao povo mineiro. (Apo-
iado•). 

A duplicidade de orçamento se ju ~ti ficava, 
sr. Presidente, as operações de credito& se 
fundamentavam nas lisonjeirl\8 condições 
financeiras ;_ e a resp~nsabilldade desses 
factos não aeve ser attrlbuida a ninguem, 
ou, antes, se ha alguem responsavel, essa 
responsa b1lidade é e deve ser collectiva ... Os 
compromissos assumidos, ar. Presidente, em 
conseqnencia das largas operações de credi-
to, a diminuição palpavel e evidente das ren-
das, principalmente este ultimo factor, nos 
transportaram p&.ra esse periodo-de arro-
cho financeiro-pleno de dlfficuldades e das · 
alentos, que felizmente vamos atravessando 
1em attingirmoa á agudeza da crise. ( Apoia · 
dos). 

O segundo periodo, ar. Presidente, cara-
.3teriza-se pela nullldade da receita, pela ea-
caaaez de capital e auaencia de credito in 
terior e exterior ; é uma conaequencia na-
tural do primeiro, e nem elle podia existir 
aem o primeiro. 

Abi, ar. Presidente, é que vieram appa-
recer os resultados logicos da liberalidade 
anterior, aggravados muito mais pelo de 
crescimento da renda ; ensinando-nos a ex · 
periencia que n!o podiiUIIOB continJlar com 
o sys~ema das operações de credito, ele-
meotoa importantes de cont'usl!.o, de inoerte-
zu e de perigos. O orçamento, ar. Presiden-
te, deve ser um para a receita e um para 
a despesa e o projecto em dlacuaail.o tem 
eaae car11cter, nelle abolimos easa grande 
cauda, para uaim me exprimir, que acom-
panhava os orçamentos anteriores e elimi · 
namos o aystema daa leis orçamentarias 
paroelladas, que muito cooperaram para a 
desorganizaçllo actual daa noBSaa llnanç.as. 

Felizmente, ar. Presidente, a comprehen- . 
B!o. altatuente patriotica do poder legislativo, 
aclarada a situação peloa documentos otll-

oiaea, atteatadorea da energia civica do go-
verno aotual, poude inspirar o Congre1so na 
presente aeas!o, de modo que conseguimos 
a realização doa nossos desejos, is.to é-o 
afastamento do de{icit e a previallo approxi-
mada das verbu de receita e deapesa. 

A prova de que temos cumprido o nosso 
dever, poiendo trazer tranquilla a nossa 
oonsciencia, é que melhores horizontes ae 
descortinam e vemos que o resultado dos 
nossos act >a e dos nossos trabalhos já vae 
poderosamente influindo no andamento dos 
negocios, na elevação do credito de Minas, 
de maneira que em t'uturo bem proximo vol-
taremos á proaperidade passada, se conti-
nuarmos com a mesma orientação. Por isso, 
sr. Preaidente, tomei a palavra neste mo-
mento, para salientar o patriotismo do Oon-
gresao do Estado. que, desprezando esse 
cl'loque de interesses que costuma acompa-
nhar sempre ss medidas radicaes de reorga-
nização de serviçou, trabalhou sinceramente 
pelo bem publice>, colloc<~.ndo o Eitado de 
Minas, em uma epocha em que a situaçllo 
financeira é grave em toda a Repnbllca, a 
salvo de serias ditHculdades, do peso oppres-
sor de um deficit que se conseguiu elimmar. 

O SR.Assis Lm& :-V. exc. é um dos di-
rectorea desta Casa, por isso ella procede 
sempre bem (Apoiados garael). 

0 SR. DBLFIM MORBIRA :-A minha presença 
na tribuna tambem se justltlça pela necessi-
dade que tenho de declarar meu voto em 
relaçii~ a uma medida de ordem financeira 
aqui votada. 

Como sabe a Oamara, eu estava ausente 
na occaailio em que foi votada a lei que re-
duziu o imposto de transmissão de proprie-
dade, das Camaras Municipaes. 

Sr. Presidente, eu represente nesta que· 
Atil.o o principio conservador, talvez atraza-
do, represento o pensamento daquelles que 
entendem qne a reducçlio do impo3to de 
transmissão de propriedades não vem em 
nada all'ectar a autonomia municipal, mes-
mo porque é opinião antiga minha, já emit-
tida nesta Casa, nllo posso comprehender o 
município rico deante do Estado pobre, não 
posso comprehender a autonomia municipal 
sem a autonomia financeira do Estado, que 
a elevll, que a garante e a torna viavel. 

Sr. Presidente, é nessario que se faça pr· · 
meiro a pro~peridade financeira .:lo Estado, 
para elle poder garantir a felicidade, a paz 
e a prosperidade dos municípios e dos dis-
triotos, e assim a autonomia será completa, 
porque partirá do Eatado para o municiplo 
e deate para o diatricto. 

O sa. JoÃo Lutz:-0 exemplo dos Esta<los 
Unidos prova o contrario: Estados pobres 
com a União regorgitando. 

0 SR. DBLFIM MOREIII.A:-Sr. Preaidente, 
aaaim como não posao comprehender a Uniiio 
enfranqueoida deante doa Eata.doa poderosos; 
aa=im tambem não poaso admlttir o muni-
cipio enrequicldo pela partilha leonina das 
reodas-e o Estado depauperado, naa proxi· 
midadea da banoa:rota • 
. A expariencia esU, ar. Presidente, nos en · 

sinando que um principio maia conservador, 
menoa liberal de·; ia ter presidido á descri-



367 

minaçi\o das rendas ; de modo que não fosse 
preciso voltarmos um pouco atraz, no fim 
do decennio republicano. 

Voltemos, porem, sr . Presidente, emquan-
to ê tempo e façamos isto com o elevado 
intuito de organizarmos as finanças do Es 
tado ; e então não mereceremos censuras. 

Votaria, pois, pelo dito projecto, as&umindo 
com esta declaração a parte de respon sabi-
lidade que me cabe, como representante do 
Estado. o sR. X A. vim RoLIM: -roi uma lei imposta 
pelas circumstancias de momen to. 

0 SR. DBLF!lii MOREIRA:-lmposta, . . • sim, 
pelas circumstancias de momento, e esta é a 
grande razão de Estado, que ha de justificar 
o nosso procedi me~:; to. (Apoio los) . 

Fossem ou•ras as circumstancias, sr. Pre-
sidente, e o Con gresso não iria ociosamente 
privar os municípios de um a fonte de ren 
da tão nece~sdri a para o de senvolvimen to 
local. (Apoiados) . 

Assim me p~onunciando, ar. Presidente, 
sobre essa med1.:Ja de elevado alcance finan-
ceiro pa ra a confecção do orçamento, vou 
terminar, convencido de ter cumprido um 
patriotico dever. (Mtl i to bem : m ui to i em ). 

O sr . .Joiio Velloso:-Sr. Presiddnte, te-
nho a honra de passar ás mães de v. ex c .. 
offerecendo á consideração da Camara dos 
srs . Deputados, uma emenda ao n 3 !, lettra 
e,§ [. o tio proj~cto. 

A illustrada commissão de Orçamento, no 
in tuito de diminuir ainda mais as despesas, 
reduziu a verba de 5:000~0000 , destinada ao 
Lyceu do Artes o Officios de Ouro Preto e 
ao de Diamantina, a 2:000.3000, r esolução que 
me cumpre aca tar, mas tenLo receio de que 
essa reducção venha prejudicar à exist.; ncia 
de uma disciplina que ê de importancia ca-
pital para os operarias qu e alli se educam, 
refiro me á cadeira de lingua portugueza. 

A minha emenda destaca dessa verba a 
quanti a de 1: 200~000 para a subvenção da 
referida cadeira ; é uma emenda simples-
mente explicativa e espero que nos termos 
em que ella está redigida s~ja acceita pela 
commissão . (Mu i to bem! ). 

VAm á Mesa, à lida, apoiada e posta em 
discussão conjunctamente com o projecto a 
seguinte : 

Emenda 

N. 3 
Ao n. 31 (Letra E § I. ·) depois de 2: tlOOSOOO 

-accrescente se-destinada quanto ao Lyceu 
de Ouro Preto, a quanti a de 1:2003000, para 
subvencionar a cadeira d~ lin gua portugue-
za para adultos. . 

S11la das sessões, 12 de setembro de 1901. 
-Jollo Velloso. 

O sr . .JuUo Tavares:-(Não devolveu o 
sou discurso) . 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão, ê approvad" o pro -
jeoto e bem assim as emendas da commis-
Bão, menos na parte que supprimiu o auxi-
lio ao hospital de Itabira e as de ns I, 2 e 3 
dos senhores Jol!.o Pio e Jvão \"elloso . 

Remettam-se :\ commis ~ t!o de R~d:cçilo. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJE CrO N. 124, DO SENADO 

Em seguida ê lido e posto em 2. · discus-
cussll.o, que encerrou-se sem debate, ê ap -
provado o vae á comm:ssao de Legislação o 
projecto n . 124, do Senado..-sobre peculio le -
gol dos funccionarios publicos. 
2.' DISCUSSÃO DO PRO J ~i:CTJ N. 12i, DO SB NA. DO 

Liuo e posto em 2. · discussão encerra-se 
esta egualmente sem debate, ê approndo 
e vae á commissll:o do Orçamen to o projecto 
n. 127, do Senado, sobre cessão de um pre-
dio estadoal na Varginha para instru cç1io pu -
blica. 

1\EQ .BRIME!ITOS DE UR G II:NCI A 

O SR. JoÃo Lmz (pela o ··d em ), depois de 
obter ur~encia, manda á Mesa, pel a commis-
são de Constituição, o seguinte : 

Pa-ece>· p~ra :1.• disc ~tSS <lo sob>·e o p1·o_iec to 
n. 1:24, do St11 a '.io 

A commissão de Constituição é de pare -
cei que o projecto n. 124 , do Ssnado, sobre 
peaulio legal dos funccionarios, seja submet-
tldo á terceira diPou ssão e apprnvado. 

Sala daR com missões, !2 de setembro• de 
190 1.-Jutio Tavares .- ' nl!o J.u i ; .-João 
t ·io .-A imprimir-se . 

0 SR. DELFIM MOREI RA I pela on lem ), obten-
do egualmente urgenc ia, envi a á Mesa, pela 
commiPRão de Or,. !l men t'J , o segu inte : 
Parecer pm·a .? . · d isc•<ssúo sob · e o p rojecto " -

1?7, do Senado 
A commiuão de Orçamento ê de p3recer 

qne o pt·ojecto n. 127, de Senado, saia sub-
me ttido á 3.· d i scus ~ ão o approv:vi o. 

Sala das commisslles, 12 de setembro de 
1\JO!.- Julio T<! v !lres. - Del fi m Mor ei -
,.a,- Valeri 9 de Reunclc .-.-\ imprimir -
se. 

O SR. Assis Lll.! .', 1pela ordem ) requer di s-
pensa de impres!ão e interstício afim de 
que o projecto a presentado sej a dado para 
ordem do dia seguinte. 

0 SR. PRESI DKKTE decl ara não poder 
attender ao requerimento do nobre deputado 
por ir elle de encon•.ro ao Regimento. 

2 . • DISCUSPÃ O DO PROJKCTO N. l1 '1 

Lido e posto em 2. · discussão ê sem de -
bate approvado e vae á comm issão de Ca-
maras Municlpaes, o projecto n. !!7 , so hre 
installação de districtos de paz. 

DIS CUSSÃO DK K~IB:oiDA DO SE:"A DO 

E' lida e posta em discuasã" unica a se-
guinte : 

Emenda ofte recida e approv <da p elo Sena d<, 
ao projtcto n . 6 0, ela Crtmarn 

(Iniciada sob n. 97) 

Ao art. I.· Suprimam se as palavras :-
«ou da estação de Canóas, m•mlcipio de 
Monte Santo, MS divisas deste Estado co m 
o de S. Paulo.» 
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Paço do Senado do Estado de Minas Oe- 1 Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 
raes, Bailo Horizonte, 11 de setembro de presentes rs srs. : Ribeiro da Oliveira, Agos-
1901.-D•·. Joaquim A nt,., i? Dutra, pres1_- tinho Pereira, Nunes Pinheiro, Carvalho 
dente. - Dr. Agosti n ho Cesario de F•gttel- Britto, Xavier Rolim, Olympio Borges, Frei. 
re:lo Cõrtes , 1. · secretario. - Manocl Tci- tas Castro, Carlos Toledo, Gaspar Lopes, 
xeir.1 d11 0 Jsta, 2.· secretario. Alves de Lemos, Tavares de Mello, João Vel-

N!lo havendo quem sobre a emenda do loso, E·imuPdo Blum, João Luiz, Eraminon-
Sena".o peça a palavra, encerra-se a discu~- das Ottoni, De!tlm Moreira, Franklin Bo-
são e procedendo-se a votaçii~ e a mesma talho, Simeão Stylita, lgnacio Murta, Rodri-
approvada.- A' commissão de Redo.cção . ~ues Chaves, Assis Lima, Olympio Mourão, 

Valerio de Rezende, Jayme Gomes, João Pio, 
REQUBRIMENTOS DE ucoKNCI A. 

1 
Ferreira e Mello, Leopoldo Corrêa e Abeilard, 
fRitando com causa participada os srs . : Sil-

O SR. NuNES PINII,BIRO (pe la orde~), obten- va Fortes, Ribeiro Junquetra e Vasco Azevo -
do urgencta, apres . nta pela comtmssão de I do e sem ella os mais senhores. 
Redacção, a redacção final da proposição Ab. ã 
n. 60. re-se a sesa o. · 

O SR. .JoÃo LUiz (pel-:z fit•dem) requer e 1 Lida a acta da ao t.Jcedente e não havendo 
obtem dispensa das formlllidades regimen· I qunm sobre ella faça observações e a mesma 
taea afim de que a redacç!lo apresentada dada por approvada. 
seja discutida e votada immediatamente. I 

Posta pois· em diacuasão, a redacção e EXPEDIENTE 
ella sem debate approvada .- Remetta-se á 
sancção, communicando-se ao Senado. 

Nada mais havendo a tratar-se o ar. Pre· 
sidente designa para amanhã a se í,'uinte: 

ORDE;,I DO DIA 

PRIMEIRA. PARTE 

0 SR. I." SECRETARIO da conta do seguin-
te: 

Officio 
Do ar. I. · Secretario do Senado, commu-

1 
nicando terem subido a sancção sob ~s. 
151 e 152 as proposições de leis emanadas 
desta Camara sob na. 61. e 65, esta annul-
lando a decisão da Camara Municipal de La· 

Até uma hara de. tarde : vraa sobre o districto do Ribeir!lo Vermelho, 
Leitura e approvação da acta . e aquella sobre ferias do fõro.-A Camara 
Expediente. fica mteirada. 
~egunda leitura_ dos parec~res d~ com - i sEGONDA LEITURA 

m1ssões e dos proJectoa depo1a de Impres-
sos e distribuídos. Tem 2. • leitura e fica sobre a mesa para 

Apresentaçlo de pareceres das commla ordem dos trabalhos o pojecto n. 127. 
IÕ68. 

Apreaentaçlo de projectoa, requerimentos, APRESBNTAÇÃO DE PARECEREs DAS comutsõ&s 
indtcaçõea, interpellaçoes ou moçõea. 

Diacuaalo de requerimentos, inó.icaçoes 
interpellaçOes e moçõea. 

Approvaçlo de redacções flnaea. 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
3. · discuaalo do projecto n. 126, sobre 

vencimentos das professoras das aulas pra-
ticas annexas âs Escolas Normaes. 

3. • do de n. 115, aobre propaganda do 
conaumo do café. 

Levanta•se a sess lo. 

68. • SESSÃO ORDINARIA AOS 13 DE SETEM-
BRO DE 1901 

PRBSIDBNCIA DO SR. RIBII:IRO DE 0LlVBIRA 
SUMMARIO :- 1 • parte da ordem do dla .-Acta. 

-Expediente.- ~ -· leitura.- Apresen taçllo dos 
pareceres para S.· dtscusstlo dos projectos ns. 
1\7 e 125.- Apresenhçilo, dtscouào e votação 
da redacçtlo final do projeclo n. 116 -2. · parte. 
- 3. • dtscossAo do projecto u. 126 . Discurso 
e emenda do sr. Xavter Rollm. Discursos dos 
era. J• Ao Luiz e Carlos Totedo.- Requerimento 

' de urgencla.- Apresentação, dlscussào e vota-
:· çlo da redacçlo lloat d projecto n. 126.- 3. · 

dlscusflio do projecto n. JlS. Discursos dos ars . 
JoM Luiz e Anis Lima .- Ordem da dia. 

O SR. OLYMPIO MoUltÃo, por parte da com-
missão de Camaras Mnnicipaes, apresenta 
para 3. • discusaão o projecto n. 127. 

O BR. JoÃO Lun1 (pela ordem) requer e 
obtem dispensa das formalidades regimen-
taes para que o projecto apresentado seja 
dado para ordem do dia seguinte. 

0 SR. NUNES PINHEIRO, pela commissllo de 
Redacção, apresenta o seguiunte 

PARKC&R E REDACÇAO FIIU.L SO DRE O PROJBCTO 
N. ll6 

A commieaão de Radacçlo de Leis e de pa-
recer : 

Que seja approvada a seguinte redacçll:o 
final do projecto n. 116. 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
ou Geraea decreta : 

CAPITULO l 

DA DESPEPA 

Art. 1. · Dora,ute o exercloio financeiro de 
1902, fica o Presidente do Eete.do auctorlzado 
a despender a quantia de 17 .30~:4668009, 
pela• Secretarias de E1tado, conforme os 
serviços especificados nos paragraphoa se-
guintes: · 



§ I.· Secretaria do Interior: 
I Subsidio ao Presi-

dente do Estado... 30:00030 O 
li Custeio de Palacio e 

suas dependencias 6:000~000 
IIl Pe~sosl da Secreta-

ria do Interior, in -
clusi\"é 10:0005000 
para expediente... 141:5203000 

IV Subsidio ao! Sena-
dores .. .... . ...... 88:3208000 

V Pess oal da Secreta-
ria do Senado, in· 
clusive 3:000-iOOO 
para expeiie nte.. . 3 1:804$000 

VI Subsidio aos Depu-
tatlos.. . . . . . . . . . . . 176:640$000 

~li PessoH I da Secreta-
ria da C.tmara dos 
Deputados, inclu-
sivé :~:00 1,:.000 para 
expediente.. ...... 39: 1 50.~000 

VIl! Ajuda de custo aos 
senadores e depu-
tados.. . .. . . .. • . . . 36:00 · ,~000 

IX Apanhamentos de 
deb ·,tes : 
Na Cama-

ra dos 
Depu-
tados .. 14:4008 i 

1\o Se na- 23:40n8000 
do ..... 9:000~ I 

X Alugnel do pred io· 
para o funccion a-
rnento da Camara 
dos Deputados.. . . 12:0008 "00 

XI .Ma~i&tratura e jus-
ti ça do Esttvlo, in-
ciusivó 4:000,0000 
para o expedien te 
da Relação....... 1.545 :200$0CO 

XII Pese oal da Secreta-
ria da Policia, in -
clusive 2:COOSCOO 
para expediente.. 37:760,3000 

Xlll Carcereiros das ca-
deias do Estado e 
pessoal da de Ouro 
Preto............. 39:808S00ú 

XIV Sustento, vestuario 
e curativo de pre-
sos pobres .. ...... 41 0:000$000 

XV Diligencias p o I i-
ciaes.. . . .. .. .. .. • . 20:000$000 

XVI Força Publica : 
a) Pessoal da Brigada.. 1.173:171 S500 
ó) Etapa para 1.600 pra-

çu. . • • . . • . • . . • . • . • • 633:000$000 
c) Fardamento para 1.600 

praças, a 112$500.... 180:000SOOO 
d) Ajuda de custo a of-

tlclaes em diligencia 5 :EOOSOOO 
e) Gratificação a reen-

gajados, a 200 réis.. 15:000$0CO 
() Forragem, ferragem e 

medicamentos para 
os animaes da Briga-
da e forragem para 
os doa otDclaea mon-
tados............... 25:0ú0lOCO 

g) Rem on ta dos animaes 
do esquadrão e dos 
otflciaes montadoP. 

h) Com pra e concerto de 
equipamento, 
arreios, armamen-
to e instrumentos 

de musica . .. ... . 
i ) Aquartelamento, en-

enterramento, ex-
ped iente e luz . .. 

j) Engajamento de 150 
paiznnos, a 2~000 

XVII Soccorros publicos ... 
X VII I As~istencia de ali& na -

nades .. ...... . . . . . 
XIX ln strucçilo primaria, 

menos a Es cola Pe-
nido ... .. .. .. .... . 

XX Escolas Norm aes : 
PeEsoa l e custeio in-

clusive ns pro fes-
soras de 6 ulu pra-
ticas oue ficam 
mantid 11s . ....... . . 

XXI Internato do Grm-
nasio Mineiro : 

a) Pessoal. .... .. ... 
ó\ 2 preparadores a 300S 
c) Pe~soel contractado .. 
d) Expediente .... ... . .. . 
e ) Smtento de alumnos 

o do pesscal do 
serviço interno . .. 

f) Gratitlc11~1ío do De-
legado Fi scal. .... . 

XXII Externato do tJym-
nasio r.t ineiro, ca-
bendo a cada pre-
parauor 200$000 ... 

XX III Escola de Pbarma-
cia- Pessoal, ex-
plld iente e custeio 
de gabi netes e la-
boratorios . . ....•. 

XXI\' Archivo Publico 
Mineiro - Pessoal 
e grati ficação ao 
di 1 ector para os 
fins do art. 8. · da 
lei n. 120 ......... 

XXV Passagens em es-
tradas de rerro e 
telegrammas ...... 

XXVI Ex pediente com 
eleições estadoaes. 

XXVII Sellospos taes para 
u correspondencia 
official. .......... . 

XX VIII Custas em proces -
sos crimes .•••...• 

XXIX Expediente do jury 
e tribunaes cor-
reccionaes .••.•.•• 

XXX Auxili as : 
a) Aos tospltaes de Ouro 

Preto, Grllo Mogol, 
l'abira, Diamanti-
na, Pltangny, Sa· 
l ará, Santa Luzia 

2:~oo.:oc o 

5:000~0C O 

50:000~000 

Jr.9:5C08000 
5R:Qiiii;30C0 

~ 5:001!;3000 

1 .8CO:OCOE'O,_ O 

251 : GOO~COO 

64:400~000 
600i000 

~ : U0031 00 
I :OL O~OOO 

40: 1!008• Oú 

3:6CO~GOO 

70:600.3000 

qú : COO~OOO 

li :50C~OC O 

1 60:0Cfl~OOO 

5:COC8000 

9:0008000 

11 6:0C0$000 

19:720$ COO 



do Rio das Velhas, 
Sete Lagoas, Bar-
bacena, S. João 
d'El-Rey, Lavru, 
Caldas, ~farianna, 
Passos, Arassuahy 
S e r r o, Curvello, 
Mar de Hespanha, 
Pará, Turvo, Bom-
fim, Rio Preto, 
Campanha, Ponte 
N o ·v a, Formiga 
Leopoldins, Juiz 
de Fóra, Dores da 
Boa Esperança, Do-
res do In iayá, Mi-
nas Novas, Ubera-
ba, 8. Go:1çalo do 
S!!.pucaby, Olivei-
ra, 1 ta pecer ica, 
Montes Claros, Ca-
taguazes, Theophi-
lo OLtoni, Ouro Fi-
no, Muzambinho e 
Pouso Alegre, 40 
a 2:000$000 .•.•. , .. 

b) A' Santa Casa de Mi-
sericordia da Capi · 
tal. . . ............ . 

c) Aos hospitass de alie-
nad(IS de Diaman · 
tina e Itabira a 
2:0003000 cada um 

cl) Ao hospital de lazaros 
de Sabará ...•••••• 

XXXI Subvenções : 
a) A' Faculdade Livre de 

Direito ..........•• 
li) Asylo de orphll.os de 

Diamantina, Ma· 
rianna, Barbacena, 
Juiz de Fóra e S. 
Francisco em S. 
Joll.o d'El Rey a 
2:000$000 ...••.... 

c) Recolhimento de or-
phll.os em S. Joll.o 
d'El-Rey ......... . 

d) Asylos de Macahubas 
e de S. Luiz em 
Caethé a 3:000$000 

e) Lyceu de Artes e Offi· 
cios em Ouro Pre-
to e Diamantina a 
2:0003000; destina-
da, quanto ao ly 
ceu de Ouro Pre-
to, a quantia de 
I :200$ para sub-
vencionar a oadei· 
ra de liogua por-
tugueza para adul-
tos ............• •• 

XXXll Eventuaes, inclua!· 
vé liquidaçll.o de 
servi~-os supprimi-
dos .....•••.••••.• 

XXXlll Pesac al dispensado, 
inclusivé o da Repartlçlo 
de Terr111 ......•..•.•.•.. 

80:0001000 

6:000$000 

4:000$000 

2:000$000 

50:00($000 

10:000$000 

2:000$000 

6:000$000 

4:000$000 

20:00011!000 

82:6801000 

XXX!VPessoal da Repartlçlo 
de Terras ................ . 

XXXV Expediente da mesma 
XXXVI Colonias indlgenas. xxxvn Immigraçlo e colo-

nização .................. . 
XXXVIIl Mediçl!.o e demarca· 

çll.o de terras . ........... . 
Somma ..... . 

26:90')$000 
5:00011000 

15:000$000 

200:000$000 

5:000$000 
8.(•34: i73$500 

§ 2. · Secretaria daa Finanças: 
I Pessoal da Secretaria 176:620$000 

11 Expediente da mesma 24:200$000 
Ill Recebedor!& de Minas: 
a) Pessoal ............. . 
b) Expediente e quota 

para collaborado· 
rei ........•.. . ... 

IV Serviço da divida do 
Estado : 

146:400$000 

23:000$000 

a) Juros. 3.904:9671516( 
b) Amor- 4.695:974$932 

tizaçll.o 791:0071416 . 
V Gratitlcaçll.o e porcen· 

tagem a oollecto· 
rias e esorivll.es •. . 

VI Fiscalizaçll.o especial 
d83 rendas inter-
nas e externas ...• 

VIl Pessoal de Reoebedo· 
rias e pontos t!s-
caes ............ . • 

VIII Porcentagem a: estra-
das de ferro e Re-
cedoria de Santos. 

IX Expediente e aluguel 
de casas para Re-
cebedorias e pon-
tos fiscaes . .•..... 

X Juros do emprestimo 
de orph&:os, caixas 
economicas e de 
fianças de exacto-
res .............. . 

XI Passagens em estra-
das de ferro e te-
legrammas .•....• 

Xll Imprensa Official : 
Pessoal e material 
inclusi v é impres -
s1to g~tuita das 
publicações da Fa· 
culdade Livre de 
Direito ........... . 

XIII Restituições e rapo· 
siçOes ........... .. 

XIV Aposentados e refor-
mados ......•..... 

XV lmpressll.o de estam -
pilhas e tall!es ... . 

XVI Exercicios findos .. .. 
XVII Custas em processos 

da Fazenda ...... . 
XVlll Evontuaes ......... . 

XIX. Peuoal da secç!!.o de 
oLrae publicas ........... . 

XX . Expediente desta secçllo 
XXI Obras Publicas .......• 
XXll. Junta Commerolal ..•.. 
XXUI. Compra de vacclna 

anti -oarbnnculoaa •.••.••• , 

299:660$000 

110:000$000 

262:800$000 

373:050$000 

33:400~000 

80:000$000 

20:000$000 

220:000$000 

10:000$000 

238:287$577 

6:000$000 
60:000$000 

26:000$000 
11 :50011000 

54:260$000 
4.000$000 

450:000$000 
6:380$000 

9:600$000 
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XXIV. Estb beleolmento by· § 6 . · Taxas de herança e 
dro-therapico (fiscalização). 7 :000~000 legados , inclusivé 

XXV. Pessoal da secçlio de transmissllo em li· 
· Vlaçllo e expediente(28:260S) 28:260!i!OOO nha recta .. . • .. •• 
XXVI. Fiscalizaçllo de eetra- § 7. • Cobrança da divida 

das de ferro.......... .. .. 71.2001!000 activa .. ... ..... .. 
XXVII. Reforma do material § 8.· lmpo3to de aferição 

da Estrada de Ferro Bahia de sal . . .. ... ... •. 
e Mina• .. ..... . . ........ . . 60:000$000 § 9. • Renda da Imprensa 

XXVlli. Garantia de juros a OIHcial. .. ..... .. .. 
eatradas de ferro....... . .. I . 739:000$000 § lO. Produoto de venda de 

XXIX. Pessoal dispensado na terras devolutas .. 
Secretaria da Agricultun. 23:700$000 § 11. Juros de 7 apoltces 

S 9 269 2noo:509 gt>raes .. . ... .. .. . . 
omma. · · · · · : """" § 12 T11 xa de mat r iculas e 

Art. 2. · Fica o Presidente do Estado au- aunuid6desnos es · 
ctorizado a abrir oreditos supplementares, tabelecimentos de 
com as formalidadeP prescrlptas no art. 18, instrucção publi -
da lei n . 2.314, de I 1 de junho de 1876, e ca .. . ..... .. . .. .. 
o ' se: vadas as disposiçOes dos paragraphos § 13. Renda dos terrenos 
do art. 3 .· da lei n. 19, de 26 de novembro diamantinos . ... . . 
de 1891, its 1eguintes rubricas da presente § 14 . Imposto do 3 lp! .J' 
lei, caso se verifique nl!.o terem sido su rTl - sobr e exporta ção 
cientemente dotadas : do ouro . . .. . .. . . . 

A t 1 § 1 § 15 . Quotas com que con -
- r · · · • · · : correm varias em-

ns . 14, 16, 17, 21 letta c, 25 e 33 e§ 2. · ns. presas para 0 ser -
4, 5, 8. lO, 12, 16, 28 e 29. viço de ftscalizaçl\o 

Art. 3. • Caso a renda c:.rdinaria e extra- § 16 . Taxa addicional dos 
ordinaria nllo bastem para fazer face à des - impostos sob ns. 2, 
pesa orçada, o Pdresidedn_te do Estabdo podedrá 4, 5 e 6 .. . . . .... • 
fazer operaçoes e cre 1to para oo r1r o e- § 17 . Imposto territorial .. 
ftcit que se veri ficar. § 18. Imposto sobre subsídios 

Art. 4. · Fica o governo auctCJrizado a § 19. lm posto sobre refor-
abrir desde já um credito supplementar de mados e aposenta -
1:200.3000 a cada uma das verbas do s ns. 22 dos . . .. ... .. . . .. . . 

480:000$000 

10:000$000 

320:001 1~000 

80:000$000 

35:000$000 

350$000 

65:0COSCOO 

20:001)$000 

500:000$000 

92:200$ (100 

244:000$000 
950:000$000 

26:496$000 

20:0C0$000 lettra-E-e 23 do art. I. · § I.· da lei n. 
301, de 4 de setembro do anno passado, e 
outro de 19:524$182 á verba do n. 3, § I.· 

RII NDA EXTRA ORDINARIA 

da citada lei n . 301. Reoeit.a eventual, conJ· 
prehendidas mul -
tas por infracções 
de le1~, regulamen-
tos e contractos .. 

Reposições e restitui· 

Art. 5. · Continuam em vigor as disposi -
ções de leis de orçamentos anteriores, de 
caracter per manente , que não tenham sido 
expressamente revogadas, e que explicite ou 
implicitamente não forem contrarias ás dis· 2 
posições desta. ções, prr:;dP •: to dos 

proprios do Estado 
3 Producto de fi anças cri -

40:000$000 

20:0C0$0C O 

500$000 
150:000$000 

CAPITGLO 11 
DA R ECEITA 

Art. 6. · A receita do Estado para o exer-
cício de 1902 fica orçada em 17.303 :5468000 
e se comporá dos seguintes impostos e ti tu-
los de receita : 

§ I.. 

§ 2 . • 

§ 3 .. 

§ 4.' 

§ 5 .· 

RF.N OA ORDINARIA 

Imposto sobre gene -
roa de exportação . lO .500:000$000 

Idem, sobre generos 
de consumo fóra 
do Estado .•.. . . . . 

Taxa de sello, inclu -
sivé de custas ju-
diciarias,loterias e 
emolumentos ... .. . 

Novos e velhos direi-
tos .•.. . .....•• •• 

Passagens em estradas 
de ferr o partícula·. 
res .• . ......•.. , . .• 

I . 350:000$000 

800 .000~000 

1.400:00u~OOO 

200:000$000 
A. C.- t,7 

mes .... . ..•.. . ... 
4 Depositos . ...... . ... . . . .. . 

Somma tota l da receita. . 17 .303:4613$009 
Art. 7 . · Fica o governo auctorizado a re-

ceber e a restituir os dinheiros provenien-
tes de emprestimos do cofre de orphãos, dos 
bena de defunctos e ausentes , dos da caixa 
economica do Estado, de fi anças e deposi · 
tos de outras origens. 

Art . 8. · o imposto de «Novos e Velhos 
Direitos» continuará a ser arrecadado pela 
tabella em vigor, excepto quanto as escri · 
pturas de transmissão de immoveis in te?·-vi-
" os e termos de arrematação e adj udicação 
de bens dessa na tureza que pagarl!.o mais 
3 . 1 · sobre o valor das transferencias e tam -
bem quanto aos ti tu los de c r editos parti ou -
lares e contractos dq A0ciedades commerciaes 
que passam a pagar a taxa censtante do 
art . li do decr11to n. 1.230 de :.!3 dezembro 
de 1898. 

As escript·Jras de permuta pagarlio o im · 
posto de transmissão sobre um dos valores 



permutandos, quando Corem eguaea ou so-
bre a maior quando houver. torna. 

Art. 9. · Fica o governo auctorizado a re-
ver a tabella C, annexa ao decreto n. 842, 
de 25 de julho de 1895 afim de elevar as ta· 
xas do imposto de con1umo sobre os artigos 
de que houver producção similar no Esta-
do. 

§ 1. · Na nova tabella que for organizada 
em virtude desta lei as taxas de consumo 
não tlcarllo em caso algum inferiores âs da 
exportaçll.0 do mesmo artigo, nem seu au· 
gmento excederÁ de 50 'I· do valor das 
taxaa mediaa correspondentes de exporta-
çllo . 

§ 2.· Ficam isentos do imposto de consu -
mo as macbinas e instrumentos destinados 
á lavoura, plantas, sementes, adubos ~hi 
micos e animaes destinados á reprodu~ção, 
e do de exportaçl!.o, até 50 litros diar·ios, o 
leite destifl!ldo ao rlispenaario do lnlltituto 
de Protecç!!.o e Assistencia Á Infancia, do Rio 
de Janeiro. 

Art. 10. Fica o governo egualmente ancto-
rizado, uma ve:t decretada a caducidade de 
concessão de garantias de juros a estradas 
de ferro, i:IO& casos previstos nos respectivos 
contractos, a restabelecei-as, se o julgar 
conveniente, meJeante as seguintes condi -
çõeP, além da reversl!.o das linhas para o 
Estado, no fim doa privilegio& : 

o) diminuição do prazo da garantia de 
juros; 

b) reducção da taxa de juros ; 
c) estipulação de clausulas que assel"urem 

a preferenci a do Estado ao reembolw dos 
juros e subvençõea que houver pago, no 
caso de insolvabilidade das empresas. 

Paragrapho nnico. Continúa em vigor o 
art. 12 da lei n. 301, de 4 de setembro de 
1900, ficando o governo auctorizado a fazer 
as necessarias operações de credito para 
encampar, se o julgar conveniente, as estra-
das de ferro que tenham contractos com o 
Estado. 

Art. 11. As disposições dcs arts. 83 o se-
guintes do decreto n. 942, de 10 de junho 
de 1896 e art. 10 do decreto n. 1.415, de 9 
de outubro de 1900, são extensivas aoa tis· 
caes ambulantes quando em serviço da co · 
brança da divida activa do Estado. 

Art. 12. Fica o governo auctorizado a en· 
trar em accordo com 01 Estados produoto-
rea de café para que o imposto de exportação 
desse genero seja cobrado no acto do embar-
que. 

Art. 13. Fica fixada em 250S000 por tri-
mestre, para cada comarca, a verba desti-
nada ao pagamento de custaa judiciarias, o 
qual se efi'ectuará pela collectoria respectiva 
mediante attestação do juiz de direito que 
fiscalizará a contagem e rateio das mesmas 
entre os Cuncoionarioa que as tiverem ven-
cido. 

Art. 14. Fioam pertencendo i Prefeitura 
da Capital as restltuiçnes proveni~>ntes de 
direitos pagos Á Alfandega do Rio e outras, 
ellectuados da data da presente lei em de-
ante. 

Art. 15. Revogam-se as dlaposições em 
contrario. 

Sala das commlssões, 13 de setembro de 
1901.-Nunlll Pinheiro.-Rodrigues C:haou. 

0 IR, DELFIM MOREIRA (pela ordem) re-
quer e obtem diepensa das Cormalidadea re-
gimentaea afim de que a redacçl!.o apre-
sentada seja dlacutida e votada immedtata-
mente. 

Lida, pois, e posta em diacusallo a reda· 
cçllo final do projecto n. 116, sobre orça-
mento para o anno vindouro, e ·& mesma 
sem~debate approvada. - Remetta-ae ao Se-
nado. 

0 IR. XAVIER ROLIM1 pela commiasl!.o de 
lnatrucçD.o Publica, apresenta para terceira 
discussl!.o o projecto n. 125. e requer e ob-
tem dispensa das formalidades reglmentaes 
afim de que figure o projecto na ordem do 
dia de amanhll. 

Não ha pro jectos, requerimentos, indica-
çiles e moções a serem apresentados. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
3.• DJSCUSSXO DO PROJ ECTO N. )26 

E' lido e entra em terceira discuasl!.o o 
projecto n. 126, sobre vencimentos dos pro-
-ressores das aull.s praticas annexas ás Esco-
as Normaes. 

O sr. Xavier Rollm :-Sr. Presidente, 
quando, em nome da commissl!.o de lnstru-
ccão Publica, tive a honra de justificar um 
parecer favoravel ao projecto n . 125, ora 
eru terceira discussl!.o, adduzi algumas con-
siderações tend.mtea a fundamentar uma 
emenda additlva, cuja segunda parte propu· 
nha á camara doa srs. Deputados a mudan-
ça da epocha das ferias das Escolas Normaes 
do Estado. 

Entre diversas razões que determinam tal 
mudança, nll.o é de menor ponderação a 
que então alleguei :-ser necessario dar-se 
ao Governo tempo de regulamentar a lei de 
reorganização dos serviços administrativos 
do Estado, e de expedir as instrucçõea pre-
cisas para sua fiel execuçl!.o. Tem. o Poder 
Executivo de ouvir as congregações das 
Escolas Normaes-sobre a continuação dos 
reapectivos professores no exerclcio de suas 
fuocções apesar da reducçl!.o dos vencimen-
to•, e sobre a taxa de matricula que será 
lixada tendo em vista as condições peculiarea 
do logar onde fór situada a Escola. 

Para tornar bem claro o pensamento da 
commlssl!.o, ao qual a Camara já deu sua 
acquiescencia na segunda discuaaão do pro-
jecto n. 125, attendendo se egualmente ás 
conveaiencias do ensino, julgo indispensavel 
offerecer á Camara dos srs. Deputados uma 
emenda modificativa, que a commlsslio for· 
mulou nos seguintes termos : (Lé) 

Creio, ar. Presidente, que a emenda eati 
de accordo com as dispoaiçnes regimentaes, 
pelo que pode ser acceita pela Mel& e appro-
vada pela Camara doa ur. Deputado•. 

VozEs :-Perfeitamente. (Muito bem ! Mui-
to bem !) 

Vem i Mesa, é lida e posta em discusslo 
coDjunctamente com o projecto a seguinte: 



Ao arti go 5 .· ~f · di i i que- sa do seguinte 
modo :- « E! t a lei entrará em vigor dasoo 
já, revogadP.s ~ s disposições em contrario. 

S&la. da ~ s a s~ ü as , 13 de setembro de 19:>1. 
-Pa1re Xavia Rolim.- Ca n a lho llr illo. 

O sr . .João I.ulz :-Sr. Presidente, quan · 
do discutiram·se nesta Casa as emendas of· 
ferecidas pel., Senado ao projecto do reorga-
nização de serviços administrativos do Est&:-
do, manil"estoi me contra aquella que modt· 
ficava o curso tias Eicolas No:maes, e con -
tra ella de\ o meu voto, porque, em meu 
modo de vet', ella supprimia as aulas pra-
ticas annexas a esses institutos de ensmo. 

Eu não poiia deixar de levantar o meu 
protesto centra semelhante suppressllo, por 
que, como já demonstraram os meus nobres 
collegas residentes em Sabará e em Curvei -
lo, não se pode comprehender o curso nor· 
mal sem essas aulas praticas, onde os alu 
mnos mestres aprendem a ensinar e habill· 
tam-se para exercer o magisterlo. (Apoiados). 

Posteriormente, ar. Presidente, soui-J que 
não havia sido pensamento do auotor da 
emenda ofTereclda no Senado, supprimlr as 
aulas praticas, mas tão sómente reduzir ou 
simplificar as matarias do curso propriamen-
te normal. Apesar disso, julguei necessario 
um projecto de lei que interpretasse ou 
tornasse bem claro o pensamento contido na 
emenda, e, porisso, tive o prazer de sub· 
screver o projecto apresentado pelo illustrado 
colle"a sr. Luiz Cassiano, declarando a sub· 
sistencla das aulas praticas . Tive occasião 
de entender-me com a illustrada commts~ão 
de Orçamento desta Casa, que tratando de 
consignar a verba necessaria para na Escolas 
Normaes apresentou uma emenda tornando 
claro qu~ o pensamento do Con!!"resso é ~ao
ter as aulas praticas. Poderta, por tato, 
parecer que o projecto é desnecessario, mas 
elle consigna outras medidas que supponho 
de vantagem. 

Entre essas medidas, está aquella que de· 
termina a mudança das ferias do anno Iecti-
vo para os mezes de novembro e dezembro, 
epocha chuvosa em que dimcil se torna a 
frequencia das alumnas e dos alumnos, em 
que dimcil é tambem ao corpo docente cum-
prir rigorosamente o seu dever, sobre tudo 
em cidade3 ai nda não dotad as de calçamen-
to e em que os meios de transporte escas-
seiam, como sóa geralmente acontecer nas 
nossas cidades do interior. (Apoiados). 

Essa mudança, portanto, parece consult!lr 
perfeitamente os interesses do ensino. 

Assim pois, sr. Presidente, dou o meu Yoto 
á I.· parta do projecto, que declara a ma · 
nutençli<.o das aulas praticas, voto ess~ já 
consignadc. pela assignatura que prestei ao 
projecto, como tambem apoio todas as su1s 
outras disposições, pois, consignam medidas 
que são necessarias para o bom funcciona-
mento do ensino normal do Estado. (Mll íto 
bem; muito bem). 

O sr. Carlos Toledo :-Sr. Presidente, 
venho declarar a v. exc. e á Camara dos srs. 
Deputados que presto meu Inteiro apoio ao 
projecto em dillcassão, com a eu: enda modl· 
tlcativa apresentada pelo digno relator da 

commissão dtl lnstrucção Pu blica desta 
Casa . 

Quando, sr. Pres idente, o illust rndo repre -
sentante da 5. · circumscripção, residente 
em Sabará, apresento u o proj ecto que neste 
momento se debate, eu, de acco rclo co m o 
que Ea havia de l i b ~ r ado o vo tado uo Sonado 
em relação á reorganiza ção dos Eerv iços 
administrativos do Estado, eJit8 nd i desde 
logo que esse projecto era desnece:sario, vis-
to como, no peneamento daquell a a lta Casa 
do Congresso Legislativo, uão poderia ter 
passado desperce bi tla a necessitlade abso luta 
da existencia das aulas prati c11s annexas ás 
Escolas N ormaes. 

Sr. Preside1.1te, como já. se disse aqui, niio 
Pe pode comprehender a exi;,tencia de Escolas 
Normaes no Estado, sem a existencia simul-
tanea de aulas praticas, onde os alumnos 
mestras façam sua aprendizagem, habilitando-
se para o magisterio. 

UM SR. DBPUTADO :-A \·erdade é que O 
Senado supprimiu as escolas praticas. 

0 BR. CARLOS TOL&DO :-0 Sanado, DO qua -
dro dali mate:-ias que organizou, destacou as 
que fdziam parte do curso superior das E&· 
colas Normaes, das que J, ão faziam pat te 
desse mesmo curso. 

0 SR. DELI-'Dt MOREIRA :-Já e3tava até na 
lei essa tlitferenca. 

0 SR CARLOS TOLEOO : - Agradeço O apar-
te do meu illustrado collega, que vem 
robustecer a opin ião que ten uo a ra.-
peit<>. 

Ss não impugnei o projecto do nobro de-
pu tado re3idente em Sabará , foi porque 
juhmei que nllo seria tlemais esclarocer-se 
perfeitamente o assumpto, para o ragular 
funccionamento do ensin e normal no Es-
tado. 

Agora, sr. Pre~ idante , presto meu voto e 
meu pleno assentimento ao proj ecto, porque 
elle contém hoje, como declarou o illustre 
reprePentante da 4. · circurnscr i p ~· ão , resi-
dente !l r·da Capi tal , di s p os iç u~ s que vem 
melhorar extraordinari amente o noijso ensi-
no no rmal. 

Essas disposi ç<•JS são as que dize m res -
peito ás feri!ls, cuj o período 13 , actualmente , 
inco nvenianti ssimo . 

Na qualidade de professor, posso dar tes-
temunh o disso, á ComarR. drs srs . Depu-
tados . 

O periodo das filrias deve ser o mesmo que 
roi an t igamente, isto ó , o tampo chuvoso, o 
t empo das aguas, apoo ha em que se torna 
di1llcil ás alumnos frequentar com asSI · 
tluidade as aulas, impedindo tambem os 
professores de cumprirem rigorosamente 
seus devereB, expondo se ás intemparies e 
ao máo tampo. 

Eis a razlio pela qual dou meu inteiro 
assentimento ao projecto, não só na parte 
que declara, positiva e termin antemente, 
que ficam mantidas aa aulas prHticas anne-
xas ás !'~n·Jlaa Normaes, iadispemaveis para 
o bom funccionamento desses institutos de 
emino profissional, como tambem na parttl 
relativa á mudança das ferias para o tempo 
chuvoso; tambem presto meu inteiro assen-
timent n á. disposiçã? que manda vigorar, 



desde i'• a lei ora em discussão na Camara 
dos srs. Deputados. 

E:trectivamente, eua disposição é do mais 
elevado alcance, pois, em virtude da reor · 
ganização dos serviços administrativos do 
Estado, 18 Escolas Normaes vll.o passar por 
completa transformação; as respectivas con 
gregaçoea precisam ser consultadas, con>o 
bem disse o illustrado ;.•elator da oommlssão, 
a respeito do novo regimen em que vão 
entrar esses estabelecimentos de ensino ; 
por outro lado ha modiflcaçOes no quadro 
das materias do curso normal e é neceuario 
que o Poder Executivo tenha o tempo in· 
dlspemavel para promulgar o regulamento 
em que consr lide todas efsas dlaposiçOes, de 
modo que no começo do anno lectlvo, as 
congregaçoes, os alumnos, emflm, o ensino 
normal posea entrar nessa nova pbaso com 
perfeita regula~ldade e sem o menor preju 
IZO para o ensmo. 

Eis, ar. Presidente, os motivos pelos quaes 
apolo n!lo só o projectc>, nesta 3. · discuss!lo, 
como tambem a emenda modificativa apre-
sentada pela commisa!lo e que, penso, In 
terpreta perfeitamente as verdadeiras neces-
sidades do ensino normal do Estado. Tenho 
concluído. (Muito !Jem: muito bem ·. 

0 BR. ABSIS LlMA:-V. exc. falOU como 
mestre. 

Não havendo mais quem sobre o projecto 
peça a palavra encerra-se a disous!!lo e pro· 
oedendo-so a votação é o mesmo approvado 
e bem assim a emenda a elle otrerecida . - A' 
commisel!.o de Redacção. 

Requerimento d~ urgencia 

0 BR. NUNES PJNIIBIRO (pela Q>·dem), Ob· 
tendo urgenoia, apresenta, por parte da com-
missão de Redacçl!.o, a redacção final do pro.-
jecto n. 126 . 

O SR . Joio Lmz (pela ordem) requer e ob. 
tem dispensa de impreasll:o e interstício afim 
de que seja discutida e votada immediata-
mente a redacção apresentada. 

Lida, pois, e posta em discuBSllo é sem de 
bate approvada a redacçlio. -Remett.a se ao 
Senado. 

3.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 115 
Finalmente é lido e posto em 3.• discussão 

o projecto n. 115, sobre propaganda do con-
sumo do c a fé. 

O 11r • .JoAo Lulz:-(Niio devolveu o seu 
discurso). 

O ..-. Allllll!l Lima:- Sr. Presidente, j ul-
gando ser proficua a acção do Congresso Le- · 
gislativo no sentido de auxiliar o desenvol-
vimento da nossa iodustria agrícola, resolvi 
apresenta\" á consideraçlio da Camara dos 
senhores Deputados o projecto ora submet-
tido á 3.• discunll.o. 

Assim procedi depois de haver observado 
a marcha de outrcs Estados em relação ao 
a~sumpto, que é, jnoontestavelmente, de 
'rande alcance e de grande magnitude (Apo-
.ados). Eeses Estados, sr. Preaidente, por In· 
termedio dos seus congressos legislativos, 
têm auctori:r.ado os reBpectivos governos a 
entrarem em accor<lo com todo~ o~ outros 
.Estados interesaados na pro1ucçll.o e no con-

sumo do café, que é a fonte principal da 
noua renda. 

Examinei meticulosamente a questão, pro -
curando tanto quanto possível não sobre-
càrregar o orçamento, e o projecto quasi 
que tem por tlm unicamente fazer com que 
Minas estabeleça um con 7enio com os demais 
Estaios da União, de modo que o Brasil in· 
teiro, tão immedlatamente interessado no 
assumpto, promova a propaganda do café no 
extrangelro. 

0 SR . CARVALHO DE BRITTO:-A producçl[o 
do café já é superabundante. 

0 IR. ABSIB LIMA:-Como V, ex c. prova 
isso 1 

O sa. JoÃo Pio:- Com o relatorio do sr. 
Mortinho; foi elle quem affirmou isso. 

0 SR. Jo!IJ L'JIZ:-Se ha SUpfl'jlroducção e 
preciso que se laça propaganda para au-
gmentar o consumo. m as o projecto do no-
bre deputado não attioge a esde desidera-
tum. 

0 sR. Assis LlMA:-0 projecto attinge per-
feitamente a esse deslderatum e vem favo-
recer a propaganda do café no extrangeiro, 
idéa que não é só minha, idéa qu' não é só 
do Estado de Minas, mas sim, de todo Bra · 
sil. 

O SR. JoÃo Lmz:-Menos dos Estados de 
Matto Grosso e de Goyaz. 

O SR. ABSIS LIMA:-Matto Grosso e Goyaz 
fazem parte da federaçll.o, Matto Grosso e 
Goyaz têm interesse no desenvolvimento e 
no progresso do Brasil •.. 

0 MESMO SR. llEPUTADO:-E Da propaganda 
do mate. 

O sa. Assis LIMA .•• que desej a tornar bem 
conhecido ao extrangeiro a uberdade desta 
terra, tão fecunda em seu solo. 

Uma das figuras mais eminentes da repu -
blioa, notavel pelo seu talento , illu&traçll.o 
e caracter, após estudos minuoiosos feitos 
durante longos annos sobre a mataria, enca-
rando o p1·oblema economico nacional com 
uma superioridade de vistas admiravel, di-
zia ha pouco no Rio de Janeiro que todos os 
Estados cafeeiros da Republica devem con-
gregar-se afim de promover a propaganda 
do café no extrengeiro, especialmente na 
Amerioa do Norte, destruindo os odiosos 
monopolios que se estabelecem contra o 
nosso paiz. 

Podíamos tornar bem conhecida a nossa 
principal producção, a essencia de nossa ri-
queza, o producto que representa n fertili-
dade pujante do solo nacional. 

E à eue o fim que teve em vista o mais 
obscuro, o mais humilde (ntfo apoiados ge · 
1·o es ) membro desta Camara, ao apresentar 
o projecto que ne~te momento se debate, 
projocto que nll:o tem em suas linhas talen -
to, que não tem em suas linhas intelligen-
cia (ntfo apoiado;), que não tem em suas li 
nhas saber (ntfo apoiados), mas que é o fru-
cto da observação, que é o fructo da expe-
riencia e que representa o eafol'ço, a pre-
occnpaçl!.o que tenho em servir ao meu Esta-
do, um servir ao meu paiz (apart.s prolonga-
doi do &r. Jo(fo Pio). 

Tanto mala me convenci da necessi-
dadeda medida,quanto é certoquenoeapirito 
nacion~l, na consclenoia do nosso patriotis-



mo calou a palavra eloquente, ola.ra e fri-
sante desse notava! brasileiro, que nas con-
quistu da liberdade, nas victorias pela re -
publica, foi sempre um companheiro digno e 
correcto do nosso eminente meatre, o ar. pa-
dre João Pio . Refiro me ao sr. dr. Assis 
Braail. 

0 SR. JOÃO PIO dá um aparte. 
0 BR. A881S LIMA:-Pois bem, senhores, e 

esse notavel brasileiro que depois de obser-
var na America do Norte a odiosa especula· 
ção que ae faz contra o nosso producto prin · 
oipal, vem nos apontar o meio de esterili-
zarmos tib nefasta c'mpauha uninio no 
mesmo laço todos os Estadcscafeeiros daRe-
publica, onil!.o que deve synth.:.tizar-se por 
uma propagauda activa, forte e efficaz em 
prol do desenvolvimento da no -sa produ 
ação, em prol dos nossos interesees, em prol 
da grandeza da patria bras;Jeira. 

O congresso de S. Pat.lo e o congresso 
fluminenae já auctorizaram o governo do~ 
respectivos Estados a entrar em accordo com 
os c:.utros Estadod prodoctores de café afim 
de promover no extran~eiro a propaganda 
desse gener . . 

ldentico pensamento teve a «Sociedade de 
Agric:.ultur..~ Brasileir~» que, por intermoJio 
de uma commissl!.o pr&Pidida pelo !Ilustrado 
ar . dr, Moura Brllsil, dirigiu uma represen -
tac,;llo a todoP os Congressos interessados no 
asaumpto, pedindo a votaçãl) de verbas des · 
tinadas a auxilicr a propaganda do café no 
extrangeiro. 

Penso, sr. Presidente, que o Estado de Mi-
nas não pode neste n:omento votar grandes 
despesas, pois, atravessamos uma angus · 
tiosa crise financeir a e as nossas difficul 
dadas economicas silo grandes, mas espero 
que dentro em breve, g raças aos esror<.:Os 
do po~er legislativo, graças ao patriotismo 
e á abnegação do eminente estadist.a dr. 
Silviano Brandão que pelo feu tino e pa-
trioti6mo honra o Brasil, todos essas diffi -
culdades serão vencidas e o noBBo E~tado 
voltará. a sua prosperidade primitiva, col -
locando-ee na vangu arda dos outros Estados 
da União, Jogar a que tem direito pelo seu 
progresso, desenvolvimento e riqueza. (Apoia-
dos ; muito bem). 

Entreta:~to, não po lemos cruzar os braços 
em uma indifferença criminosa, ante n si -
tuação precaria da nossa lavoura, e deve -
mo~ concorrer ainda que seja em parte 
mínima, ainda que ~eja por meio do esfor-
ço das municipalidades ou de particulares, 
para a propaganda do ca fé nos mercado~ 
extrangeiros, medida essa de grande alcance 
que compensarã vantajosamente quaesquer 
despesas que por ventura tenhamos de fã· 
zer em seu favor. 

Encarando sabiamente a sltnaçllo, na im 
prensa diaria desta Capital, o sympathico e 
operoso deputado federal dr. Alfredo Pinto, 
em laminosissimo artigo, aventou a idéa de 
enviarem as municipalides aos centros ex-
trangeiros grande qu .ntidade de cafe des-
tinado ao consumo e à propaganda. 

Essa ldéa, amplamente espalhada pela im· 
prenaa 1o noiSo Ea ~&do e sastentada com 
enorme copia de ~aber e patr;otismo por 
aquelle illuatre representante do. nação, 

calou fundo em meu espirito, em razã., de 
ser erninenLemente pratica e realizava! ; foi 
então que eu associando -a a outras que já 
tinha, tl lbae da experiencia e da observação, 
resolvi apreeentar uma medida qualquer 
nesss sentido. 

Ao entrar nesta casA, ar. Preeidente, 
trouxe a firme convicção de ser um parti -
daria disciplinado, inteiramente dedic ado 
aos interesses do partido que me honrou com 
esta cadeira embora eu ol!.o tive~se mereci-
mPnto para occupal -a. (Não apohdos gerae•) . 

VozEs:-V. exo . e um digo representante 
do Estado. (Apoiados), 

O SR. Assis LIMA:-Vim, sr . Presidente, re 
aolvidc, a prestar a esse partido to:ia fragi-
lidade do meu apoio insignificante 11 nullo ... 

Voz&s :-Muito poderoso . 
O sa. Assis LIMA... dirilli me, pois, ao 

múu eminente amigo e chtfe, ar. coronel 
Julio Tavares, que occupa nes ta ca; a Jogar 
saliente pelo seu talento e illustraç.ão,_ pelo 
seu criterio, patriotismo e car Jcter cuJa au · 
Penei a neste momento sinto profundamente, 
e com s. exc . conversei sobre o a>sumpto, 
com s. ex c , medi te i e estudei a questão. 

O SR. JoAO PJu : - Muito bem . 
O sR. AsJ s LIMA :-Auctorizado por tão i l-

lustre represento nte, se1 npre tão bem orien · 
ta1o pela sua &ucto·idado mora l e com pe-
tencia, organizei então esse proJccto, co :no 
se ndo a concrot\zr.ção de u ma idéa util, va n · 
tajosa que nl!o vinhs, entretanto, pesar so · 
bre os cofres publicos. 

Sou o primeiro a r ecl)nhecer que devemos 
procurar por todos os modos accelerar a 
passagem da cri .:e que nos asFoberba . . a li in 
de que poss:.~mos entrar em pl e.uo reg1men 
de prosperidade e de eni!randeCimento ; nllo 
seria, port anto. capaz de propvr um a medida 
que trouxesRe onus ao Estado. 

Rr. Presidente, é preciso concluir , .. , 
O ar. JoXo L11IZ dá. prolongados e repeti-

dos apartes. 
O ~R . As~I .'I LIMA : - Sr. Presidente, eu 

sei quo o meu nrnjecto está condemnado e 
não será a minh a humilde e tosca defesa.·-

VozEs · -Brilhautissima. V, exc . defendeu 
o projecto com toda galhardia. (Apoiado!). 

o sR. Asus Lm.-1. . . , que i rã convencer 
a Camara cus srs. Deputados, per isso, em 
vista na attit.ude do illustrado collega que 
acaba de hon rar-me com os seus apartes~ 
concluo pedindo a rejeição elo pro.Jecto n - J lo 
por mim otrerecido á Camara dos srs. Dopu-
tados. 

Nl'io haven~o mai~ quem peca . a palavra 
sobre o projectCI, encerra-.se a discu&P ão e 
pro~edenclo-se a votRçilo o o mesmo appro-
vaclo, pelo que vaa ã commissão de Red a-
cçllo . 

Nada mais haventio a tratar -se o sr. Pre-
sidente desi ~na para aman hã a &aguii.Jte : 

GtWEM DO DI\ 

PRlMRIRA P ARTE 

Até uma hora da tard e : 
Leitura e appronção da acta . 
Ex ;Jedients, 
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Segunda leitura dcs pareceres de commis-, n. 55, isent.tndo de impostos as sociedades 
sões e dos p:-ojectoP, depois de impressos e que se t'nndarem para proporcionar a venda 
distribuídos. do café, visto ter o Senado sustentado a sua 

Apresentação de pareceres das commis- 1 decl~ão ant.erior quanto à emendo. por elle 
sões. otrereoida e já r~jeitada pela Camara.-Para 

Apresentação de pl'(\jectos, requerimento~. ordnm dos trabalhos. 
indicações, interpell açõas ou moções. O m. JoÃo Luiz, f<Ltando volr ja estar ex-

Discussão de requerimentos, indicaçõeP, pirado o pr11zo regimental para o. oomwissão 
interpdlações e moções. emittir parecer sobre o projecto n. 126, do 

Apç,.ovaçl!o de redacçõea tlnaes. Senado, requer que seja elle dado para or-
SEGUNDA PAR'lE 

Até 4 horas da tarde : 
l. · discussão do projecto n. 88, auotori -

zando a Mesa da Camara a reformar ares -
pectiva Secretaria. 

3. • do de n. 127, do Senado, soQre cessão 
de um predio na Varginha, para instrucção 
primaria. 

3.· Do de n. 124, do Senado, sobre peou-
lio legal dos fanccionarios publico•. 

3. ·do de n. 117, sobre installação dos 
districtos de paz. 

3.· do de n. 125, rastabelecendo disposi-
ções da lei n. 221, sobre !anccionamanto 
das escoi!S primarias. 

Levanta-se a sessão. 

69.• SESSÃO ORDINARlA, AOS 14 DE SETEM-
BRO DE 1901 

PR'ISIDENCIA DO sn, RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUM&IARIO : - I •pa1le da ordem do dia.-Acta. 

- Expediente. Discursos dos Ers. Assis Lima e 
Sil va Fnrtes. -Oboervaçojes tio , r_ .Jtão Lulz .-
Apresenlaçào da redacçà~ final do pro]ecto n _ 
1J5.-l. · discust <io do projecto n. 88, da Cama-
ra.-3 . · dos de ns . 127, u~ . 111 e 125, saodo 
os dous primeiros da t.:amara e os cous nllimos 
du Seoado.-Requerimentos de urgencia .-lprc-
aenlaç;lo, diacussã • e vutaçà'l àas redacç0e3 li -
naes dos projectos os. 117 e 1~5 . - Ordem do 
dia. 
Ao meio dia, feita a chamadH, acham-se 

presentes os sra. : Ribeiro de O li v eira., Agos · 
tinho Pereira, Celestino SJares, Olympio 
BorgeP, Xavier Rolim, Delfim Moreira, João 
Pio, Abeilard, Nunea Pinheiro, carvalbo Rri-
to, JoEe Gonçalves, Epaminondas Ottoni, 
Freitas Castro, Carlos Toledo, João Luiz, Al-
ves de Lemos, Assis Lima, Gaspar Lopes 
Jayme Gomes, Simeão Stylita, Luiz Cassiano, 
Franklin Botelho, Leopoldo Corré~t., Tavares 
de Mello, Silva Fortes, Olympio Mourilo, Ro-
drigues Chaves, Ferreira e Mello, Porto Pri-
mo e Joll.o Valioso, t'altando com c~tusa par· 
ticipada os srs. : Ribeiro Janqueira e Yasco 
Azevedo e sem ella-es mais senhores. 

Abre-se a aesalio. 
Lida a acta da antecedente e não haveado 

quem sobre ella t'aça observações á a mes-
ma dada 1 or approvada. 

EXPEDIENTE 

dem do dia independente do parecer.-Será 
attenJido o pedido do nobre deputado. 

O 8r . l!illlva Fortes :- Sr. Presiden · 
te, chegando hoje a esta Capital depois de 
uma longa e prolongada ausencia . . . 

VozEs:- Ausencia que foi muito sentida 
por todos. (Apoiados geracs). 

DIVERSOS 8R8, DEPUTADOS : -Ficamos pri-
vados das luzes de v. exc. 

O e R. SILVA FoRTE$ ... corre-me o dever 
de dar algumas explicações á Camara dos 
srs. Deputados e ao Estado de Minas, de que 
sou humilde e obscuro (" tio apoiados ge1·aes) 
representante. 

VozEs: - Multo digno. (Apoiados). 
0 SR. SILVA FORTKS : - Na minha Vida, sr . 

Presidente, iive um momento de hesitação: 
hesitei se deveria ou nilo mandar a ronun -
cia do meu mandato em virtude do estado 
precarlo da minha saude que me impossibi-
litava de comparecer ás sessões desta Casa. 

Entretanto, reflaoti que seria Isso, para 
aquelles que nll:o me conhecem, uma demon· 
straç!io de fraqueza, urn :1 prova de que eu 
nlio tinha coragem bastante para enfrentar 
ae magnas questões que aqui S'l tem agitado .. 

\"ozE3 : - Ninguam suppõe isso de v. exc. , 
todo~ l'azem ,justiça ao 8eu patrio t ismo, ao 
sou talento e independencia. ( A poia dos ; 
apoiados) . 

0 SR SILVA FlRTES ... e que fugia á res-
ponsabilidade que devia assumir junta 
menta com os meus collegas. 

Sr. Presidente, se os nobres Deputados me 
conhecem, nem todos poderão fazer me jus-
tiça e os adversarios da Republica talvez 
interpretem a seu talante o meu procedi-
mento, deixando de comparecer aos trabalhos 
lef?;islativos. 

E' preciso, poré m, que se saiba que eu 
cumpri o meu dever communcando á casa 
por interinediQ do nosso illustrado collega, 
sr. coronel Ignacio Murta, que não podia 

vir tomar parte nas sessões do congresso. 
Ainrl.a, por defereucia á Camara e para 

tranquillidade da minha oonsciencia, sendo 
medico, apresentei o attestado de um col-
lega, provando o mau estado de - minha 
srtude. 

Assim, sr. Presidente, depois de um ti-
ro cínio politico de treze aonos, em 1901, 
pela primeira vez tive de faltar ás sessões 
legislativas, n!l.o por tibiesa, nlio por fal · 
ta de coragem para enfrentar as graves e 
importantes questi'l aa debatidas nesta casa, 
mas porque o meu estado de saude não o 

O SR. 1.· SECRETARio dá conta do se- permittiu, e eu, a contra gosto, vi-me for-
guinte: çado a deixar de concorrer com o meu pre-

Officio stiglo quaai nullo (ni%o apoiado•), com o meu 
Do ar. 1. · Secretario do Senado, devolveu- insignilicante esforço, para o progresso e 

do a proposiçlo iniciaia nesta Camara sob 1 eng aodeclmento de Minas, que tem á sua 



frente o notavel estadista, cuja administra-
ção tem Sido tão fecunda , tão sabia, tão 
patrlotica. (Apoiados) 

A nplicaç!o està dada e eu espero que 
me será feita a devida justiça. 

(.1\fuito b,m ; muito b~Jm). 
O 111r. Assis Llma:-sr . Presidente o di· 

gno encarregado do resumo doa debates desta 
casa não apanhou bem o meu pensamento 
no discurso que proferi hontem a respeito 
do projecto n. 115. E' assi m que do re · 
sumo consta que eu deixei á livre e espon-
tanea vontade da casa a approvaçllo ou a 
rejeição do referido projecto, quando en -
tretanto, o que eu disse foi que nós que vive-
mos em plena harn:onia de vistas, nós que 
temos tido inteira conformidade de intui · 
tos nas graves e importantes quest ões que 
aqui se tem agitado, não deviamos dividir-
no3 em um debat,e tão irntante, que prova-
va a n ulli dade do projecto, por cuja rejei· 
çllo eu opinava. 

F (l i esse , ~r. Presidente o meu pensamen-
to, que a casa gentilmente não quiz acoei -
tar. 
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O SR. JoÃo LUiz;-Iuo é modestia de v. 
exc . , pois seu talento dispensa qualquer ori-
enhção. 

O SR. Assis LnrA . .. e devo salientar a ln-
dividualid a':le do H. padre Jo!o Pio, que 
não à por mim conhecida sómente desta 
Casa, ma s aim, ha muito tempo, e a quem 
rendo tod a homenagem do meu atrecto e 
oonsideraç!o. 

Eu j&. disse ha tempo&, em artigo publicado 
pela imprensa que s. exc. nas luctas do 
patriotismo tem a dedicação e o enthusi&ll-
mo de um Silva Jardim. 

0 ER. CARVALll) BRITfO :- Honra a Patria 
e a humanidade. (Apoiados). 

O SR . AssiB l.IMA:-Eu não vejo em s. exc. 
sómente o patriota , o parlamentar, o mes-
tre, o jornalista, vejo mais alguma cousa: 
acima de tudo, s. exc. é um coração exces-
sivamente generoso, cheio de tanta bondade 
e dedicação, que a todos captiva, a todos 
encanta. (Apoiados i muito bem; mu ito bem). 

N!!o ha mataria aistribuida para segunda 
leitura. 

Aproveit~nio a Opportunidade, devo de · APRBSBNTAÇÃO D& PARECERES DE COli!MlS&Õ&S 
clarar que, so na discussllo de hontem hou-
ve algum excesso da min ha palavra, foi O m. NuNES P.JSnsmo, pela commissllo de 
isso d6v tio unica 8 exclusivamente, á. enex - Redacção de Leis, manda á Mesa o seguinte : 
perienc1a que t enho da tribuna e ao inopi- Pa,-ccer e redacç,io Fu a l Jobr e 0 p 1·o}eclo 
nadu do debate. n. 115 

O illustre deputada, sr. dr . João Lui z, 
combato ndo com tanto t alento e brilhantis -
mo o humi lde projecto que apresentei á Casa 
collocou-llHl na pcsição ardua e ditncil de 
vir defo ndo l -o, e desde logo medi a minha 
inferioridade. 

O SR . JoXo PIO:- V. ex c. nunca está em 
posi ção tiliTici l, porque tem talento para 
sah ir dessa pos1ção. (A.poiados). 

O @R . As;B LmA :-Agradecido. 
No esforç l q ne fiz para defender o pro-

jacto, não houve otrdnsa, ar. Presidente, 
mas, sim , enthusiasm o em minba palavra. 

No entbusiasmo com que trato sempre as 
questões que aqui se debatem, não ha senão 
o desejo ardente de servir á causa publica, 
nunca intenção de otrender a quem quer que 
seja. 

Port~nto, se palavra aze':la houve en tre 
mim e o digno collega, deputado que hon ra 
esta C~~a e honra a Republica em Minas, 
pelo seu patriotiAmo, pelo seu talento, pela 
sua extrdordinaria actividade, foi isso devido 
tão sómente ao entbusiasmo de momento e 
nunca ao intuito de melindrar s. exc. 

O SR. JoXo Lmz:-Agradeço muito a v. 
exc. e faço a mesma declaração. 

O SR. Assrs Ln..rA. :-Quanto ao nobre depu · 
tado, sr. padre João Pio, s. exc. com seus 
apartes reiterados, que interrompiam con-
tinuadamente o meu raciocínio, desviou-me 
da mataria, e eu tive-de reagir com ener-
gia. 

A commiss!lo de Redacçl!o de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 11 5, é de parecer 
que 1'1e seja dad a a seguinte redacçl\o tlo al: 

O Congreuo Leghlativo do Estldo t.le Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. 1. · Fi <la o governo auctorizado a en · 
trar em accordo com o governo da V nião e 
dos outros Esta1os, prodnctores de café, afim 
do promover no extrangeiro a propaganda 
do consumo deste produ c to. 

§ I.· O café des ti nado á propaganda, en -
viad0 p~.~.as municlpa lidadas, associações ou 
partbulares, será isento de impostos. 

§ 2. · O governo limitará em regulamento 
a quantidade de caCé que poderá ser enviada 
pelas municipalidades, associações ou parti-
culares. 

Art. 2. • Logo que seja publicada esta lei, 
o Secretario das Finanças solicitará par&. 
~lia a attençlio das muni<>:palldades e provi-
denciará. no sentido de facilitar a remessa de 
café destinlldo á propaganda. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1001.-Nunes P >nheíro. - José GonçaltJes.-
Rodrigues ChatJes.-A imprimir se. 

Nilo ba projectos, indicações, requerimen-
tos e moções a serem apresentados. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
1.• DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 88 

Lido e posto em I . · discussão é sem de-
bate approvado e vae á commissã.o de Policia 
o projeuio n. 88, eol N reorganl2.açlio da Se-
cretaria da Camara dos Daputadoe. 

E nllo foi isao novidade, porque varios têm 
sido os choques entre mim e esse nosso 
digno companheiro, o que, porém, nada des-
merece o conceito em que tenho a. exc. 3 •• Ducusslo DO PROJEOTO N. 127, no s&N.t.DO 

Aqui penet"'ei com o Intuito de ter em cada 
um doa collegas um mestre para orientar o Encerrada a 3. • discusello sem debate é 
meu eapirlto... , approvado o projecto n. 127, do Senado, 
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'Sobre ceulo de um predlo na Varginha para 70." SESSÃO ORDINARlA, AOS ló DE SE· 
·tnstrucçlo prlmarla •'-R.emet~-se • sancçllo, TEMBRO DE 1901 
communlcaado-se ao Senado. 

3." DISCUSSÃO DO PaOl&õTJ N. 124, .DQ. IBNADO 
Em seguida lido e posto em 3. · diacueslio 

à sem debate approva1o e o ar. Preside~te 
manda que se devolva ao Senado, o proJ~
oto n. 124, daquella Camara, sobre pecullo 
legal d(ll funccionarioa publicoa. 

3. • DISCUSSÃO DO PROJBCTO N. 117 

E' lido posto em 3. · discuesli.o, sem debate 
approvado e vae á commi88li.O de Redacçli.o 
o projecto n. 117, eobre inehllação d~ dia· 
trlctos de paz. . 

3." DIBCUIISÃO DO PROJIIOTO N. 125 

Lido e posto em 3. · discussão à sem de · 
bate approvado e vae a commissli.o de Re · 
dacçílo o projecto n . 125, restabelecendo a 
disposição de lei n .. :?.21_, sobre CUttcclona· 
mento da' eacolaa l'r;.marlas. 

R equerimertto.s de urgencia 

0 SR. NUNES PINHBIRO (pel,a ordem), depois 
de obter urgencia, envia á Mesa, pela com-
missão de Redacção de leia, as redacções 
flnaes sobre os projectos ns. U7 e 125. 

o aR. Joio LUIZ (pela ordem) req~er e ob-
tem dispensa das formalidades reg1men~aes 
para que as redacçõ~s apr~sentadas seJam 
discutidas e votadas 1mmed1amente . 

Lidas pois e postas em discussl!.o são 
sem d~bate ~pprovadas as referidas reda-
cçoes.-Remettam-se ao Senado. 

Nada mais havendo a tratar- se o sr. Pre· 
sidente designa para o dia 16 a segull!-te: 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

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

sões e doe projectos, depois de impressos e 
distribuidor. 

Apresentaçl!.o de pareceres das commis · 
sões. 

Apresentaçã-o de projectos, requerimen -
tos indicações, interpellaç!!es ou moçl!es. 

Discussl!.o de requerimentos, indicaç!!es, 
interpellações e moções. 

Approvaçllo de redacçOes tlnaes. 
SKGUNDA !'ARTE 

Até 4 horas da tarde: 
3. ' discus• ll.o do projecto n . 126, do Sena · 

do, sobre estatlstica do café. · 
Discussão untca da emenda do Senado á. 

proprosição n. 55, Isentando do impostos 
as sociedades de propaganda da venda de 
oafé, emenda easa rejeitada pela Camara e 
sustentada pelo· Senado. 

Levanta-se a aeeeli.O. 

PRBIIDDIOIA DO SR. RIBEIRO DI!: OLIVEIRA 
SUMMAR!O : - 1. • parte da ordem do dia . -

Acta.- Expediente. - Diecursodo sr. JoAo Loiz . 
Discusaao da redaoçAo final dú projecto n. llfi. 
-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feito. a chamada, &cham-se 

prest ntes os ara. : Ribeiro de Oliveira, Agos · 
tinho Pereira, Celestino Soares, Jol!.o Pio, 
Nunes Pinheiro, Silva Fortes, Delfim Morei-
ra, Jayme Gomes, Gaspar Lopes, Assis Lima, 
Joli.O Luiz, Xavier twllm, Franklin Bote-
lho, Olympio Borges, Freitas Ca@tro e Ed· 
mundo Blull', faltando com causa partici-
pada os ara. : Ribeiro Juoqueira e Vasco 
Azevedo e sem ella os male senhores. 

Abre-se a sessl!.o. 
Lida a acta da antecedente e nl!.o ha· 

vendo quem sobre ella faça obdervações fica 
o. mesma sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero legal. 

EJ:PBIIIINTB 
0 SR. 1. ' SECRETARIO dá conta do se-

gulnt.e: 
Officío 

Do sr. I.· Secretario do Senado communi· 
cando ter sido rejeitada ~m sessão de 13 do 
corrente a proposição de lei emanada desta 
Camara, reclamando comprehender-se nos 
casos de desapropriação por utihdade pu-
blica, a ccnstrucção de obras destinadas aos 
aerviços das industrías mineralurgica e me-
tallurglca.-A Camara fica inteirada . 

Do agente executivo do município do Pa-
trocínio, protestando contra a annexaç!t:o do 
districto da Abbadia dos Dourados, munici· 
pio da Bagagem.-Archive-se. 

O •r . .João Luiz:- Sr. Presidente,quasi ao 
encerrarem s s os nossos tr abalhos legislati-
vos, chega ao conhecimento do Congreaso 
e do povo mineiro a luctuosa noticia do fal -
lecimento do presidente dos Estados Uni-
dos da America do Norte, victimado pela ba-
la de um anarchista, de um filiado a uma 
dessas seitas que, tudo destruindo sem nada 
pretender construir .... 

O SR. Joio Pro:-Seita que é a consequen-
cia da philosophia do seculo XIX. 

O SR. Jo.Xo LUIZ . . . revolucionam a 
sociedade moderna, abalando-a nos seus ali-
cerces, sem ao menos renpeitar a demo-
cracia americana, onde a periodicidade dos 
governos devia servir de anteparo e de ga-
rantia aos attentados abomlnaveis dos per-
turbadores da ordem, ~ue, nada pretenden-
do, pretendem todavia destruir pela base 
os alícercers da sociedade humana. 

O Brasil, o Estado de Minas; como part.e 
integrante da Federação Brasileira, devem 
sentir, devem lamentar o luctuoso aconte· 
cimento, manifestando seu sentimento de 
solidariedade com a União Americana no 
acontecimento doloroso poc que ella acaba 
de panar. 

Polido d<' parte, ar. Presidente, a polltloa 
ultimamente seguida pela UnHl.o ·Americana, 



,...,.. 
deis.ando de parte ·oa, prinoipioa imperialla· • cito julgar que ni.O 1e rebalxauem tanto 
tas qoe Mac Kinley procurou deaenvolver nlo eaqueceasem por tal rr.rma oa mai1 ru~ 
DÓI· nlo pode moa deixar de manlfeatar o dimentarea preo&itoa de eduoaçlo, reapei . 
•entlmen\o do nono pe11ar neste momento, tando as tre.;iições do nosso jornaliamo. mo-
deante do lucto que cabe á Naçll.o Americana. desto, mae incapaz de explorar questões de 

NN\e seniido peço a v. exo. 11e digne fa · natureza deprimente para 011 que as truam 
zer cona1gnar na aota a manHe11taçllo do em busca do e11candalo que oa sustentam ! 
n.oaao peur pela morte do llluatrado pre· Batidos pela oplniAo criterion que os re · 
s1dente da Federaçlo Americana. pelle, desment1doe a cada p11aso, mcapazes 

Aproveita se do ensejo que se lhe otrerece, de uma analyae aeria • . de um eaforço digno, 
estando com a palavra, para tratu de 88 . os redactorea de certa Imprensa, a propoaito 
11umptoa QUI' se prendem á. honr~ e ao de· doi menore1 factos da VIda mineira. achln . 
cor~ da publica adm1nistraçll.o, posto. em calham, intrigam, cobrem de larac~ as e de 
duvtda por uma certa imprensa que n!l.o I baixezas cancterea que vieram impollutos 
merece sequer attençll.o pelas auaa normaa do outro rqimen, na preoocupaçi.O con· 
de oppoalclonismo. ' atante de preatar o 1eu concureo ao progres-

0 lomlnoeo parecer da commisei.O de Fi· ao e á civllizaçi.O da terra mineira. 
nanças, d~ Senado, publicado no orgão oftl· lato enoja ao cabo de certo te~po, moti· 
cial de hOJe, de m11neira a 0~ 0 deiur duvi· vando despreao dos que se habttuuam a 
da, oxphca o decrescimento das nossas ren procurar na imprenaa ensinamentos e opi· 
das, portanto o deseqllihbrio orçamentsrio . n1ões que nll.o se cuam com os dispaute· 
Si.O, pma, sufficiente8 o exame consotencioso rtoa de conducta ou com o desusado modo 
da producçll.o de calé e sua exportação neste de apreciar ~s que~tõee deiJatid&l no Con · 
e DOd ~nDOi anter1orea a comparP •M das greaso ou BUJeitaiR a esclarecida ap\)rovaçõ.o 
arreca1açõ~s dos outros' lmpoatoa, p;ra que do.~ no•so• adm•niairadores. . 
nllo se duv1de da diminuição das 00188s ren· I di attltude reaulta do eaptrtto perver&o 
du. de um oppoaicionl•mo inqualidcavell 

Para isso nllo si.O neceesarios cabedaes Certa 1m prensa entende que ao em vez de 
extraordi narios de financistas ou de ftnan - ir ao encontro dcs governantes, criticando 
ceiros, ma a boa vontade criterio e eep1rito de Córma a nll.o provocar escandalo e foro e · 
de justiça que faltam p~r completo a certoJ cendo·lhes, l!Or ventura, meios de acertar, 
jornallataa da actual oppoalçllo mineira deve divertir o publico it custa de anecdo-

No intuito de demolir repntaç ll as ; de tas reed!tadaa t:entenaa de vezes, rev~lando 
macular a honra alheia, oa jornaes da oppo · patentemente a msensatez das suas obJurga· 
s1 çll.o desconhecem a logica dos algarismos torlas e o dessernço que lhe marcaram os 
recusam estudar as caueae do empobreel~ falsos amigos desta terra. . 
mento do theaouro, cerram os olhos á grau- . Não . se deve . contar com a calumnia e a 
de lu~ que dímana doa documento• otlloiaep p1l her1a grosse1ra e chata para annotar os 
colhidos e apresentados com a maior Odeli~ planos economicos e o' trabalhos doa que 
dade, não se resignam aos resultados deii · t!>maram a responsabilidade dos destinos do 
vantes da applicaçll.o de leia mathematioas l·. ,tado. . 
obaecados pelo unico e laatimavel proposi~ E desta 1mprenaa merece tambem menç~o, 
de exporem ao rldiculo, de metterem á bu· para que de vez ella se faça conhecida, o 
lha nomes e factos que ate aqui têm tido o JOrnal.·· . . 
re~pe1to e a consideração desse povo, que é ... o-:.: mel.bor, o pasqUim que n~o se p~Ja 
principalmente respeitador das leis e amante o nllo trep1da em remoer a pac1encia dos 
da sua terra! seuo leitores, otferecendo lhes arias que por 

Têm razão estes jornalistas da opposição : demasiado gaata~ não obtê~ en:eito, contro· 
escasseiam lhes inteiramente os mais ele· vertendo o sent tdo e o cr1terto doa aotos 
montares conhecimentos de serviço publico governamentaee, ludibriando a fê doe que o 
que nllo acompanham; falta· lhes a competen: procuram pelas narraçtles fallazea de p~e· 
c1a para atacar as mais interessantes ques· tensos de.efalques, untcamenta para aar 
tõea soc1aea por isso ras tejam riem ·se 08 expansão as tristezas e deepeltoe que uma 
f~rçantes ! , 'das dores que p~r vezes ~ru- der~ot11: acarreta! . . 
ct am a alm!i de um pai · assobiam li noticia E crn el, será JUSto duvidar-se da hombrt · 
dos eotrrimentoe de um r~presentante do povo dade. e da pureza de intenç!les do illuetre 
m1oetro quando é casualmente envolvido Presidente do Estado, do operoso e bon.rado 
num deugradavel incidente; boquejam per d~putado Julio Tavares Paes, do diattDcto 
Odamente calumoias que, uma vez expres- mi.neiro coronel JoaqUim L1banio Gomes Tel-
sas, foram logo esmagadas pel:! palavra in· xe1xa e de tantoe outros homens a quem 
suspeita de testemunhas dlgoas de toda a for:am !lon~adae. funcç1!es publicas pela pro 
coos1deração, atiram pilherias tracejam ftc1eoola, mtelhgenc1a e honestidade demon· 
cbronicaa inaossae e eacrevem biscate• quan· . stradas num aasignalado estadlo, verificada• 
do os administradores se recolhem para I nas suas acçtlee e em todos 011 d1aa de sua 
aclarar e resolver OJ problema• que de per· fecnnda_vl da p~bllca 1 . 
to aJJectam a vida do Estalio 1 Eu na.o cre1o, d1z o orador, que haJa ai· 

A sua conducta e o seu programma, acon gueuo capaz. de yensar de Córm!l. identioa á 
selhados pela.-1 fracas rdzões que 08 ajudam daquelles JOrna 1st~s da opposição que se 
na critica dos negocias publ•cos ninguem valem destes .expedientes e barateia~ ':Ilert . 
esperava qne fossem di verso~ mas era li · toa, porque Jam ais em~regaran: atlttvldade 

' e experimentaram qualidades d1.1 combate 
que nl\o foss em para de~ rui r e crear emb' -A. C. - .;, 



raçoe ao! que empregam· vontade;· ell· ~rgla ·e 
peraeveranoa na defeaa daa oaullas que 
apaixonam o povo e tendem 6 prosperidade 
do Estado·. 

Mu, o deepeito e a desorientação· chegam, 
felizmente, ·a ponto do neutralizar ·oe éffei· 
toa que, numa crise angustiosa : como ·e ata, 
pudenem surtir e colher · M aocusaooes se-
rias e calma. duma opposiolo que se prezas• 
se, Inspirando defarencla que 'nlo regatea-
mos aos bem Intencionados. 

Opposiclonlstu em l\flnils sllo aquelles 
mesDIOS que bontem, procedendo de egual 
maneira, cobriram de lama e de ·perveraida-
des o nome e os aotos · do mineiro a · quem 
hoje obedecem e, esquecidos da · oonducta 
anterior, procuram endeosar, acreditando, 
talvez, que escrevem para um publico de 
fraca memorla, ou boudadoso até a piedade, 
que nilo os enxota, afim de poderem vi-
ver! 

Em que pese aos adversarlos uo digno 
chefe do Eatàdo, os jornaes que advogam os 
seus fin~ polit1co1 nllo conseguiram embair o 
povo, que os aponta entre 01 mais desin-
quletos e trefegos de quantos garotos e t~c · 
sanicos têm lido corridos pelo lndifferen-
tismo publico das cidades mineiras. 

Nlio condemno as oppo1içoes, fala, mas 
repugnam-me esses systemas agora adopta· 
dos, porque nlo têm compostura nem ideal 
que P• ssaru attingir um dia~ 

Quo querem ~ Para o que trabalham 1 A 
resposta é deaalentadora e os meios para 
conquistar o objeotlvo que peraegnom não 
lhes ficará. ao alcance das mllos, pois o po-
vo, no seu JUno sensato, pode achar graça a truanlce dos doidos, mas nlo entrega a 
jornalistas sem eacrupulos e aos politlcos 
sem patrlotiamo, que os aproveitam, a eua 
confiança e os cargos que têm sido occupa-
dos pelos que mostram fortaleza de animo, 
persenrauça e honradez para supportar os 
flagicios que a esta hora atormentam os co· 
raçoes patriota& I 

A euea dilfamadores, eu direi repetindo 
phrase conhecida : cCalumniae, porque ao 
fim restará talvez alguma couaa» ! 

Saibam, porém, os folllcularios de mà es· 
pecie que por ahi andam, que serão desmen-
tirlos e as suas palavras encontrarão pro· 
testo vehemente e formal neste Congresao, 
onde os representantes do povo prestigiam 
a obra do governo, porque nella reconhe-
cem patriotismo e inteireza de caracter que 
são o garante da boa direcção dos negocios 
estadoaes. 

E, ao encerrarem-se os nossos trabalho•, 
com a maior decisão, eu lhes deixo com o 
meu protesto um repto de honra, não sem 
phrases de reprovaçl!o para as calumnias 
com que pretenderam atassalhar a honra 
do coronel Joaquim Libanio Gomes Teixeira, 
fJ Ue é respeitHdo pelos que o conhecem e 
têm sido testemunhas da. maneira porque 
appareceu no com mareio e em toda a sua 
vida traz dig01tlcado o nome mineiro. o prc•testo e contra todas as injurias dessa 
imprensa que merece o desprezo publico, e 
o repto é para que ella, não querendo sof-
Crer o justo qualificativo que lhe cabe, prove 

a• •aua. ·ealumnlaa e poel41ve a• suas itlai-
nuaooe~ I» (•lfuito btm). 

O sa. PREBIDENTB diz que independente 
de oo;naultar a Camara, manda que ae Insira 
na acta o• voto de peaar proposto. 

Nlo ba matarias distribuidu para segun-
da leitura nem pareceres das commiasoes. 
project.os, re~u.erimeotos, indlcaçoes e mo-
çOes a serem apresentados. 

APPRO VAÇÃO DE RE DACÇOIU FINAE9 

Lida .e poeta em discu1sll.o, encerra-se esta 
sem i:làbate e fica adiada a V('taçlio da re-
daoçãó final do projecto n. 115. 

Veri ficando-se rlão haver mais numero le-
gal para oontinuar.ae na discussllo das ma· 
terias constantes da ordem do dia, o 11r. 
Preside.nte designa para amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
PRilii EIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçiio da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commia· 

sões e dos projectoP, depois de impreasos & 
diatribuidos. 

Apreaentação de pareceres das commia· 
aoes. 

Apresentação de projectoa, requerimentos, 
indicaçoea, interpellaçoea ou moções . 

DiacuN!lo de requerimentos, indicaçoea, 
interpellaçoes e moçOes. 

Approvação de redaoçOes fina~s. 
Votação da redacçiio tina! do projecto n. 

115, sobre propaganda do consumo do café. 
IKGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Terceira dlsousslo do projecto n. 126, do 

Senado, sobre estatistica do café. 
Discussllo unica da emenda do Senado á 

proposiç!o n. 55, Isentando de impostos as 
sociedades de propaganda da venda do café, 
emenda essa rejeitada pela Camara e susten-
tada pelo Senado. 

Levanta· se a aes11io. 

71.• SESSXO ORDINARIA, AOS 17 DE SETEM-
RRO DE 1901 

PREaiDENCIA DO IR. RIB&IRO DE 0LI\'EIRA 

SU~IMARIO:-Prlmelra parte da ordem do dla.-
Acta .-Votaçõ!S adiadas.-Segunda parte.-Ter-
ceira discussao do projecto n. 126, do Senado.-
Discue5ão da emenda do Senado á proposição n. 
;,5, da Camara.-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Agos· 
tinho Pereira, Celestino Soares, Franklin 
Botelho, Olympio Borges, Silva Fortes, Frei-
tas Castro, Assis Lima, Joiio Luiz, Jayme 
Gomes, Simello Stylita, Alves de Lemos, 
Luiz Cassiano, Nunes Pinheiro, Epaminondas 
Ottoni, João Pio, Xavier Rolim, Gaspar Lo-
pes, Leopoldo Corrêa, Edmundo B1um_ ~ Car· 
valho l:fl'itto, faltando com causa partiCipada 
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01 lfl, Ribeiro Junqueira e Vasco Azevedo, 
e sem ella 01 mala senhore.. 

Abr••e a aeesão, 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella f11ça observações fica a 
meama sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EXPRDIE)OTB: 

Nll:o ba leitura no npediente. 
Nlo ha materia distribuída para segunda 

leitura nem pareceres das commissões, pro· 
jectos, requerimenws, indicações e moções 
a serem apresentados. 
VOTAÇÃO DU :UATERIAS Ct: H DISCUSS ÃO SE 

ACHA !NCERRiú>A 

Não havendo numero legal continúa adia· 
da a votaçãO da redacçlio final do projecto 
n. 115, EObre propaganda do consumo do 
café. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DL\ 

3,• DI8CUifXO DO PRO .JRtTO N, 126, DO SENADO 

E' lida e entra. em 3. · discueslio o proje· 
cto n. 126, do Senado, e obre esta.tist ica do 
uté. 

O sr. 8Ut•a Ferk": -Peço a v. oc. 
sr . Presidente, mandar-me o ·projecto em 
disouuiio (é a ttendido). 

Sr. Presidente, folgo de ainda me ser dado 
ensejo de vir no recinto delta casa discu-
tir uma daa mais importantes ques tões que 
aqui têm-se agitado e que ail'dota profunda-
mente os intereuea do Estado de Minas. 

Yoz&S:-Perfeltamente, uma das mais pal-
pitantes. 

0 IR . SILVA FORTES:-Embora nlio tenha 
intençlLo de apresentar emenda. alguma ao 
proJecto, devo manifestar me sobre elle, pola 
trata-se de favorecer o desenvolvimento da 
lavoura. do café, principal fonte de renda 
para o Estado e principal elemento ds ri-
que7a particular. (Mtwo be 111). · 

UM SR. DJ!I'UTADO:-E' pena. que V. 9XC. 
tenha perdido o trem. 

0 SR. SILVA FORT&e:-Tanto não perdi que 
ainda estou discutindo (Riso ). 

Entretanto, ar. Presidente, sinto n1í u te-
rem sido consignadas no projecto medidas 
que vieuem alargar os horizontes do gran-
de desiLI.eratum da classe dos industriaes e 
lavradores, qual o de levarem seus produ-
atos aos centros co nsumid ores, de modo que 
ellee possam tcrnar-se perfeitamente co · 
nhecidos. 
U~t SR. DliTUTAno: - Eu desejava saber 

qual a vantagem da eslatisticn. 
0 SR. SILVA FORTE•: -~. vantagem é ser 

demonstrada a su perioridade de s productoP, 
tornando conhecido e certo o seu preço. 

O eR. A. LmA :- V. exc. desej!l uma ex -
posição par:t a manteiga, n ~o i 

0 SR. SIL\"A FORTES: - Tdnb o in ' eresses 
nessa industria e por isso deixarei ao meu 
nobre collega essa Iniciativa. 

Sabeia perfeitamente que a est; tistica 
commercial é o f~ctor principal do p1·oge~ so 

de qualquer palz, pois impede a 11nancia 
do1 exploradorea e expne o producto de 
modo a aer bem conhecido peJo oonaumi · 
dor. 

Se esse facto acontece em relaçlo ao café, 
acontece tamlam com todos os productos 
do paiz, por iuo, e que sinto que no pro -
j~cto não estejam conaigoadas medidae que 
poseam aproveitar a todos os productoa e 
indaatrias que constituem a riqueza. de Mi· 
nas. 

Sr. Presidente, gosto de ser cauteloso . .. 
O &R. A . LniA:-E previdente . 
O SR. SlLVA FoaTss .. . e quando defendo 

a idea do desenvolvimento da esta.tiatica 
rigorosa entre nós, procurJ , com isso, meios 
para animar a iniciativa pa.rLioular e fAZer 
com que os productoa do Estado aejam va-
lo!'izados e conhecidos no:! grandea mercados 
e centros consumidore• (Muito bem) . 

O aR . Lur~ C.usiH> . :-ldéa muito patrio-
tica \Apoiados). 

0 SR. SILVA FORT&S:- .\0 apai'te de um 
dos meus illustrados collegas que procurou 
atirar-me ao ridículo eu moatrei-me supe-
rior a is11o e reapondorei a 1. exc. que •. . 

O e a. A. Lu.u:-Nilo apoiado; eu n!i.o t1 v e 
essa intenção. 

O aa. EILVA FoRTES ... se exerço uma in-
daetria, essa induatria está hgada a uma. 
du principaea fontes de renda do l!:ttado-à 
industria pasto~il. (Muito bem) 

Exerço uma ioduetrla, sr. Preeidente, que 
muitos terlo intuito de exercer, mas que 
poucos serão OJ competentes para oollocal-a 
no nivel em que devo ser elevada (Apoiados; 
muito bem) . 

O SR. A. LIMA:-V. exc. permitteum aparte i 
O IR, BILVIl FORTE!: -Pois n!Lo. 
O sa. A. LIMA:-Se toquei no assumpto, 

foi porque reconheço em v. ex c. um oom-
peten.te ... 

0 IR. SILVA FollTES:-Obrigado. 
O SR. A. LIMA . .. e o valor dn industrio 

de creaçi\o "?&tenteou-se evidentement e da 
relatorio ..to illustrado dr. Americo \\·er· 
necl\. 

0 SR. SiLVA FORTEI:-Sr. Presidente, n ilo Su U 
na ti vista, maa tenbo o defeito de eatremecer 
o meu paiz. 

O SR. A. LtMA: -E' uma grande virtude. 
0 SR. SILVA FORTES:-Como industrial n;:to 

procuro cogitar de intore&BbS gananciosos 
e nem tão pouco do interease individual ; te-
nho um ideal muito mais elevado que é 
favorecer o progresso th. clasf e a que oatou 
ligado, qual a cl'!sse dos lavradores, con-
correndo assim para o progresso o para a 
honra de Minas. (Mu ito be.a\ 

Se tornei a palavra para discutir o pro-
jacto, foi exactamente para vir d izer 8 •JS 
meus co llegas que procizamos tomar pre· 
cauções cJntra a fraude e contra ganancil 
que procura desmoral izar a industria pas-
toril e a iadustria manurac :.treira do pai z. 

Já nil.o me refiro á depreciação do gado 
mineir o o a praça tio lU o do .:aneiro. 

O SR. JoXo Lw1z : -Por um m :,::topolio escan-
-daloso. 

0 SR. SII.VA FORT!i ' :-Sim, õr. Presiden te, 
monopolio escandaloso, co!llo muito bem 



díz Ir Wdild1 1Hà~o ' Oc!lleít~_ (tt~ . ·4fo~ IUoAO 
:t.uizOJAfllél ' l monóP5nft 'Qui· '~lt> :~~Wolt 
a!JM~ ·éin fMraliôYt f' lffl6ndlfêlio ''iitte 0 !;111) 
deveria ser sustentado J~Or um s ') instanl8, 
pote a'1!dfiàleõiMitü1~b' 'n'aíicameôfé· cmn-
satr• ' a' llbetlladl; ll~ ótibím~Wtrtô e ~m eaía 
llbirrd.ad\1 " tiis nti<1 JX)IInemôil jainàla ó'!Jter 
a vot.ràt;iaiSlo ~ vilorlza~ló do nosso pro-
dueto. ··r· '' '· 1·•" •· · 
Aln~ .. ' ribentemente ' o 'telegrápbo tra'lls-

mittln nos a noticia do Infausto puaamento 
de Ma o· KlDléy . '' 

Procurando lf 'Oatii'a ' do Infame attentado 
de que trol \rl~!lila o pre~ldente doe Eetados 
Unidct 1 ~s "Íi!o J,blfl!remos éllcontral-a se· 
nlo DOI gi'!llidea inonojollos de que o go-
verno ·am~~ilO' oopatlitllu se prlnelpal pro 
teotor, menópoltoa ·e~ea~a qlte acarretam quael 
aempre íí1 Dílíe'tta·· de 'tlm povo. 

Sr . Prea'l de'nte~ vóltando a reatar as consi-
deraç~s que •fazia em relaçllo ao projecto n. 
12d, direi que votQ pelas dleposiçOes oonsa-
gtad-* em' · âàu texto, porq'tie do e1tabeleci· 
mebtó •Jii ell'ta\tatica1em jlbsso palz resul tam 
va:ntage~' l\!bb'utéstlive\'1 ~ · · 

O IR .'11\. l.:fi(A ": ~:v·: êxc. é' proteeoionista 
ou livre' dlmliiM.â'11' 

O ~R . SILVA FoRTes : -Sou protecclon feta. 
V. exc. • PQI'ém., h r. de permlttlr que eu pro-
alga ere mlobu · oonliclet'aÇiGea para depois, 
eatlo, rupoDder ·mais de perto ao I8Ú 
aparte. · 

Sr .. Preldclente1 o elt&beleclmento da esta· 
tiltica· oommercnal -entre· nóa tem vantageDII 
lmporU!nte. · Qllo ró para os particular.,, 
para os produotore1,· mu até para o proprlo 
governo. 

O produotor exporá oa aeua genero1 nos 
pontos em que .u .. sejam devidamente apre . 
ctad01 e oom o 81tabelecimento du pautas 
sobre at quae~ o Eltado tem de cobrar im-
poatoa, evitar-ae ha a grande anomalia de pa-
gar o coneumtclor um tmpo1to que recie nio 
1obre o valor real da mercadoria, ma1 sobre 
o valor dctloto que lbe dá o t!ommercio. 

Polgo neste momento, fazendo justiça á 
alta administração do Estado, de dizer que 
a lavoura, a agricultura, começam a ter con-
fiança nu mé'dldas de protecção com que o 
Congreuo e o governo de Minas tém pro· 
curado dohr o povo, incrementando assim o 
progresso e o desenvolvimento do Eatado 
( Muiro be~rt I ) . 

Nos Eetadoa ü nidoe, cuja grandeza, cu ja 
riqueza commercial nenhum de vós lOierá 
contestar ... 

O &R A. Luu : - O Pai• disse ante hon-
tem que é a primeira naç!lo do mundo. 

O sa. SILVA Fc. RTEB .. . o estlbeleoimento 
dessu eatatla ~icas tem produzido reaes bene · 
llcioP, concorrendo para o engrandecimento 
dac;uelle povo. 

O IR. . A. LIMA : - Nilo é um a questllo de 
raoa tambem ? 

O IR . SILVA FORTES : - 0 ESt>dO de Mi· 
nas, procur~tndo crear um serviço de e•ta-
tistica regular que evite que o valor do 
producto seja alter: do nos grandes centros 
consumidores, terá prestado relevante eer . 
vloo a oauea publica , anim como á classe 

. dos produotores e induatrlaes . ( Muito be~ ) . 

<>Sr. Prellldente,e eu nlo dlacuto UiDa quea · 
t!lo nova, · ·r · :• · · <· . 

O SR. . A. LIMA : - V. ex?. eetàJdiacatindo 
brtlbaltteme·ate theaés ·de .economta politica. 
( 1 A.~biadOI ). . 
• 0 SR. 'SILVA FORTBS : ~'Nilo é. eua uma 

ldéa nova oue tiveue neue momento sur-
gido em meu ~apirit(l, . QlaB sim, um a. idéa 
pela qual tenho me batido desde os primei· 
roa annos em que tomei 11sent.o ne•te Casa. 

O IR. JoXo PIO: - Dou testemunho dl110 . 
O aa. SrLVA P'oRT&s: - Appello para os 

no• soa i Ilustrados oollega:1, ara . patfre Joll.o 
Pio e dr . Carneiro de R~ zen de, eotllo depu-
tado estadoal, que f.,ram signatarloa e apoia-
ram -am projecto que consignava dlspoai· 
ções identlcas ás que defendo neste mo-
mento. 

_Se ·naquella occasião não havia opportu -
Dldade para serem ad optudu es1as medidas, 
essa upportunida1e . apresentl se hoje ein 
que é uma idéa j!:er'l lmen te acceita com 
applauaos o es abeleciment.o da Expoaição 
Permanente na nova Capital, idéa para c uja 
realizaçio quasi todaa at munieipalidadea 
têm concorrido e se ulgumaa não acudiram 
de momento a esae appello, naturalmente 
é. porque t~m obedecido a motiToa ill\l)e · 
TIOS OS. , ' • 8 

O SR . A. LIIIA~ -A ex poaição é .livu-cam-
biata ou proteccionlata 1 

0 SR, SILVA FORTB8:-V. exc. procura des-
viar· me du minhas conslderaçoes . 

Se naquella oooaslllo o eetabeleaimento 
elas expoalçoea reglonae1 era uma medida 
que nllo 1e adaptava .ao llóseo meio1 hoje é 
essa uma ldéa vencedora . 

Todoa vós 1abeia que o projecto do orça-
mento consigna uma medida que naquella 
ooculão apresent"i aos meu11 collegas. 

O sa. Joio P1o:- E' ama verdade. A idéa 
consignada no orçamento é uma victoria d& 
v. ex c. ( .tp?iados). 

0 IR. SILVA FORT&B:-0 DOISO orçamento 
prooarou elevar o imposto de oons·umo para 
os generos similares aos do Estado. 

Nós, mineiros, que, fechado~ os portos do 
palz, poderemos viver com independencia, 
Já não precl~amo• nos basear sobre as con · 
siderações de ordem publicll qu <" têm impe· 
dldo o governo federal de estabelecer um re · 
gimen francamente protecclonista, procu -
rando estabelecer um syatema que em parte 
attende aos interesses do ftsco e em parte 
satisf~tz ao desenvolvimento das indu-
&trlad. 

UM •R. D! PUTADO :- Systema mixto . 
O SR. Su,vA P'oRT&s:-E' misto, porque não 

é neru proteacionista, nem tln!l , nAm livre 
cambista . 

O ~R. A. LJM" : -Uma idéa mu ito boa, 
tran• f'ormada •Hll realidade, era, além da 
Uniio , o EstHd u de M1nae taxar grandes lm-
poeto~ sobre a i mportaçllo da manteiga . 

0 SR . SILVA t'O P.TE• : -0 imposto de Impor-
taçA Fobre productos extrangeitros, é uma 
questão de direito constitucional para a qual 
os mestrds ainda nl!.o encontraram uma lO· 
luçll.o e ainda nll. 'l chegaram a um acoor-
do. · 
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··Sr. Pl'elldente, ae conside-rações que fize-
ram tom que nlio folle acceito o projecto 
que, ha tempos. apresentei á Casa nll.o exi-
stem mala e hoje a necel&idade de procurar 
novae r •. nte• de renda para o Ettado, trouxe 
ao eapll'ito do• meus oollegu a. convieçio 
de que devemos desenvolver outras indus-
triPa para aoccorrer aquellaa que morrem ou 
ten!l.em a desappareoer. (Muito ~em; muito 
hem; o trador é cumfWintentado " felicitado 
por todos os se14s collegaa pr~•tn~). 

Nlnguem mais pedindo a palavra, encerra-
se a dlscueslo, tlcando a votaçlo adiad'l por 
falta de numero legal. 

Discu1sl!o da c•r. e11da do Selllldo 

Em eeguida lida e poeta em discusPão en-
cerra-se esta sem debate e tlca e~ualmente 
adiada a votaçllo da emenda do Senado á 
proposição de lei n. 55, emenda e~ta já re-
Jeitada pela C11marll e sustentada pelo Se-
nado. 

Nada maia havendo a tratar se o ar. Pre-
sidente designa para amanhã a eeguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIBA PART& 

Até uma hora da hrde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Se rr unda leitura dos parecerei! de commis-

sões "e dos projectos, depois de impresaos e 
distri buidos. 

Apresentação de-pareceres das commisrões 
Apresentaçllo de prcjectos, requerimentos, 

indfcações, interpellaçoes ou mC'çOes. 
Discussllo de requerimentos, lndiceçõeP, 

interpellaçoes e moções. 
A pprovaçlio de redacções tlnaes. 

SBOUNDA PARTE 

Até -1. uorae da tarde: 
Votaçllo da redacçllo final do projeoto n. 

115, sobre propaganda do consumo ~o café. 
Votaçllo em 3.· discu11ão do proJecto n. 

126, do Senado, aobre estatistlca do cafà. 
Votação da emenda do Senado á propaaiç_llo 

de lei n. 55, isentando Lle impostos as socie -
dades que se fundarem no Estado para pro-
porcionar ll venda do café no extra.ngeiro, 
emenda esta já. rejeitado. pela Camara e sus-
tentada pelo Senado . 

Levanta-se a sessão . 

72.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 18 DE SETEM · 
BRO DE 1901 

PREIIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE! ÜLIVIIRA 

SU&UIARJ0:-1. · parte da ordem no rl i ~ . -Aclt . 
Rxpedieot-. .- ·? . · parle . -\"úl ações adiadas. - Or-
dem do dia 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

pre~eotes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ages 
tinho Pereira, ~Lestino Soares, Julio Ta-
vares, Leopoldo Çorréa, Carvalho Britto, Sil· 
va Fortes, Jo!lo Pio, Nunes P.nbeiro, Epami -
nondas Ottooi, Abeilard, Franklin Botelho, 

Ol ymplo Borge• . Edmundo Blum, Jayme Go-
mes, Jo!W Lui7, Freitas Castro, Delfim .,Mo-
reira, Alves de Lemos. Gaspar Lopes, Si -
mell.o Stylita e Assis Lima, faltando com 
causa participada os srs. Ribeiro Junqueira 
e Vasco Azevedo e sem ella os maia senhoreP . 

Abre se a sessl!o 
Lida a ;o cta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre ellll faça observações, llcft a mas 
ma sobre á meea para ser approvada quan 
do houver numero. 

EXPEDIENTE 
0 IR. I . . 8BCRETARIO dá conta do seguinte 

Officios 
DJis rio ar . I . · Secl'iltario do Senado, de -

volvendo acompanhada dt1 uma emenda a 
propos1c;ào de lei n. 62 concedendo :!>rlvileglo 
p&ra exploraç5o de ouro e outros metaes 
no Jeito dv ltto das Velhas, e commucando 
terem tubido á aancçll.o st b n. 153 e 154 
aa proposições de leis n. 59 e 63 Iniciadas 
nesta Camara pobre cresç1l.o de novos m u-
nioipios e Pobre contraetos de conceS~ão de 
estrada de r .. rro e terern sido . r~jeiladae as 
de nP. 69 e 70, sobre liceoç:1s a fuocciona . 
rios pu blicos. · 

A Imprimir se a emenda para ordem dos 
trabalhoP,Iicando a Cdmara inteirada quant o 
ao objecto das communicaç1les. 

Nll.o ba matarias distribuídas para segun-
da leitura nem pareceres, prfljectoe, reque -
rimentos, indicações e mo~ uea a serem apre · 
sentadoP. 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÕ.U Al>IADA.I 

Nlto havendo numero legal para se pro-
ceder â votaçllo das matarias cuja discussllo 
se acha encerrada contlnúa a mesma adia-
da . e o sr. Presidente designa para ama-
nbli a aeguint·e 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expedlen te . 
Segunda leitura dos pareceres de com-

misa1les e dos projectos, depois de impres -
sos e di•tribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões . 

Apresentação de projectos, requerimen-
tos, indicaçõe~, interpellaçllee ou moções . 

Discmsão de requerimentoP, indicações, 
interpellaçõas e mo~ões . 

Approvação de reaacç1l ~ s flnaes. 
Votação d11s matarias cuja discus l llo se 

acha encerrada . 
SRO L: N JA PARTR 

Até 4 horas da tarde : 
Discussl!.'> unica da emenda d~ Senado a 

proposição de lei n. 62, sobre privilegio 
para explota ç1l.o •le ouro e outros metaes no 
leito do H1o das Velhas . 

Levanta-se a seee!io. 



TBRMO DB REUNIÃO PARA A 73.• SESSÃO 
ORDINARIA, AOS 19 DE SETEMBRO DE 
1901 

PJUIIIIDBNCIA DO SR . AGOSTINHO PBRIIRA 

{ f . · Secretario ) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·•• 
lll'el8ntes, os era .: Agostinho Pereira,. Celta· 
tino Soare•, Nunes Pinheiro, l:l' lva Fortes, 
Xavier Rolim, Julio Tavares, Olymplo Bor-
ges, Edmundo Blum e Fran klin Botelho, 
1altau.do com causa participada 01 srs. Ri· 
beiro Junqueira e Vasco 11 zevedo e sem 
ella os maia senhores. 

Nilo se achando presente os ara. Presiden-
te e vice-Presidente occupa o logar deste o 
ar. Agostinho Pereira, 1. · secretario, toman-
do eate Jogar o sr. Celestino Soarei, 2. · se-
cretario, e occupando este ultimo logar o sr. 
Nnnea Pin\leiro, supplente de secretario. 

Nlo bavendo numero legal para abrir -se 
a llltlo o 1r. Prealdente declara que a 
ordem do dia de amanhi é a mesma já an· 
nunoiada e diaolve a reunião. 

potllçõea da lei n. 245, de 17 de setembro de 
1898. e reapeotlvoa regulamentos, sobre Cel-
ru de .ga4o. · · · 

N. 31, Iniciada na camara doa Deputado•, 
1o0b n. 72, em 1000, declarando que depoll 
da eleiçlo p1ra renovação das Camaraa Mu· 
nlclpaea, no ultimo uno do triennlo, nilo 
poderio ella1 deliberar sobre orçamento. 

N. 32, iniciada no Senado e remettld& á 
Camara, sob n. 122, em 1901, determinando 
o modo de oonce1são de licenças e as auctori-
dades que podem Cazel-o . 

N. 33, iniciada na. Camara do1 Deput:~ do•, 
sob n. 86, em 1901, creando mais duas fei · 
ras de gado nos municipios de Sete Lag nt• 
e Barbacena. 

N. 34, iniciada na Camara dos Depub dos, 
sob n. lXI, em lllOI, fi xando a força publica 
do Estado para o exerclclo de 1902. 

N. 35, Iniciada na Camara doa Deputado• 
sob n. 97, em 1901, auctorizando o Presidente 
do Estado a oonceder privilegio, por 50 an· 
nos, aos cidadlloa dr. J oaé Eugenio do Ama-
ral e Souza , dr . Antonio Pereira Lima e 
coronel Lucas Tobias de Magalh ll.ea ou a quem 
melhores vantagens ofi'erecer, para a con-
ltrucçã.o, uao e goao de uma estrada de 
Cerro de Dores de Ouaxupé à margem ea· 

?S.• SBSSÂO ORDINARIA AOS 20 DB SETEM- querda do r io Grande. 
N . 36, iniciada na Camam dos Deputados, 

BRO DB 1001 sob n. 102, B)lpprim)ndo a Secre~aria de 
Agricultura, Commercio e Obras Pubhca.s, 
com a repartiçll.o annexa de Terras, Coloni-
zs çlo e lmmlgraçlo e tratando da reorga-
nizaçll.o de serviços publico&. 

PRIIBID:&NCIA DO SR. AGOBTINII O PBREIRA 
(1. · Secretario) 

SUM&IARIO : - Expe•liente. Ol!lcios do Se nado. -
Leitura do resumo dos trabalboe .- Approvaç.~o 
da acta . 
Ao meio dia feita a cha.mada, acham-se 

pre~entes 011 ar1. : Agostinho Pereira., Celeati-
no Soares, Nunes Pinheiro, Edmundo Blom, 
Olymplo Borges, Franklin Botelho, Luiz Cas-
alano, Epaminondas Ottoni e Xavier Rollm, 
faltando com cauaa participada 01 srs. Vas-
co Azevedo e Ribeiro Junqueira e sem ella 
01 maia senhores. 

Abre-se a sesaão. 
O BR. PRKBIDENTE le em reaumo as leis 

remettidaa á sancç!l.o pelo Congl'esso na pre· 
sente legisla.tura. 

Em vista de otflcio do sr. 1. · Secretario 
do Senado, o ar. Presidente convida os srs . 
deputados presentes para a sesa!l.o de encer-
ramento do Congresso, amanhli, á uma hora 
da tarde e manda que se officie neue senti -
do ao exm. er. dr . Presidente do Estado, 
sendo em seguida lida e approvada a presen-
te acta e 

Levanta -se a sessão. 

N. 37, iniciada no Sen! dO e remett ida é. 
Camara, sob n. 127, em 1901, auctorizando 
o governo a ceder á em;~resa ou parti11nlar 
que se propuzer fundar na cida.de da Var-
ginha um estúbeleclmento de instrucçll.o 
primar ia. e secundaria, o predlo estadoal 
de lnstrucçll.o Pubhca alli existente. 

Pelo !lenado Mineiro : 
I\ . 143, iniciada na Camara. dos Deputadoa, 

sob n. 40, em 1900, denominando-Bello Ho . 
rizonte -a Capital do Estado de Minas Oe-
raea, 

N. 144, iniciada na. Camara. dos Deputados, 
sob n . 64,em 1900, declarando nulla a lei n. 
85, de 16 de setembro de 1899, da Camara 
Municipal de Uberaba, na parte em que tri-
buta os mascates que percorrem a cidade 
ou o municiplo com bahó, cestos, etc. 

N. 145, iniciada no Senado e remettida á 
Camara, sob n. 123, em 19J l, revogando as 
leis n. 90, de 23 de julho de 1894, que ele-
vou de 10, 15 e 20 °/ .. os vencimentos dos 
funccionarios publicos do Estado e n. 156, 
de 8 de agosto de 1896 que elevou os venci-
mentos do official de gabinete do Presidente 
do Estado e contendo outras disposições . 

Besumo dos tl·~.balhos da Camara dos srD. Depu- N. 146, In iciada na Cama.ra dos Deputados, 
. . sob n. D!, approvando as contas da receita 

tados do Esta:l.o do Mtnas Geraes, relattvos e despesa do ~stado, referentes ao exercicio 
á terceira se ssão e l'dinari~ da 3. legislatura . de 1890, proce ~~adas na Secretaria das Fi· 
do Congresso !I! inei ro reali2ada em 1901 . : nançaR · . . . 

' \ N. 147, IDlctada na Camara dos Deputados, 
LRIS RI! MET1'J DAS .\ ' SA:"C~ :i:o ·sob n . 8-! , perdoando aos r é os J•né A gostinbo I Ferr ira , Pedro Barreto de Souu , Vi rgílio 

Pela Camara dr.a Deputados : 

1
. Pereira Ra malho, Augusto Domingos de Oli-

N. 30, in iciada na Ca mua dos Deputados, v eira e Celas tino Ferreira da Silva, o resto 
sob n. 60, em ISOO, modtt!cando diversas dlR- das penas em cujo cumprimento se acham 



em virtude de sentença do juiz de direito 
da comarca de Bom Succesao, de 10 de julho 
dtl 1900 . 

N. 148, iniciada no Senado e remettida á. 
Camara dos Deputados, sob n. 125, determi -
nando que o imposto de transmiasll.o de pro-
priedade immovel, que pertence às Camaras 
.'\1unicipaes em virtude do art. 2. · da lei 
addicional n. 2, de 28 de outubro de 189 1, 
será de 3 ·f .,a. partir de janeiro de 1902. 

N . 149, inlcia.da na Ca.mara dos Deputados, 
sob n. 98, auctorlzando o governo a mandar 
imprimir nas officinas do Minas Gen•es , o 
livro lnedito-«Maurlcio»-ou-«Os Pauli stas 
em Sll.o Jol!.o d' EI· Rey})-de Bernardo Gui· 
marl!.es. 

N. 150, iniciada na Camara dos Deputados, 
sob n. 105, em ){I()J, annullaudo as leis n. 
92, de 2 de setembro de 1899 e n. IOI,de 12 
de janeiro do corrente anno, da Camara Mu -
nicipal de Montes Claros. 

N. 151, iniciada na Camara dos Deputados, 
sob n. 76, em I 900, determinando as ferias 
do fõro nos meze1 de agosto, dezembro e 
janeiro. 

N. 152, iniciada na Camara dos Deputados, 
sob n. 11 \J, em 1901, annullando a decisão da 
Cam ara Municipal de Lavras que revogou a 
lei n . 249. de 25 de setembro de 1900 , pela 
qual foi creado o districto do Ribeirão Ver-
melho. 

N. 153, iniciada na Camara dos Deputa-
dos, soh n. 103, em 1001, creando no vos mu-
ciplos e tratando de outras medidas de es-
tatística. 

N. 154, in iciado na Camara do~ Deputados, 
sob n. 94, em 1901, determinando que nos 
contractoa de concessão de estradas de ferro 
de que trata a lei n. 276, de I ~ de setem : 
bro de 1899, quando forem alias destinadas 
sómente aos serviços das industrias minera-
lurgica e metallurgioa o governo exigirá 
que o seu traçado e construcçl!.o satisfa-
çam a~en n.s a condiçues de segurança e de 
policia. 

N. 155, iniciada na Camara dos Deputados, 
sob n. 116, em 1901, fixando a despesa e or-
çando a receita do Estado para o exerci-
cio de 1902 . 

N. 156, iniciada na Cama1·a dos Deputados 
sob n. 126, em 1901, reduzindo a 1 : 800$0000~ 
vencimentos dos professores das aulas pra-
ticas annexas ás Escolas Normaes do Es-
tado. 

RESOLUÇÃO f' UBJ.ICADA PELA C .\ MARA P OS 
DEPUTADOS 

r>_ . 10, revo~a ndo a resolu~· i.'l o n . 6, de 19 
de JUnho de 1894, que tornou extensiva aos 
empregados da Secretaria da Camara dos 
Deputados oaugmento pro visorio de 15 a :!O .r 
Robre seus ve ncimentos. 

P RO P OSIÇ ÕES RIUrETTIDAS AO SENA DO 

N. 48, iniciada, sob n. K4, em I 001, cc. nce · 
dando perdã 1 aos réos José Agostinho Fe r· 
reira e outros, do resto das penas em cujo 
cumpr1mentJ se aobam em vista de sen · 
tença do juiz de direito da comarca <le Bom 
Successo, de 10 de julho de 1 ~100. 

' N. 49, iniciada, sob n. 92, em 1901, appro-
vando as contas da receita e despesa do Es-
tado relativas ao exeroicio de 1899, proces-
sadas na Secretaria das Finanças . 

N . 50 , lniciaàa, sob n. 90, em 1901, tratan-
do da reforma da divisi!.o judioiaria e admi-
nistrativa do Estado . 

N. 51, iniciada, sob 86, em 1901, creando 
mais uma telra de gado no município de 
Se le Lagoas. 

N. 52, iniciada, sob n. 99, em 1901, fixando 
a forca publi ca do Estado para o exercioio 
de 1902. 

N. 53, iniciada, sob n. 96, em 1901, estabe -
lecendo o processo para a medição e divi · 
silo de terras. 

r\. 5~. iniciada, sob. n. 102, em I!JOI, sup-
primindo a Secretarlfl da Agricultura, Com-
mareio e Obras Publ icas e tratando da re-
organização de diversos ramos ;.de Eerviços 
pu blicos. 

N. 55, iniciada, sob n. 95, em 1901 , isen -
tando de impostos estadoaes as sociedade!! 
que se fundarem no Estado para propor· 
cionar a vencia directa do café no extran-
geiro por conta do productor. 

_l'< . 56, iniciada, aob n. 98, em J!J') J, aucto-
nzando a impressão nas offioinas do Minas 
Ge1·ats do livro inedito de Bernardo O ui . 
marfi es - Mauricio ou os Paulistas em S. 
.João d' El-Rey. 

N. 57, iniciada, aob n. 105, em 1901, an-
nullando as leis n. 92, de 2 de setembro de 
1899 e n. 101, de 12 de janeiro do corrente 
anno, da Camara Municipal de Montes Cla-
ros. 

N . 58, iniciada, sob n. 93, em 1901, decla-
rando oomprehender-se nos casos de des-
apropriação por utilidade publica, de que 
trata o art. 6.· da lei n. 15 de 17, de no · 
vombro de 1891, a construcção de obras 
destinadas aos serviços das industrlas mine-
ralurgica e metallurgica. 

N. 59, iniciada, sob n. 94, em 1901, limi-
tando a exigencia do gover;:o nos contra· 
ctos de concessões de estradas de farro, de 
que trata a lei n. 276, de 18 de setembro de 
189(), quanto ao traçado e construcçlio das 
mesmas. 

N. 60, iniciada, sob n. 97, em 1901, conce-
dendo privilegio, por 50 annos, aos cidadãos 
dr . Jose Eugenio do Amaral e Souza e ou-
tros para a constr·ucção, uso e goso de uma 
via- ferre a de Dores do G ua xupé á margem 
esquerda do rio Grande. 

N. 61, iniciada, sob n. 76, em 1000, deter-
minando as ferias do fôro. 

N. 62, iniciada, sob n. 104, em 190 1, aucto -
ri zando o governo a conceder aos cidadãos 
Carlos da Costa Wigg e dr. Domingos José 
da Rocha, o direito de explorarem ouro o 
outros metaes ou mineraes ex istentes nos 
deposites do allu vião do leito do rio das Ve-
lhos em certa e determinada areH. 

N. 63, inici ada, sob n. 103, em 1901, cre· 
ando novos municípios e tratando de ou · 
tras medidas de estatistica . 

:'-1 . 64, ini ci ada, sob n. R9, ~m 1901, de · 
marcando as divisas entre o distrioto de 
llhéos e AI vinopolis. 

N. G::i , inici ada, SD b n. 119, em 1901, an -
nullando a decisão da Caruara Muninioipal 



de'.Uvras qaa revogou a lei n. 249, de 25 de 
seteinbto de ·IOOO, pela qual rol creado o dls · 
trioto lde Ribeirão Vermelho. 

N . 66, iniciada, sob n. 78, em 1900, de-
v ando o prazo para a caducidade das ~o11ces · 
sôé11 de privllegios de que trata o art. 10 
da lei n. 148, de 2õ de JUlho de 1895. 

N. 67, iniciada, sob n. 107,em 1001, oonce-
cedendo licença para tratamento de nade ao 
eeorivlio de paz do Carmo da Escaramuça, 
distrlcto do municipio de Santo Antonio do 
Machado, Pio Antonio da Silva Dias. 

N. 68, Iniciada, sob o. 87, em 1901, man · 
dando vigorar o artigo 138 da lei n. 105. de 
24 de julho de 1894, qua diep!la sobre con · 
dncçll.o a01 avalladoree. 

N. 69, iniciad•, sob n. 118, em IOOI,conce-
dendo licença para tratar de aau~e, sem 
vencimentos , á profeeaora da cadeira do se-
xo feminino do diatricto de Ouro Branco, 
municlpio de Ouro Preto, d.· Maria d' Assum -
pçllo Coata e Silva. 

N. 70, Iniciada, aoh n. 106, em 1901, con-
cedendo prorogoçl[o de licença ao esc ri vli.o 
do 2. · oftlcio de orphiios da comarca de Leo-
poldina, Floriano Pmheiro de Souza Mo-
rua. 

N. 7l, iniaiada, aob n. 120,em 1901, aucto -
rlzando o j!overno a mandar proceder por 
proOaslonal ao estudo dos meios de comba· 
ter a febre aphthosa e outras de caracter 
epidemlco que no Triangulo Mineiro atacam 
o gado suíno e bovino. 

N. 72, iniciada, sob n . 116, em !Qui ,tlxan · 
do a desper n e orçando o. recei ta do Estado 
para o exercício de 1002. 

N. 73, iniciada , sob n . 126, em 1901, redu-
zindo a 1:8008000 01 vencimentos doe pro -
feuoree das aulas praticas annexas ás Es-
colas Normaea do Eatado. 

N . 74, Iniciada, sob n. 125,em 1901, resta-
belecendo a disposlçllo do artigo 8. · da lei 
n. 221, de 14 de aetembro de 1897, referente 
ao !uncclonamento das escolas primarias do 
Estado . . 

N. 75, Iniciada, sob n. 117, em 1001, tra-
tando da inatallaçlio dos diatrictos de paz, 
creados pelas Camarag Municipaes. 
PROJ.ICTOS APRB8ENTA008 lW 190) B O BSTADO 

EM QUI!: FICARAM 

N. K4, concedendo perdl! o a os réos Jose 
Agostinho Ferreira, Pedro Barreto de Souza , 
Vargilio Pereira Ramalho, Augusto DomingoR 
de O lveira e Celestino l'erreira da Silva, do 
resto das penas em cujo cumprimento ~e 
acham, em virtude de ~entença do juiz de 
direito da comarca de Bom Successo, de 10 
de julho de 1900. 

Remettida á sancçlio pelo Senado, sob n. 
147 . 

N. 85, denominando -cidade João Penido 
- l cidade de Bomflm. 
P<~nde de I. · discussão. 
N. 86, creando mais uma feira de gado no 

muo icipao de ~ete L•goas, de accordo com a 
lei n 303. de 5 de j ulho corrente. 

Remetti :la {L sancç!io pela. Camara tios De-
putados, fob o. 33 

N. 87, pondo em ' ' i!lor o art. 1 ~8 da lei n. 

105, de 2,4 de julho de 1894, que dlspoe so-
bre cond ueç!o aos avaliadores. 

Pende de deliberaçlio do Senado. 
N. 88, auotorizando a Mesa da Camara dos 

Deputados a fazer a reforma da respectiva 
Secretaria, sem prejulzo do aerviço e de ac -
~ordo com os recuracs financeiros do Es· 
tado. 

Pende de parecer da commisslio de Policia 
para 2.· diBCUSil!.O. 

N. 8í1, demarcando as dlviaas entre o dis-
tricto de llhéol e Alvlnopolls pelas verten-
tes do ribeirão S. Bartbolomeu, as quaes 
pertencem ao município de S. D.>mingos do 
Prata . 

Pende de deliberação do Senado. 
N. 90, reformando a divislio judioiaria do 

Eatado . 
Adiada por tempo indeterminado no Se-

nado. 
N 9 I, revogando o art. 3. · da Resoluçlio 

n. 3, de 111 de maio de 18íl2, qua alterou o 
regimento Interno. 

Pende de I.· discussão . 
N. 92, approvando as contas da reoeita e 

despesa do Estado referentes ao exercício de 
1899. 

Remettida á sancçl[o pelo Senado, sob n. 
146. 

N. 93, declarando achar-se comprehendida 
nos casos de desapropriação por utilidade 
publica, de que trata o art. 6. · da lei 
n. 15, de 17 de novembro de 1891, e nos 
termos da mesma lei, a coustracção de 
obra• destinadas aos serviços das industrias 
mlneralurgica e metallurgica, taes como 
canaes dJ derivaçllo d'agua etc. 

Rejeit ada no Senado em SeiSão de 13 de 
setembro . 

N. 94, determinando que, noa contractos 
de concessl!o de estradas de ferro, de que 
trata a lei n. 276, de 18 de setembro de 1899, 
quando se tratar de estradaa destinadas só-
mente aos serviços das lndustrlas minera-
lurgica e metallurgica, o governo exigirá. 
que o seu traçado e construcção satisfa-
çam apenas a condições de segurança e de 
policia, sem outro qualquer o nus . 

Remettida á @anc çllo pelo Senado, sob n. 
154. 

N. 95, isentando de quaesquer impostos 
estadoaes as sociedades que se fundarem r." 
Est!l.do para proporcionar a venda directn do 
café no extrangeiro por conta do productor. 

Pende tle vota ç!i.o na Camara a emenda do 
Senado. 

~. 96, estabelecendo o processo para a me-
dição divisão de terras. 

Rejeitada pelo Senado em sea!ào de 19 de 
agosto. 

N. 97, auct-. ri zando o Presidente do Esta -
do a conceder aos cadadll.os dr . José Euge-
nio do Amaral e Souza, dr. Antonio Peret r a 
Li ma e coronel Lucas Tobias de Magalhães 
pri vi111 gio por 50 ano os para a conetruccl\o , 
ueo e goso de uma estrada de ferro, de bi · 
tola de um metro entrl\ trilho,, que partindo 
de Dores de Gnaxupé, município de Muza m-
binho ou da estHçlio de Canoas, municipio 
de Monte Santo, nas divisas Cleste Estado 
com o ri a s. Paulo e passando pelas cida -



lt87 

des de Monte Santo, S. Sebasti!l:o do Parai ao 
e Paef os vá a margem esquerdi do Rio 
lirande. 

Remettida à sancção pela Camara dos Oa-
put>tdo~, sob n. 35. 

N. 98, au ctorizando o governo a mandar 
imprimir nas officinas do Jfinas Geraet o 
livro inedtto-Maurtcio ou os Paulistas em 
S. João d'El -Rey-Je Bernardo Guimarlles. 

H.emettido á S11ncçào pelo Senado, sob n. 
149. 

N . llll , fixando a força publica do Estado 
para o exerci oi o de I 9112. 

Remettido á s~ ncçlln pela Camara dos De· 
putados, sob n. 34 . 

N. 100, creando a m~tricula das minas e 
terrenos mineraes de dominio particular, si 
toadas no territorio do Estad!l, mediante 
ioscripção ew livro e~ p 'c ial de rep:istro :1. 
cargo da Secretari>< <~ o lotel'ior e contém ou-
tra• 11i•posições a rC'• peito. 

Pende de 2. · discussão . 
N. IOI, auctorizando o governo a conce· 

der um anno rte licença a Francisco Alves 
do Co uto . escr ivão de orpbãos da com arca 
de Pmmby, para tratamento de saude. 

Pend e rle parecer da commis~ão de Peti-
ções par a a 2 . · discusFão. 

N. 1 0~, supprimindo a Secr~t11r i a da Agri · 
cultura, Commercio e Obras Publicas com a 
repartição aunexa de Terras, Colonização e 
pu migração, a uctorizando o governo a re-
organizar os repectivús serviço" e contendo 
ou tras disposi~ O es sobre reorganiza~ão de 
serviços publicas . 

Remettido á sancção pela Camara dos De-
putado~,.sobn. 36 . 

N. 103, creando diver~os municípios no 
E~tado. 

J{emettido á sa ncção pelo ~ent>do, sob n. 
lf-:3. 

N. 10-1 , auctorizando o governo a f~zer 
concessão aos cid"dãos Carlos da Costa 
W igg e dr . Domingos José da Rocha, do di -
rei to exclusivo de, durante 25 anuo~, expio · 
rarem ouro e outros metaes ou mineraes t-x-
istentes nos depositas de alluvião do leito do 
rio das Velhas em uma area determinada 
entre o ponto em que alie recebe as aguas 
do ltat.ira até sua fn no rio ~. Francisco. 

Pende de disouesfLO na Camara a e menda 
do Se narlo. 

N. 105, ann ullan do ~s leis n . 92, de 2 de 
setembro de 1 8~~~ e 10 1, de 12 de janeiro do 
corrente so no, da Camara Mun icipal de 
Montes Claros. 

Remettitlo á sancção pelo Senado, sob n. 
150. 

:-1. 106, auctor izand o o governo a cotce· 
der um anuo de licença ao escrivão do 2. · 
officio de orpb l!.os da comarca da Leopoldi-
na, Floriano Pinheiro de Souza .Morae8, em 
prorop:ação da que actualmente gosa esse 
runcc:ooario. 

Rfjeitado pelo Senado em sestão de 16 de 
setembro. 

N . 107, auctc•rizando o governo a conceder 
um anno de licença ao cidadão Pio Anto-
nio tia Silva Dia8, escrivão de paz do Carmo 
da Escara muça , districto ro município de 

A. C. - '.9. 

Santo Antonio du Machado, para t ratamen to 
de saude. 

Rejeitado pelo Senado em sessão de 17 de 
setembro. 

N. 1118, auctorizando o governo a conceder 
um anuo de licença, com metade dos venci 
mentos, à profeesora normaliata d. Tbeolin -
da ~faria de Jesus, de Santo Anton io da Casa 
Branca, para tratamento de 8aude. 

Pende de parecer da commissão de Petições 
para segunda dlscuuão. 

N. 109, auctorizando o governo a conceder 
um anuo de licença, com metade dos ven · 
cimento~, ao lente de fraocez do Internato 
do Gymnasio Mineiro. Augusto Avelino de 
Araujo Lima. 

Pende de parecer da commis~ã:> de Peli-
ções para segunda d1soussl!.o. 

N. 11 0, annulland o os art1gos 1. · e 2. · da 
resolução da Camara Mun iCi pal do Pomba , 
n. 364, c e 22 de janeiro do corrente a nuo. 

Pende de segunda discussão. 
N. 11 !, creand•' o fõro nas sédes das vil -

Ias a~'tu almente existentes no E~tado e c.on · 
tendo mais rtisposições a respeito. 

Pende d., primeira discussllo. 
:'>!. 112, determin ando que na lc cal1rl ade 

em q ue oào hou\"er pharmacia ding1da per 
pha1·rnaceutico diplomado podt!rá runccionar 
um otflcial de pharmacta. 

Pende de parecer da commiss!l:o de S~11de 
Putlica para proseguir a 2.· discussllo. 

N. I !3, revogando a rdsolução n. 6, de 19 
de JUDho de 1894, que tornou extensivo aus 
empregados da Secretaria da Camara dos 
Deputados o augmento provisorio de 15 e 
20 'I· SO )re seus ver.cimentos . 

Publicado pela Camara dos Deputados em 
li de setembro-resoluçlt:o n. 10. 

N. 114, creando o offlcio privativo do re-
jlistro geral de bypothefas da comarca de 
Juiz de Fóra. 

Pende de parecer da commissão de Legis-
12çl!.o para proseguir a 1.· discussão. 

N. 115, auctorizs r"tlo o go\'e' no a entrar 
em accordo com o governo da União e dos 
outros Estados productores de café, a!lm de 
promover no extrangeiro a propago nda desse 
producto . 

Pende de votação a redacção !lnal. 
N. i i ti , fixando a despesa e orça ndo a re-

ceita do Estado para o E>xercicio de I 90S. 
Remettid o á sancç:-10 pe lo Senado, sob n . 

155. 
N 117,dtcla ra ndo que os districtos de paz, 

creados pelas Camaras Mun:ci paes nos ter-
mos do vrt. 11 2 da Constituiç&o do Estado e 
ort . 6. · da lei n . 110, de 24 de julho de 1894, 
poderão ser insta ll adcs independentao::ente 
do pr azo prescripto no art. 37 § li o l da 
lei n. 2, de 14 de setembro de 189 1. 

Pende de deliberação do Senado . 
N. 11 8, a ucto r izando o goverou a conceder 

dois ao nos de li ce nça. sem veucimentoP, para 
tratamento de sautle, á professora da cadei -
ra do sexo feminino oo di8trh to de Ouro 
Branco, municipio de Ouro Prt to , <J. Maria 
de Assumpçl!o Costa e Silva . 

Rejettado pelo Seo;tdo, em seHão de 16 de 
sete mbro . 

N. I 19, annullando a decisão da Camara 
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I N. 44, auotorizando o governo a deapen-
Munlclpal de Lavru que revogou a lei n. der a quantia de 160:000SOOO para auxilio á 
249, de 25 de setembro de 1900, da meama oonatruoÇlo de uma egreja matriz na C'api-
Cnmara, eobre creaçlo do diatrlcto de Rlbel· tal. 
rão · Vermelho_. _ Rejeitado em 2.· dlscussllo em 20 de julho. 

Remettido a sanoçao pelo Senado, eob n. N. 60, modificando disposições da lei n. 
152. . 245, sobre feiras de gado. 

N. 120, auctor1zando o governo a man~ar R~mettiJo á sancçllo pela Camars. dos De· 
pNceder por prollleional o estudo doa me1os patados, sob n. 30. 
de combater a f~bre apbtb~a~ e outras de N. 61, declarando nulla a resolução n. 7, 
caracter epidem1o~ que no 1 r~angulo Mineiro de 17 de março de 1898, da Assembléa Muni-
atacam o gado sumo_ e bov1no. cipa1 do Piranga. 

Pende de dellberaçao do Senado · ReJeitado em 2. - discuuão em 7 de agosto 
~ . 121, auctorfzando o governo a conceder N .' 63, alterando disposições da lei n . 266, 

se1s mezea de licença, ~e!"l venc!mentos, para de 25 de agoeto de 1889, na parte referente 
tratar de aaude, ao JUIZ de direito da co- no registro de firmas ou razões oommer-
marca do Prata, bacharel LUi z do Rego Ca- ciaes. 
va1cante de Albuquerque. . Rejeitado pelo Senado, em sessão de 10 de 

Pende de par~cer da comm1ssã" de Petl- '!etembro. 
ções para 2.• d1scuae!lo · N. 64 an nullando a resolução n. 68 de 16 

N. 122, deamembrando do município de de setellibro de 1899, da Camara Mu~iclpal 
Piumby e encorporando ao de Passo•, o di- de Uberaba, na t•arte em que tributa os mas. 
stricto de S. Joll.o do Gloria, do município de cates. 
Cambuby e encorporando ao de Jaguar y os Remettido á sancç:,o pelo Senado, sob n. 
dlstriotos de S. Sebastilo e S. Roque do Bom 144. 
Retiro ; e do municlplo de Lavras e oncorpo- N. 66, auctorlzando o governo a conceder 
rando ao de Campo Bello o districto de Per- licenças ao 2. · tabelllll.o da comarca de Pou-
dões. so Alto, e a prorogar a dos esorivll.es de or-

Pende de I.• discussão. pbll.os do R i o Branco e Sacramento. 
N. 123, declarando não se oomprehender Rejeitado no Senado, em EeJsão de 26 de 

no valor venal das terras, para os fins do pa- agoato . _ . . 
gamento do imposto territorial, o dos ma · N. 70, considerando add1dos a~s respect~
cbinismos e predios destinados á industria vos batalhões os onl01aes da Br1gada Poh-
manufaoturelra. cial que t iverem boa fé ~e officio e acceita-

Pende de parecer da cummissão da Orça· rem .e~pregos ou comm1ssões . 
mento para 2.· discuasll.o. . ReJeitado no Sanado, em sessão de 9 de 

N. 124, creando os municípios da Yilla de JUlho. . _ 
Botei h os, composto do distrioto deste nome, N. 72, declarando que depo1s ~~> ele1çlio 
desmenbrado do município de Cabo Yerde ; pa~a renovação das Camaras Mumc1paes, n_o 
e da Villa da Conquista, composto do di8tri - ult1mo anno do triennw, n!to poder!to deh-
oto deste nome e do de S. Francisco da Pon · berar sobre o or<,:amento. 
te Alta desmenbrados do município do Sa- Remettido á sancção pela Camara dos De-
cramento . putados, sob n. _3 1. 

Pende de parecer da commiaeão de Esta- ~. 75, auctortzan~o o governo a desapro-
tistica para 2.• discussão. pr1ar UJJ?-a ~onte ex1ste~te sobre o r1o Oran-

N 125 •-b 1ec ndo a disposição do ar - de, no dJstrJCto do _Garimpo d9:s Canôas, co-. · • res._.. e e marca de S. Sebastião do ParaiBo. 
t1go S.· da lei n. 221, d~ 14 de setembro de Rejeitado em 2.· discusslio em 20 de julho. 
1897, ~efer~nte ao funocwn amento das esco- N. 78, pro rogando 0 prazo estabelec_id_o 
las pr1man ts do Estado· para a caducidade das concessões de priVI-

Pende de dellberaçll.o do Senado. . le~ios . 
N. 126, reduzindo a 1:800!000 os ~enCimen - Pende de deliberação do Senado. 

tos doa. professores das aulas prat1cas, an · N. 82, auctorizando o governo a mandar 
nexas as Ellcolas Normaes do Estado. construir pontes no rio Santa Barbara no 

Remettldo à sancção pelo Senado, sob n. 156. logar denominado «O ralhas>>, no districto de 
N. 127, declarando nullo o § 2. · do ar t.igo S. Gonçalo do Rio Abaixo e no rio Piracica-

1. · da lei n. 62, de 12 de dezembro de 1898, ba, no districto de Antonio Di as Abaixo, mu-
da Camara Muntoipal de S. José do Paraíso. nicipio de Itabira. 

Pende de 1.• discussão. Rejeitado em J .n discussão em 1. • de julho. 

PR' ·.J ECTOS APR1!:8!STAD09 1!:)! ANNOS ANTIIRIO-
Rli:S E QUli: TI VERAM ANDAMiiSTO BM 1901 

Da 1\lOO : 
N. 40, mandan do denominar-se Bello ll !lri · 

zonte a capital do Estado. 
Ramettido á sancção pelo Senado, s0b n . 

143. 
N. 42 , estabelecendo novo procesao para 

os concursos de juizes de di~eito. 
Adiado po_r tempo indeterminado no Sena-

do, em seaeão de 10 da setembro. 

De 1899: 
N. 24, creando o imposto de matricula e 

transmissão de propriedade do gado cavai -
lar e muar. 

Pende de parecer da commiasão de Legis-
lação.-Vide o paracer n. 147 da commissão 
de Orçamento. 

De 1898: 
N. 370, creando um cartorlo privativo do 

crime em cada uma das comareas do Rio 
Novo e Juiz de Fóra. 

Rejeitado em 3. • dlaonsalo em 1. • da ju-
lho, 
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N. 433, declarando nu lia a resolução n. 
15, de 10 agosto de 1893, da Camara Munici-
pal do Bomtlm, sobre divislio districtal. 

Apresentado o parecer pelas commieal!es 
reunidas de Camaras Municipaes e Legislação 
para ser submett!da novamente em segunda 
d~ qcuasllo. 

De 1897: 
N. 318, isentando de direitos estadoaes a 

materia prima importada, necessaria ás in · 
dustrias similares ás extrangeiras e contém 
outras diaposiçl!es. 

Rejeitado pelo Senado, em sessiío de 22 de 
JUlho. 

De 1896: 
N. 181, creando n<~. Capital do E,;tado um 

instituto militar de menores ::rtlllces. 
Rejeitado ao Senado, em sessã '> de 30 de 

de julho. 
De 1895 : 

N. 96. auotorizando o governo a conceder 
o au:a:illo de 2:0003000 a cada um doa hoapi-
taee de Caridade do Par:i. e Sete Lagoas. 

Rejeitado em terceira discuasão em 20 de 
julho. 

N. 12'3, tratando de diligencias que devem 
ser presididas pelo juiz substituto fura da 
aéde da comaroa, em inventario, arreca1a-
ções, eto. 

Remettido em n de junho á commissão 
Mixta encarregada da reform a eleitoraL-
Vide o parecer n . 126 da commissilo de Jus · 
tiça Civil e Criminal. 

N. 138, auctorizando o governo a ampliar 
diversas disposiçl!es da lei n . 30. de 16 de 
julho de 1892, e dec. n. 61:{, de 9 de mar-
ço de 1893, relativamente á creaçlio do re -
gietro policial · em todos os districtos do Es-
tado. 

Rejeitado em segunda discussão em l. · de 
agosto. 

De 1892 : 
N. l:i,· mantenio como instituição ào Ei · 

tado a companhia de aprendizes militares 
de Minas Geraes. 

Rejeitado em segun da discussão en:: 1·1 de 
agosto. 

PRO POS!Çl!ES DO s:;: :o<ADO REMETTIOAS ,\ CA• 
MARA DOS DI!PU1'ADOS EM 1901 

N. 122, determinando o modo de conces· 
são de licença e as auctoridadea qu e podem 
concedel ·aP. 

Remettida a sancção pela C amara dos De· 
putados, sob n. 32. 

N. 123, revogando as leis n . 90, c: e 23 de 
julho del 994, que elevou de 10, 15 e 2o .,., 
oa vencimento• dos fuuccionari os publicos 
do Estado e n . 156, de 8 de ago sto de 1806, 
que elevou os venci mentos do offi cial de 
gabinete do Presidente do Estado e con ten· 
do outras dispo&içõee. 

Remettida á sanccl!o pelo Senado, S•1 b n. 
145. 

N. 12·1, aubstituindo o art. 106 da Con· 
stituição do Estado por outro creando o pe· 
culio obrigatorio ou monte pio dos !un· 
colooarios publicos. 

Approvada e devolvida ao s~nado em 16 
de setembro. 

N. 125, determin!lndo . que o imposto de 
transmissão de propriedade immovel. que 
pertence ás Camaras Munlcipaes em virtu-
de do artigo 2. · da lei addicion a.l n. 2, du 
28 de outubro de 18!11, será. de 3 ·I' a par-
tir de I.· de janeiro de 1902. 

Remettida á sancção pelo Senado, sob 148 . 
N. 126, auctorizando o governo a concor· 

rer para a organização de um serviço de 
estatística da producção do café no terri-
torio nacional e em paizes extrangeiros, 
e a entrar em accodo com a de outros Es . 
tados productorea . 

Pende de votação em 3 . · discussão. 
;:-;. 127, auotorizando o governo a ceder á. 

empresa ou particular que se propuzer fun -
dar na cidade da Varginh " um estabeleci-
mento de instrucç:,o primaria e seounda-
ria, o predio estadoal de lnstrucçlio Publi-
ca ali i exis~ente. 

Remettido :i. sancção pel:> Camara dos De· 
putadoP, sob n . 3i. 
PROPJSIÇÕES DO SKNADO RKMKTT[OAS A' CAMARA 

1108 DEPUTADOS E\1 ANNOS ANTERIO RES E 
QUE TIVBBAM ANDA~IEN'I'O EM 1\Jlll. 

Ue 18()7 : 
N. 88, auotorizando o governo a .garautir 

juros de 7 ·1· até a quantia de !•i tenta con · 
tos de rt:is pelo prnzo de 20 annos e hm or-
tiza çll.o de 5 ·t· para abastecimento d'agua 
potavel do município de Santa Lu zia rlo Rio 
das Velbas, e até a quantia de sessenta 
contos, nas mesmas condições , á Camara 
Municipal do Caratinga, com dest in o b 
obras municipaes. 

Rejeitada em 2. · discussão em l{l de j u-
lho. 

De 18l'8: 
N. 102, derogando o art . 104 da Consti · 

tuiçllo do Estado que aboliu a aposentado-
ria dos funccionarios publlcos. 

Pende de parecer da com missão de Consti · 
tuiçãú e Legisl11 ção para 3. · •ib:.ussl!o. 

N. 107, declarando nulla a deliberaçl!o da 
asaembl éa munialpal do Caratinga, de 3 de 
fevereiro do corrente anuo, sobre as contas 
do agente executivo municipal do anoo an · 
ter! o r. 

PendA de parec11r das commissõea de Con-
stituição e C :~ mara~ Muni cipaes para prose -
guir em 3. · discussão . 

De 1900: 
N. 11 9, auctorizando a prorogação da li-

cença em cujo goso se acha o 2. · otfloial da 
Secretari a das Finanças, A velino Francisco 
Maximo de Jesus. 

Pende de parecer da commissão de Peti-
ções para proseguir em 3 . · discussão. 

N. 120, concedendo licença á J;rofessora 
de Carandahy, d. Carol ina Maria tla Assen -
ção Lima . 

Pende de parecer da c"mmissão de Peti-
ções para proseguir em 3. · diRcussão. 

N. 121, auotoriz:• ndo o govern!'l a conceder 
um anno de licença com metade dos venc i-
mentos ao 2. · con ferente da Rr cebedoria de 
Minas, Guilherme Palhares !ti beiro, e á d . 
Alexanddna de Ssnta Cecilia, profes~ora da. 
aula pratica da Escola Normal de Juiz de 
FOra. 



Pend&l de parecer da commissl!.o de Pe · 
tiçoea < para• p~aegalr em 3,· discu111!.o . 

PARIICEREI •DB OO.aUUSillBS PBR·MANBNTBB AP RB · 
BIIIU'A.DOI EM 1901. 

N. 118, da commiull.o interin'\ de Consti · 
tuiçll.o, Legialaçll.o e Poderes, reconhecendo 
deputados os Brd. dr. José Augusto de Assis 
Lima e coronel Edmundo Blum, aquelle peh 
3 . · e ea~ e. pela 6 . · circumsori pçl!.o e lei tora! 
do E•tado. 

Approvado em ~5 de junho. 
N. 119, da commisal!.o dejustiça Civil e 

Crimio~tl, mandando se a•chive uma. petição 
do cidadl!.o David Ribeiro. pedindo a revoga-
. çlo de todas as diaposiç1les restrlctlvaa do 
exercício da ad-vocacia por qualquer cidadão, 
independentemente do preenchimento de 
qoaesquer requisi•.oa aotualmente exigi dos, 
por ul!.o serem procedentes as ratões que 
allega . 

Apprnvado em I.· de julho e na mesma 
data arcbivado. 

N. 120, da mesma com missão, mandandtJ 
ae arcbh-e um requerimento dos escr1vl!.e~ 
da comarca da Capital, pedindo modiftca-
çõee na econom ia dos respectivos cartorios, 
por não se justificar um a lei de excepclio 
para tal fim. 

Approvado em I.· de julho e nessa data 
archivado. 

N. 121, da mesma com missão, mau dando 
se archive um requerimento do bacharel R.o -
dolpho Monteiro Chassim Drummond, pediu · 
do a decretaçl!.o de uma lei permittindo que 
o tempo em que serviu como promotor de 
justiça, antes de receber o grau de bacharel, 
seja contada no prazo de noviciado de qus 
trata o artigo 20 da lei n. 18 , de 28 ue no-
vembro de 1891, por nl!.o se justitlcar a lei 
de excepção pNtendlda pelo requerente. 

Approvado em I.· de julho e a r-chlvado na 
mesma data. 

N. 122, da mesma commissão, mandando 
se remetta um offlcio do cidadão Joaquim 
Ribeiro de Oliveira, presidente da Camara 
Munlcip I de Entre Rius, contendo judicio 
sas pon <:l eraç1les sob re o processo e julga-
mento.dasln!racções de posturas muoicipaes, 
á commissl!.o Mixta de Reforma Judioiaria 
a fim de tomal o na considerdçl!.o que me· 
rece. 

Approvado em 1.· de julho e na m~sm_a 
data remettido o officw á commtul!.o 10d1 
cada . 

N. 1~3, da mesma commissilo, mandando 
se archive um requerimento do presidente 
da "Liga Operaria• desta Capih l, por n!i.o 
serem attendive!s algumas medidas por 
ella propostas o ~~~capare ,Jl outras á compe 
tencia do Congresso l\11oeiro. 
. Approvado em I . · de julhu e na mesma 
dat~~o arohivado . 

N. 124, da mesma commissilo, mandando 
se remet~a um offlcio do conselhn districtal 
de Abbadia das Dourüdos pr·otestando con· 
tra um. accorcJam do Egregio Tribunal da 
Relaçlo deste Estado, de 24 de outubro de 
1896 relativo ll um conftioto de juriediccão, 
á coinmiuão Mlxta de Dlvisll.o Jodiciaria Ad-

mini1trativa, para tomal-a na considera-
ção que mertcer. 

Approvado em 27 de junho e na moama. 
data remettido o offlcio á commieell.o indi-
cada 

N. 125, da mesma commisaiío, mandando 
se archive um offlcio do dr. Secretario do 
Interior ao qual acompanhou um outro do 
Presidente do Tribunal da Relação trazendo 
ao conhecimento do Poder Legislativo a de-
ciPilo proferidll em autos de manifesta oon · 
tradicçl!.o sobre competencia do f6ro em cuo 
de crime de sediçll.o, por se achar reaolvi-
da a questl!.o no prc>jeto do Codigo rto Pro-
cesso Crimmal, que pende de dt>l1beraçl!.o do 
Senado . 

Approvado em 1. · rle julho e na mesma 
data archivado os papes. 

N. 126. da m' sma commi6silo. mandundo 
re remettta o projecl tl n 128, de JSg5, dan 
do competencia h O jUiz su bstituto para pre · 
sidtr as dl11genoias fóra da sede das coruar-
CRP, á cornm!F&Iio Mixta, encarregada da re · 
ror ma eleitoral do EstadCJ. 

Approvado em 27 de j11nho e na mesma 
data remettido o projecto á commiasã'> indi · 
cada. 

N. 127, da comm iF&ão de Obras Publicas, 
mandando se archive um requerim.ento dos 
cidadãos Antonio SHHes de Azevedo Sobri -
nho e Joll.o Gualberto Martins da Costa pe-
dindo privilegio por 60 annos para a constru-
cçll.o de uma estrada de ferro que partindo 
da <cEspirito Santo e Minas», no trecho com-
prebendido entre Santa B:~rbara e Ponte 
Nova. vá entroncar se na de Cuietbé, com ga-
rantia de juros de 7 'I· sobre o c~pital em· 
pragado, por não haver vantagem na conces-
sll.o desse privilegio. 

r. pprovado em 3 de j olho e na mesma data 
archivado o requerimento. 

N. 128, da C·lmmissão de Orçamento e 
Contas, mandando sejam archivadas uma re-
presentação do commercio da Capital e um 
telegramma da de Ouro Preto, solicitando 
medidas contra o jogo de lo terias por terem 
sido tomadas pelo Congresso na lei de orça· 
mento vigente as providencia ~ legis lativas 
de possiYel adopçilo. 

Approvado em 3 de ,i uibo e n H mesma data 
archivadas a representação e telegramma. 

N. 129, da mesma commi e< ão, mandando 
archivar ~ a representaçõ ~s das Camaras 
Municipaes de Queluz e Bomtlm. de diversos 
lavrud orea do município de A~· uruoca e do 
dist•·icto de Santo Antonio do Joeé Ped ro, 
<lo Club da LaYoura de Passa Tempo e de 
v, rios negociantes e industrlaes do munici · 
p io de s .. linas, pedindo a revogaçll.o de di · 
versos impostos estadoat!s e sujlgerindo ao 
Con!lresso a ad opção de dl\· ~rsas medidas 
que j ulga!IJ Je interesee publico, por nll..o 
poderem 1ae; re presenta~;ões serem attendl · 
das nas acLu;,es circumstancia~. 

Ap provado em 3 de julho e na mesma 
data archivadlld &s re~Jresentações. 

N. 130, da commissl!.o de Constituiçll.o, Le 
giElbção e Pod Pres, mandando arobivar as re-
presentações das auembléa" municipaes d& s. João Nepnmuceno, Ooro Finq, Carangola e 
Sabaró, reclam ando contra res.OlllQIJe& du 
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-reapeeUvaa municipalidades, por terem per-
dido a opportunidade em face do art. "15, 
n . 7, da Con stituiçllo do Estado . 

Approvndo em 5 de julho e archivadaa .lB 
representações na mesma data. 

N . 131, da mesma commlssão, mandando 
se llrchive a representação do conselho 
districta l de Pequy, solicitando esolareci-
mentoa sobre as di visas daquelle districto, 
por ser a divisllo dlatrictal mataria da exclu· 
s iva competeocia da Camara Municipal. 

Appr.>vado em 5 de jullw e na meama 
data archiva~a a representaçã o. 

N. 132, da mesma com missão, mandando 
se archive um offic io do dr . Secretario do 
Interior, de 29 rle a bril de 1895, acompanha.-
do de varies document::,s co ocernentes a.o 
reconhecimento de poderes de deputa d o ~. 
então eleitos pela 6 . · circumscri pçllo do Es -
tado. 

Approvado em 5 de julho e na mesma da 
t a archivado o officio. 

N . 133, da o:esma co mmi ssão, mandand o 
archivar as repre~enta.ç11e~ da~ Camaras Mu . 
nicipaes de Ara,willly, Curvell o, Ar·aguory , 
Sete La.g;oa s, Ouro Pret'l, Pa tr oci n 10. C a m 
buhy , P11racatú . Bomfi m. Pomba. e Ju iz rt e 
Fór11, soliC!t!lndo a revogaçã 'l do ar t . IC4 da 
Constituição do Esta 1o , visto exis tir no Con-
l(resso um pr oj ecto que trata do assu'Dpto . 

Approvado em 5 de julho e na mesma dat~ 
a rcbi, a das as representações . 

N. 134, da com missão de Commercio, 
E~tatistica, lodustria. e At-tes , o pinando pela 
approvação da indicação n . 13, applaudind o 
a idéa de ser l1nçado maior imposto de 
importaç.'ío sobre o gado platina e solicitao 
do do CongreEso Federal a apvrovaçllo de 
um projecto nesse sentido fl presentado pelo 
deputado dr . Rodolpho Pa ixã J. 

Approvada em 3 de julho.-Vide a indicação 
n. 11 3. 

N . 135, da com missão de Camaras Munic i-
paes, mandando se remetta uma representa · 
ç!!o do presidente do município de Harbaoen a, 
pedindo reconsideração do acb pelo qua l 
foi approvado o parece!' n. 248, sobra divi -
sas do di stricto de S. Domingos do Monte 
A' egre com o Ul 'JDic ipio de Alto Rio DJce, á 
comm issllo Mix ta de Reforma Judici ar ia. 

Approvado em 19 de julb ·) e na m es ma 
data rem ettid a a representação ú comm iesl!.o 
indic&.da. 

N. 136, da meRm a commis~ão , mandan do se 
remetta um otllci o do dr . Secreta ri o do In 
terior, acompa nhado de um a rep resentaçã o 
do agente executivo municipa l de Palm yra , 
reclamR odo contra netos da Ca marn :\lunici 
pa i de Barbaceuu, que quali fica rle atten tato-
r ia a integrid11de de seu mun lcipio, a commis 
sll.o Mix ta , enca r regada de propor a n<Wd di -
v isilo ad min is trativa e judtciaria do Estado . 

Approvado em 19 de julho e nessa data 
r emettidos os pa peis á commissilo indicada . 

N . 137, da co m missão de Obras Publicas, 
mandando archivar doi ~ requerim entos dos 
cid::l'ill.os Luci o Ca r Jo , o Ma tleiras e Euzebio 
Maximiano Pires Ferreira, pedindo privilegio 
com garantia de juro~ de 7 .}·-este para con· 
étrucçllo de t;ma via ferrea de Porto Novo do 
Cunha á fre:;r uezia da P.eda 1e, e aquelle . 

para oonatruçll.o de uma outra via ferrea da 
Estaçll o de Santa Fé á cidade de L-,opoldina 
por não serem de conven lenoi a t a es cc·nces · 
sões . 

Approvado em 22 de julho e na mesma 
dat .. archivadul os requerimentos. 

N. 138, da mesma comm ts!!lo , ma nd ando 
archivar um requerimento do engen heiro 
Manoel Caetano da Stlv ::. Lara e outr os , 
concessionarins de uma est rad a de !'t~ r r o de 
Sapucaby-mirim a Pium hy, ped indo ga r a n t ta 
de ju~os de 11 .r Fe bre 30:00 /)SOGO P·•r ki lo-
metro, por não permittir a actual situação 
financeir~ do Estado. 

Approvado e m 22 de ju !l o e ua mesma 
data a re h h a do o re CJ uertm en to . 

N . 139. da commis~ão Mixta de Esta ttslic 1 
Admi ni strat iva e Judici a r i" , manda nd> r e-
metter as r~prdsen taçõ :s tlt~ hahi tante • dos 
munic : pt o~ de Mente Ca rm e llo. :>anta Luz ta 
do Ri o cas Yeibas .. c. utros sobre creação de 
di8tnct os de p az, à• resp.;c ti,·as ca ro " r a~ 
muni c ipaf s , em v ist ·1 do § l i rio nrt . 3i da 
lei o. 2, de 1-1 de sete ru hcn J.e 1891. 

App rvva i o tl lll 19 de jul ho, rew ette nm se 
em ·:o as r·e pr es entaçõeo á.; coma rus re.pe -
ct •\"aP. 

l . 140 . ola com m;s;ãc dtl Orça n en to e Con -
tas. mand11otl 1 s e a rcoh ·a u ma repre~e o teção 
do Cc>Ho·o tlrn·;co/ .• d• Ca l ••(]" • ; e.<. P ' upu go a n -
do pela s uppre•~ à1 do impo>to de ex portação 
e mvditlcaçào do t er r :t or ia l e su gg-eri odo di -
ver sas med idas e m prol rla lavou ra, por n ão 
podar Am e~ t as fer tom ad .s e m co n s i d er~ção 
pelo Congressu r. r m~ iro que act ua lm m te 
tem como objo3ct h·o re monr o de fi e i! 0 1 ça -
mentario . 

Approvado e m 19 de j ul h•J e na mes ma 
data arch t\" aáa a rep r~s o 1t ação. 

N . 141 , da mes ma co mmissã J, ml ndando 
seja ouvi do o dr . Secretar h • das Fin a n -
cas f Obre um a rep r~ !ten t açao de di versos 
habita ntes do Desembo<jue, p(Jdin do rest au -
r ar se a S .· circum ecripçl!o fi sca l das ren-
das ~~ • ::.doaee . 
A ~-pr ovada em 22 de jul ho e rem ettida a 

r apresentaçã0 ao dr. Secretario das Finan -
ças em 23 , por ~.olllcio li. 2 11. 

N. 142, da mes ma co m miEsã o, req ue rendo 
se a rc iJ h·e n me nsR p:e nt <l o che ft1 du P0der 
Ext~ c uth·o. d ~ t a d o de 30 de jul l! o de 1900. 
so li cit a ndo " d ,•c re t :.ç~ o <la cr edito para co -
brt r" nes pe sa co m o een·tço de e mpresti mos 
mun ici paes g:a ran t idos pe lo Estado , por ac~ ar
se j á att endido o assump to de que se trata 
pda lei n. 293, de ~ I de a l{osto de 1900. 

Approvado e m 19 de jul ho e na mesma 
data arc hi vada a men s2gem . 

N . 143, da me •mR com missão. ma nd a n ri o 
se a rcht\" e o otli cio de exu1. H . d r . Socre 
t a ri o d:• AgTicultura , enviPndo em ori gin a l 
a res pos ta do exm . r . miu ist r .• <l a \'i eção 
á rep rese n t ~ çllo da Ca ma ra dos Deputados, 
referente a t arif11.s da E . F . Central e con · 
tr acto do trafego mutuli cv m a Compa nh ta. 
Leopoldina. depois de pu blicad a es ta em o 
«Mio a• v t~ raeP>> . 

ApprC' vada em 22 de julho , publicou -se a 
r es p' st a e m 23. sendo a rchivado nesta da ta 
o otllc io . 
~ . 144 , da mesma cnmmi ssão, ma nda ndo 

arcbinr um a r e pre!Enl a ç~ o d'a ~sc r i ed5 de 



Nacional de Agricultura» aobre includo de 
.Yerba no orçamen\o do Estado para a con-
cealo de premio• aos agricultores, em vista 
das oondiçOes financeiras do Estado. 

Approvado em 22 de julho e arcbivada a 
representaçllo na meoma data. 

N. 145, da mesma commiaall.o, mandando 
archivar um requerimento do cidadllo Fran-
klin Hermongenea Dntra, pedindo reducçllo 
de 50 'l· nos direitos de exportaçl!o para 
todo o café que de Minas fõr directamente 
conalgG!ldo á casa que pretende fundar no 
extrangeiro com o flm de fazer propaganda 
delfe genero, por nllo convir actualmente 
ao Eatado abrir mllo de parte de 1ua re-
ceita. 

Approvado em 19 de julho de 1901 e ar -
chivado a requerimento. 

N. 146, da comml•sllo Especial, nomeada 
para dar parecer sobre a moção n . I, apre-
sentada pelo deputado Carlos Toledo, opi-
nando pela approvação desta. 

Vide a moção. 
Approvada em 22 de julho . 
N. t47,da commisallo de Orçamento e Contas, 

mandando se remetta á oommiasão de Con-
atltuiç:lo, Legislação e Poderes o pr<'jecto n. 
24 sobro matricula ou registro doa anlmaea, 
aflm de interpor sobre o mesmo o aeu pa· 
reoer. 

Approvado em 24 de julho e remettido o 
projecto neata data á commiuão indicada. 

N. l48,da meama commissllo, mandando 
archtvar uma reolamaçllo do exm. deaem-
bargador Presidente do Tribunal da Relaçll:o, 
de 8 de setembro de 1900, referente ao aug-
mento da verba deatinadaaoexpediente desse 
Tribunal, por aohar·•e já atteudido o pedido 
de que se trata. 

Approvado em 27 de julho e na mesma 
data archivada a reqlamaçll:o. 

N. 149, da commiasllo de Camaras Munici-
paes, mandando se aoliclte do agente execu-
tivo da Camara Municipal do r.a.ratlnga um 
exemplar da lei que contém a tabella tribu-
taria daquelle munlolplo, para o fim de re-
solver sobre uma representação de 58 con-
tribuintes, reclamando contra impostos lan-
çados pela referida Camara. 

Approvado em 3 de agosto e solicitada a 
lei municipal por otncio n. 89, de 6 do re-
ferido mez. 

N. 150, da commlssll:o de Reprtlsentaçõe9, 
Reqerimentoa e PetlçOes, concedendo ao sr. 
deputado Franklln Botelho licença por tem-
po Indeterminado, conforme solicitára. 

Approvado em 7 de agosto, lo vou-se ao co-
nhecimento do peticionario em 9, por offi-
clo n. 90. 

N. 151, da mesma commissrio, mandando 
archivar o requerimento do cidadão Capdido 
Prado, pedin:lo em nome do .. clnb Literario 
e Recreativo Piumhyenso> o material da ca . 
dela velha da cidade de Piumhy para a con-
strucçll:o de um editlcio escolar, por não se · 
rem possiveis taes couces;Oes. 

Approvado em 10 de agosto e na mesma 
':lata archivado o requerimento. 

N. 152, da commisslio de Orçamento e 
Contas, indeferindo o requerimento do cida-
dll:o Herculano Martins da Rocha, Ji:çal am-

••• 
bul&Dte das rend11 internas do Estado, pe-
dindo pagamento da ajuda de cut.~ e des-
pesas de sua trusterencia de Ouro Preto 
para esta Capital, por julgar Improcedente 
o pedido em vista da natureza do cargo 
que occupa o peticionar! o. 

Approvado em 10 de agosto e na mesma 
data archivado o requerimento. 

N. 153, da commiaallo de Representações, 
Requerimentos e Petições, mandando arcbi-
var o ·requerimento do cidadllo Jol!o José 
Preates Pimentel, escrivão de paz do dis-
tricto da cidade do Rio Novo, solicitando 
um anno de licença, pot• nilo ter .!ustitlcadn 
o seu pedido. 

Approvado em 10 de agoato e na mesma 
data arcilivado o requerimento. 

N. 154, da mesma commissão mandando 
archivar uma representação da Camara Mu-
nicipal da cidade do Pará, pedindo garantia 
de jnroa para um emprestimo que contra-
viu d68tinado ao abastecimento d'agna á re-
ferida cidade. 

Approvado em 10 de agosto e neraa data 
arcbivada a representação. 

N. 155, da mesma commissão mandando 
ouvir o P1Jder Executivo sobre o raqueri-
mento do bacharel Luiz do Rego Cavalcante 
de Albuquerque, juiz de direito da comarca 
do Prata, solicitando seis mezes de licença. 

Approvado em lO de agosto e remettido o 
requerimento ao dr . Secretario do Interior 
porolfi<Jio n. 217, de 12 do referido mez. 

N. 15v, da commbsilo de Agricultura, Mi. 
nu, Colonização, Terras e Bosques, reque · 
rendosa remetta o projecto n. I •JO, já ap-
provado em 1.• discuseão, á coromissll:o de 
Constltuiçfí o e Legislaçilo, atlw de emittit' 
seu parecer sobre sua constitucionalidade. 

Approvado em 9 de agosto e remlttido 
nessa data o projecto á. commissilo indi-
cada 

N. l!:i7, da commissll:o de •1ustiça Civil e 
Criminal, mandando arcbivar uma repre-
sentaçl!o de cidadãos da comarca de Bom 
Suocesso, solicitando o perdão dos indi\·i-
duos condemnados naquella comarca peloa 
factos de I. · de janeiro de 1900, por se 
achar o asaumpto attendido no p::-o;ecto n. 
84, approvado por esta Camara. 

Appr.ovado em 9 de agosto e nessa data 
archivada a representação . 

N. 158, da commisaão de Representaç .-. es, 
Requerimentos e Petiçues, mandando archi-
var o requerimento de Pedro Alves Fer-
nandes, pedindo pagamento pela contrucçl[o 
de uma ponte sobre o rio Caratinga, feita 
em virtude de contracto celebrado c jm o 
conselho dlstrictal de Inilaplm, po: nllo ca-
ber ao Estado taes pa r;amentos. 

Approvado em J,l de agosto e 2.rcbivado 
o requerimento. 

N. 159, da mesma commissão, mandando 
archivar o requerimento de Jotó Calixto 
Fonseca Calazans, serventuario Yi:aticio da 
eacrivania de orphllos da comarca do Rio 
Branco, solicitando qnatro annos de licença, 
por ae achar decretado uma lei ç ue regula 
a concessl!.o de licenças. 

Approvado em 17 de agosto e na mesma 
data archivado o requerimento. 



N. 160, da mesma com missão, m ~tndando 
remetter ao Poder Executivo o requerlmen· 
to de d. Maria da Gloria Fonseca Cruz, pro -
fessora no dlstricto de Santa Maria, do mu-
nicípio de Itabira de Matto Dentro, pedindo 
dezoito mezes de licença, visto se achar san-
ccionada a lei que regula a concesell.o de li-
cençu. 

Approvado em 30 de agosto e remettido o 
requerimento ao dr. Secretario do Interior . 

N. 161, da me sma commisaão, mandando 
seja ouvida a com missão de Orçamento so-
bre o requerime:Jto em que o <<Centro da La-
voura de cafe do Rrasil» pede a decretaçllo 
de uma lei que auctorize o Estado a des-
pender doua centesimos da arrecadação do 
imposto do café, em favor da propaganda do 
consumo :leate producto no extrangeiro. 

Approvado em 30 de agosto e remettida a 
representação á. com missão indtc ~· da. 

N. 162, da mesma commissão, mandando 
archivar uma representação da directoria do 
<cPartido Republicano do Serro», pedindo a 
decretação de uma lei que re stabeleça a sub-
venção que o Estado dava á Escola No: mal 
da referida cidade. 

Approvado em 30 de agosto e arcbivada a 
representação. 

N. 163, da mesma commiBs1h', mandando 
~eja ouvida a commissão de Orçamento so-
bre uma representação de di versos cidadãos 
de Pouso Alegre, pedindo auxili o para a 
l'on dação de uma cHsa de caridade na refe-
rida cidade . 

Approvado em 30 de agosto e remettida a 
representação á. com missão indicada . 

N. IG4, da mesma commissão, mandando 
archivar uma represent ação da commissão 
incumbida de erguer no Estado da Bahia 
um monumento a Christo Redemptor . 

Approvado em 30 de:agosto e archivada a 
r epresentação. 

N. lü5, da com missão do Commercio, Esta-
tística, lndustrias e Artes, mandando se re-
mettam as representações das Camaras Muni-
clpaes de Piumby e Piranga, aquella solici-
tando o pronunciamento do Congresso sobre 
uma questão de limites ent rE~ o seu muni-
cípio e o de Bambuby, e esta contra a pre -
tençllo da Camara Municipa l de Alto Rio 
noce sobre a fazenda denominada - Gram-
ma -,á commissão Mixta encarregad& da 
divisão judiciaria aftm de attflndel- as como 
rór conveniente e de justiça. 

Approv ada em 29 de agosto e na mesma 
dat a remettidas as represen taçues á commis· 
são indicada . 

N. 166, da commissão de Orçamento opi-
nando para que seja discut ida e Yotada a 
indicação n. 15, sob re as noves tarifas da 
ferro-via Bbbia e 1\linas. 

Em 3 de setembro retirada da discus são 
a indicação, foi archi vado o parecer. 

N. 167, da com missão de Representaçlio, 
Requerimentos e Petições, mandando se so· 
licite da Secretaria da s Finanças in for ma-
ções que habilitem-na reso.l.ver sobre o pedi-
do de moratoria fe ito pele. cidadão Vicente 
Domingos Martin~, ex encarragado da colle-
ctoria do município da Januaria. 

Approvado em 31 de agosto e solicitadas 

ae inrormações por officio n. 222, de 2 de 
eetembro. 

N. 168, da com missão de Commercio, Esta-
tística, Industrias e Artes, mandando se re-
metta a representação da Garoara Municipal 
de Contendas, sobre uma questão de limites 
entre o seu município e o de S. Francisco, 
à comrnissão Mixta encarregada da divisllo 
judiciaria e administrativa, aftm de tomar 
de !la conhecimento e pronunciar-se a res . 
peito como fôr de direito . 

Approvado em 3 de setembro e remettlda 
a representação á commiss11o indicada. 

N. 169, da commis!lio de Orçamento, man-
dando arcbivsr as seguintes peças-por já 
terem sido algumas attendidas, outras te-
rem perdido a razão de ser e fi nalmente ou-
tras não poderem ser attendidas por cir-
cumstanclas conhecidas : 

a) officio do presidente da Camara Mu~ 
nicipal do Caratinga, reclamando contra a 
adopçlio do projecto n . 188, do Senado ; 

b) lndicaçlio da Camara Municipal do S. 
Jollo d'EI-Rey, no mesmo sentido ; 

c) telegramma do agente executivo do 
Cataguazes, no mesmo sentid•• ; 

d) representação de ha bitantes de Ouro 
Fino, Pouso Alegre, Christina, Santa Rita, 
ltajubá, Borda da 111atta, Jacutinga e Tres 
Corações do Rio Verde, pedindo a aboli ção 
do imposto sobre o sal ; 

c) representação d:t s A!sociações Commer-
ciaes de Bello Horizo nte , pedindo reduoção 
do taxa do imposto de «Novos e \"alhos Di-
reito~>> ; 

() mensagem do Pode r Executivo do an no 
de l!l94, referente a contas do exercício de 
1892; 

g) mensage m Jo mesmo )"lnder, referente 
a approvação de um credi to supplementar 
aberto a 12 de março de 1898 ; 

h) l'epresentação do <<Instituto de Protecção 
á Infancia-., do Rio de Janei ro, pedindo a 
isenção do imposto de exportação sobre o 
leite de3t.ir. -1do ao seu dispensario ; 

i l rep;·esentação de h&bitantes de Pouso 
Alegre, co!icitando um auxilio em favor do 
respect ivo Hrspital de Caridadú; 

i) oficio do agente executivo de Prados, 
pedindo seja mantida a Escola Normal de 
S. João d'El- Rey. 

PenJe de discussão. 
N. 170, da cummi ssl':io do lnstrucç1io l' u-

blica, ma ndando archivar uma representa-
ç.ão de paes de fan:ilia, residentes na L~goa. 
Santa, pedindo restabelecimenoto da 2 . • ca-
deira de instrucção prima ria do sexo mas-
culino, por ser esta uma medida de exce-
pç1io e act ualmente injustitlcavel em v•sta 
das ci rcumstancias fin anceiras do Estado. 

Pende de discussão. 
N. 171, da commissão de Repr eseutar;,õas, 

Requer imentos e Peti ~ i.'la s, requerendo se so-
licitem da Secretaria das Finanças inl'orma 
ções sobre o alcance do cidadão Ildefonso 
Joe 6 Teixeira, collector das ranJ as do E~ta
do no município de Tres Coraç\Jt~a do Rio 
Verde, afim de poder a comm tssão resol ver 
sobre o pedido que o mesmo faz de releval -o 
do pagamento ao cofre do Estado da quan-
ti r\ de 3:50()$, em quanto avlllia o prejuiro 



·cauaado por inoeudlo em sua caea, no di-
nheiro, estampilhas e mais papeis na eolle · 
ctoria a •eu oargo. 

Approyado -em li de setembro e solicita · 
·du ·as lnformaçôes por ofllcio n. 236, de 12 
tle 11etembro. 

I 
tas na !llenaagem presidencial, reorganize 
todos 01 aerviços publico• tio Estado no 
aentido del'eduzirem-.se as de~pesaP, menos 
quanto á or.ganizaçll.o judiciaria, já atrecta a 
uma ·commisdo especial. 

Approvado em 1.· de julbo,communicou se 
ao !Senado por odlcio n. 94. 

·PARRC&RIIB DS: CIJMI4188ÕEBPBB.MAN&NTS:S APRE· N . 6, do ar. Vasco Az~vedo, raquerendo 
8BNTAD08 t M 1900 I! QUE TIVBRAM ANDA . que a Camara convide O Senado para a no-
M&NTO EM 1901. meação de uma commiaall.o mixta fie tres 
N. 113, d<t com missão. de commercio, Es- deputatoa e dois aenadores afim de rever o 

tatietira, lnduatrias e Arte.:: , mandando re aotual regimento de custaa judiciarias e um 
remetta á commisaão Mixta, incumbida de projecto a respeito formulado pelo sr. -ena· 
nova dtvisi!.o judiciar111, as representaçOea dor Mello Franco, apresentando depois o 
de Antonio Joee Mathias, de habitantes do resultado de stu exame á apreciHção do 
Vermelho Novo e de proprietorios das ta - Congresso . . . 
zendaa denomi~adas-Cachoeira do Couro, Approvado em 2 de .Julho, commumcou se 
Bandelru Maramt·ala Pinhal e Bocaina so · I ao Senado em 3 por oftlc10 n . 96. 
licitando t'ran~ferencia.' de uns para oJt.ro ,. N. 7· do ar. Juvenal Penna, requeren~o 
muntoipioa . ' se req~tatte da Secretar!& da Relação copta 

Approv•do em 27 de junho e remettUas e~trahtda do _procesao crtme em que filo 
as representações a commiuão indicais . reos José Agostmho Ferretra! Pedro Barreto 

N. 114, da com missão de Constituição, Le de _sowa e outros, dos segmatea documen . 
ghlaçllo e Poderes, mandando ae remetta ao tos . . 
Senado a repreRentaçãll de diversos cidadãos 1 • Depotm.entos das testemunhos no summa-
retidentes na cidade do Turvo sobre divlsli.o rio e pl_enarto, sentenças e arccordãos de 
de lecçOes eleitoraes, por SOl achar pendente pronuncia e con~emnação; e mata que e_stes 
de deliberaçllo daquella Caffiara um projecto documentos seJam pubhcatloa no «MIDaa 
que trata do assumpto. Geraea» antes ae entrar em 2. · d.scus@llO o 

Approvado em I . · c! e julho e nessa data proJecto n · 84 · . 
remettido a repre!entaçào ao Senado. N. 8, do sr. \asco Azevedo e outros, re -

N. 116, da comn:. i afio d~ Rel,lr~sente çoes, q~erend_o ~e tele~raphe ao ~r_. S~ntos Ou· 
Requerimentos e PetlçOeP, tndelerindo o re- l~ont, stgDJfican_do lhe as_ fehottaçoes mais 
querimento do collector de Palmyrn, Joa- smceras pelo brilhante . ex1to de sua aerona-
quim Corr õa da Fonsece, pedindo moratoria ve:-Brastl- e pela glorta qu~ o seu Invento 

. ra saldar o alcance verillcado em suas vetU trazer ao nome bra~uleiro. . 
~~ntas. Approvado em. 18 de JUlho, expedn~ - ee o 

Approvado em 3 de julho e archivado na telegramma por IDtermedto da ~ecretarta das 
mesma data. Finanças. 

N. 116, da mesma commi&SliO, mandando INDlC.~ÇÕES APRJISENTADAS EM 1901 
se remetta ao Poder Executivo, para attender 
como fôr de justiça, o requerimento do pro-
feesor publico de Carandaby, município do 
Pombe, pedindo um anno de liceDça para 
tratar de aua saude. 

Approvado em I.· de julho e remettitlo o 
requerimento ao dr. Secretario do Interior 
por oillcio n. 20 I, de 2 do referido mez. 

~. 117, da commis~ão de Obras PublicaP, 
mandando se rem~tta ao governo para to · 
mal as na consideraçl!.o que merecerem as 
represen t.aç Oes da Camara Municipal de Sete 
Lagoas e do conselho dtstrictal do Pequ y, 
solicitando a construcçl!.o de uma ponte so-
bre o rio Paraopeba, na EAtrada que liga c.s 
municípios de Sete Lagoas, Pará e Pit :m 
guy. 

Approvado em 27 de j uo ho e remettidas, 
em data de 28, as repre~entaç Oes ao dr . Se 
cretario da Agricultura,por odlcio n. 198. 

R!QUERIM ENTOS APRESENTADOS EM 1901 

N. 5, do sr. João Luiz, requHendo que a 
CaOJara dos ara . Deput.dos con vido o Sena-
do para nomear uma commissão mixta, 
composta de .quatro deputados e tres sena-
dores .allm de formular e apresentar, com 
urgenc1a, ao Cougresao um projecto de lei 
que attonda as urgencias financeiras do 
Batado, tão lell e patrioticamente e:rpos-

N . 13, dos era. Oeslderio de Mello e outros, 
indicando que a Camara por intermedio du 
dr. P.:-esidente do Estado se dirija ao Con-
greeso Federal, applaudlndo a idéa de ser 
lançao:lo maior imposto de importaçllo sobre 
o gado platino e solicitando a epprovação do 
projecto sobre esse as1umpto, apresentado 
pelo deputado dr . Rodolpbo Paixão. 

Approvada em 4 de julho, ten do-se fe ito 
o expediente em 5. 

N. 14 , do H . Jo llo Pio e outros, indicando 
que a L'amara dos Deputados de auctoriza-
ção á Mesa para, de aocordo com os recursos 
financeiros do Estado, reorganizar a respe -
ctiva Secretaria . 

I Vide o projecto n. 88. 
N. 15, do sr. Porto Primo, indicando que 

' a Camara do~ Depu Ladoa represente ao go-
.-er no do Estado no sentido de providenc1ar 
!obre a fiel execução das novas tarif'11s da 
serro· via Bahia e Minas. 

Retirada d11. discuaaàopelo auctor em 4 de 
setembro. 

MC y:\0 APREIIENTADA I·!M 190'! 

N. I, do sr. Carlos Toledo, declarando que 

I a Camara dos Deputado& congratula se com 
o povo mineiro pelo restabelecimento dos 
pagamentos em eppecie dos juros da di vida 



externa e das garantia~ Ás estrádas de re~~o 
nacionaes, e pela. tarminaçà • do accordo de 
Lo)ldreJ, p1trioticamente iniciado , pelo go-
verno transacto da Unil!.o e com lealdade 8 
ftrm aza. 8l8cutado pelo governo aotnal . do 
benemerito sr. Prel!id,ent.e de. R&publica, 
como inicio ·da reconstituiçll.o financeira de 
no&Ba Patrie.. . 

Approvada em 22 de julho 8 r8mettida por 
c_opta ao exm. sr. Preside,nte do Estado,p•ra 
01 devidos fins, por o~oio n. 210. 

Secretaria da Game.ra do Estado de Minas 
G8r&.es, 20 de sstemhro Je 1001-0 director, 
Alfredo Furst. 

o Em oocasião opportuna, hei de requerer 
que eu11 emenda seja votada por partes, 
visto como encerra matar ias diatmctas, que 
nl!.o podem ser votadas em glot o. 

Sobre a emenda n . 8, devo tambem mani· 
rf.star a minha opinião. Pelo projecto de 
reorganização de serviços publicos, appro · 
vado pel a Camara, ficou extincto o Archivo 
Publico Mineiro, mantendo·se, porém, dous 
funccionarios para tratarem dos serviço& 
que corriam por aquella repartiçno Um 
desses rnncoionario~ será o director, ou ar-
cbivitta, o outro será um continuo, um ser· 
vente, ou cousa que o valha. 

Ora, sr. Pres tdente, todos reconhecem que 
o Archivo Publico é uma das repartições 

_ mais import antes do EstadC'I , pois a elle es· 
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 2 1 tll.o confiados documentos de alto valor, en-

· questões de limites que temos tido com Es· 
DE SETEMBRO DE 1901 I tre os qu aes muitos j!\ têm servido nas 

POR OCCASIÃO DA DI!CUSSÁO DO PRN ~CTO N. tadOS vizinhos. E', pois, neceSE!l.r\0 que O 
102, &OBRB RBORGANIZAÇÃO DB SBRVÍÇOS PU · encarregado OU O director de Ulli estabele· 
llLicos. cimento tão importante disponha de espe-

O Ir. Vasco Anvedo:-Pedl a palavra, 
sr. Presidente, parajustificar o meu voto 
com relaç!lo ás emendas ofl'erecl~as pelo Se 
nado ao Importante projecto de reorganiza-
ç_llo doJ serviços administrativos do Estado. 
Devo, para esse tlm, examinar as diversas 
emendas a que nl!.o posso dar a minha ap -
provaçll.o e 8Xpender as razões do meu pro-
cedimento, accentuando a minha maneil'a 
de pensar sobre 8llas. 

Assim, julgo inacceitavel, por varios moti-
vos, o paragrapho unico da emenda refe· 
rente ao art. 6. · do pr< jeato e que tem o 
n . 3(Lé): 

Como se vê, pela disposiçllo desse paragra· 
pho, fica o govern o isento da obrigação de 
dar casas para as Escolas Normaes; mas as 
disposiçõ as são lnconstitucionaes. 

Na p rimeira pa rte do paragrapho fica de -
termin ado que a tlePpesa com o &.laguel de 
casa para as escolas, nas localidades em 
que o governo n!l.o dispõe de predios para 
esses eshbelecimentos, correrá por conta 
das Camaras. Essa disposlç!Lo assim taxa-
tiva é inconstitucional, uma vez que só po 
demos crear obrigações onerosas ás m unici · 
palidades decretando antes a quantia ne 
cessaria para o custeio do serviço commetti 
do ás Camara s. · 

A 2 • parte do paragraphc contém uma 
di sposição que parece querer corrigir a 1. · 
parte e vem a ser a declaração de que, re -
cusando-se a Camara a dar a casa, ficará a 
escola suspensa. 

Ora, no I.· caso, a dlsposiçl!.o é inconsti -
tucional; e, no 2. ·,é inconveniente. Nós sa· 
bemos quanto podem as paixOes politicas 
nascidas das luctas Iocaes, que attingeiÍl a 
extremos perigosos. 

Pode vir a acontecer que em muitas loca-
lida,des as Camaras, simplesmente porquestllo 
polit ca e por não serem o~ professores da 
sua parcialidade, recusem se a dar casa, 
preju·iicando a in3trucç!o popular com um 
desarrazoado capricho e assim inutilizando o 
fito da lei, que ê a mantença das escolas. 

Fica evideate, pelo que acabo de expen· 
der, que a emenda é inacceihvel. 

ciaes conhecimentos .. . 
O sa. Joio Lt:Jz : - E' preciso que seja 

um homem competente. 
0 SR. VASCO AZBVEDO : - E' preciso que 

seja um homem competente, diz muito 
bem o nobre deputado. Estabelecendo-se, 
pois, a diminuta verba de 7:5003000, de· 
duzindo se da mesma a quanti a de 1:5003, 
que será o ordenado mimmo do servente, 
ficará o director de um s~rv i ço de;sa or· 
dem vencenflo o insignificante e ridtculo or· 
de nado de 6:u003000 . 

Demais o archivo passa a ser uma se~ção 
annexada á Secretarta do IuteJ' ic r e terá de 
se tronoferir de Ouro Preto para esta Capi· 
te!. 

Os funccionarios terão a. dePpesa não pe · 
quena da mudança e'nova installação aqui, 
sendo as condtções de vida em Bello Horl· 
zonte mui to ma1s onerosaM do que em Ouro 
Preto e é ag-ora que vamos lhes estübelecer 
ordenadc ; sduzido 1 

Além disso, Ee o~ directores das outras 
repartições têm o ordenado de !) contos, por· 
que razão o director do Arci.J ivo, que fica 
quasi que cot:J a responsabili ·tbde excl usiva 
<lesse ser viço , terá um ordenado tão exiguo? 
Nestas considetações, voto contra a emenda 
n. 8. 

Parece· me tambem que a emenda n . 11 
consigna uisposição que nllo deve ser acceita. 
Essa emenda diz o seguinte (Lê). 

De modo, sr. Presidente, que as palavras 
-da Secretaria da Agricnltur11- ser!!o sub -
stituiJas pelas seguintes-um virtude desta 
lei. · 

Serão dispensados os impectores escolare1 
ambulanteP,osproressores das esco las normaes 
muitos delles contllndo mais de v1nte annos 
de serviço,e todos esses funcc l onario~ ficam 
com direito de ser aproveitados para a Os · 
C!llizaçll.o das rendas, o que quer dizer que 
teremos es ~e serviço feito pu r em !! regados 
completamente alueios á mataria. 

0 SR. DGLFIM MORBIR.I. : - Nesse caso, OS 
da Sacretariq da Agricultura tambem não 
tê m competencia. . 

0 SR. VASCO AZEVEOO:-OJ da Secretaria da 
Agricultura não são propriamente competen · 
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tes; todavia tem mais conhecimentll da arre · I 
cade.çllo de im~ ostos e de todos e~ses oAgocios 
que se prendem á vida economica do Estado. 
o~ prolessore~.porém, vivem completamente 
af~stados dessa engr·sn ag-em odl!linistratrva. 

O sR. Juv&NAL : P!!NNA : - O 11overno tira 
da Agricultur·a pard bS Finanças e das Fi · 
nanças para a tlscalizaçllo . 
~ 0 SR. VASCO AZE~EDO:- A emenda devia 
entllo ser tuativa e Pxpressa, pois, nos ter · 
mos em que ella está concebida, todos os 
funccionaric.s que tiverem mais de 10 aonos 
de ser·viço, di~pensados em virtude desta lei, 
tlcnrão em condiçoes dt! ser norr.eados. 

U)! SR. DEPUTADO:-A emenda quiz dizer 
isso, ruas não di8se. 

O SR . VAeco Az•:vE oo:-Entret a nto , nós não 
podemos nus reger pela intençllu que tive · 
ram os autores da emenda; h a vem'" de nos 
guiur pelos termos em que ~lia osti conce· 
bida. 

0 BR. JUVBNAL P ENNA dá Um aparte. 
0 SR. VAEC l AZEVEIIO :- Consid ero incon · 

veniente esEa emen da e contr·a ella votare i . 
A emenda n. 13 J.Jil.n pó·te egualmente 

mere,,er o weu vot0. D lVO, PL· i~, t~xpender 
as r a?.Oes que me ldva m a reousa r-llre o 
lli6l' COUCUI"SO . Es~a 61L 8Dda, &r . Presiden · 
te, extinl! ue a c ro luura correccio na l do Bom 
Destino, faud11da e mantida p elo E~ tado. 

Agora, que o governo, por intermedio da 
Chefia de Policia, cogita seriamente de uma 
meoida de ;;ranf!e rmport:wci;t , qual a da 
repressllo da vadiagem, ngor.t , uJais do qu e 
nunca , se r~z mister a colooia correccional. 
Os d<~l egartos milita res enca rreg~do s desso 
serviço té m feito ;.!" r a ndes beneficios á lavou-
ra .do E~tado que tem tirto augrnento de bra· 
ços pa ra o~ seus t ;tba lhos . Pos so da r• di sso 
testemunho, na zona que mai• immediatR-
mente repres ento nesta "casa. Graças á seve-
ra attitude da policia, tem sido muito redu-
zida a vadiagem e a ociosidade. 

Se for extincta a colonia correccional, o 
governo terá de sujeitar os vaga bundas á 
pena de reclusão, o que irá, muitas vezes, 
ao encontro dos desE>jos desses individu as. 
que, exactamente o que querem, é viver ~em 
trabalhar. H a indhiduos qull e~timariam 
permaneottr nas cadeias, porque assim nado. 
fariam, tendo a subsistencia gdrautida. 

0 SR. JUVI!NAL PENNA dà um apar-te. 
0 SR. VAtCO AZEVEDO :-Para 08 homens 

brioeos isto que drz u nebre deputado é 
uma verdade; mas para os indiv1duos des· 
cl~ssificados uão tem applicaçl!.o. 

Conheço o facto de um individuo que nlio 
retirava o~ objectos seus da cadeia no cum-
primento da pena porque, apenas em liber · 
dada, tratava de pratic~r novo crime para 
voltar á vida ociosa da pridl!.o. 

Q sR. A. DuTRA:-E' excepção rnriEsima da 
regra ger111. 

O SR . VA!CO AzEv&oo:-lofelizmente nllo é 
excepção rar•ssima -A colonia correccional 
é uma institulçào de gr11nde utilidade para 
a repressão dos pequenos delictos; custa ao 
Esta·Jo e penas a quantia de 31 :65' )~000 e é 
um serviço bem organizado que v .. e produ· 
zindo excellentes resultados ..• 

0 SR. JUVENAL PENNA: -Si cadeia nl!.o faz 
medo a ellas, muito meD Oi a colonia correc· 
cional. 

0 BH. VASCO AZEVED0:-1\fas na cadeia V. 
exc. sabe que o recluso nl!.o trabalha, ao 
passo que na colonia correccional, além da 
sahida do Jogar da s a residencia, o condem · 
nado é obrigado a tr·abalhar. O sentenciado 
nllo é um simpleR detentll, é um trabalhador, 
e tanto é mars severo o castigo na colonia 
do que na cadeia que nem um só dos que 
a li i vão parar contin üa na vida aesregrada. 

Para os •ndividuos susct~ptiveis rle rel(ene-
raçã o a colonia correccional ó prefttrivel á 
cadera. 

Na colonia ba o trabalho; ha o afastamento 
dos centr•; s da população e, portantr, mais 
ri11orosa segregação . 

E~ tes fuctos rncutem mais temor nos des-
occupa~os ~ vag11bundos e amedr·onta os, fa· 
zeodo com que, pura evitRr a colonia corre-
ccional, procurem t rabalho e sejam uteis á 
socied ade . 

Os delinquent~s condemnados à pena cor-
reccional, cumprida a sentença, quasi som -
pre se reganerarn e voltam sujert o • e tra· 
b ~ lhadores, af'nst a ndo ·tie rta estrada do vicio 
e do crime. 

O Estado, sem o~ prPveitos qull enumerei, 
terá de despender muitos contos com susten-
to de vagabundos nas cadeias e não terá van· 
tageur aii!UDHI es~n. pona de simples reclusão 
p;.ra rep rimir a vadiagem. 

A.l é rn di.,so a colonia co rrecci onal exi stente 
no E.tado tem cumo administrador um fun· 
ccionario dos qull ro e ll.rores provas tém dado 
dtt grande probtdüda e compl eta exactidllo 
no c umprimento d<·S seus devor es ... 

n SR. Lt: IZ c .,BFIANO :-Eu pr ss -1 dar tes-
temunho do que v exc. acaba de dizer. 

O SH.. Vo~.s co AZE YE:IlO . . funccionari u que 
ha prestado a Mrn as larga sornm~t. de aboe · 
gados e reaes serviços. 

Nessa commissão, esse dlg oo fuoccicnari o 
tem sab rdo cor respond• r t"t conflun ça do go· 
verno e slio inestirnaveis vs beneficios qu~>, 
por sua proficiente adrnini ; tra <; ão, a coluni" 
correccional do Bom o ~~tino t em prestano á 
ordem publica no Estad o . (.4 po iados). 

Supprimil a ser:.í. um deijacerto " assim 
nego à eu. enda n. 13 o meu voto, no que es-
)Jero ser acompanhad o pel a Cnm~ra . 

0 SR . Lt:IZ CASSIANO :-A suppressão é urna 
iDjustiça. 

0 SR. VASCO AZEVEDO :-Quanto á emenda 
n. 14 jà o meu i Ilustre c, llega re~idente em 
Bar·bacena brilhantemente a impugnou e a 
julgo injusta sob todos os aPpectos, mórmen· 
te deante das disposiçOes do projecto de re · 
organizaçllo relativas aos funocionarios das 
repartiçOes do Estado. 

Ora, sr. Presidente, os professores publicas 
nllo tlcam agora dispensadO! em virtude 
dest<l. lei, jà o foram pola lei n. 281, que re-
forr:wu 11. instrucçl!.o publica . . . 

0 SR. LUIZ CASSIANO :-E que lhes garan-
tiu a metade dos vencimentos . 

0 SR. VAsCO AZEVEDO :-Sim, garantiu ao 
professor a metade dos vencimentos durante 
a disponibilrdade. 
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Qual o tlm da emenda do Senado ~ 

Se é manter a disposição da lei anterior no 
novo projecto n. I 02 não está claro esse 
peDP a mento e os termos da emenda nlio o 
deixam perceber . Se o tlm da emenda à 
revogar a dispo8içllo da lei n. 28 1 e tirar 
o ordenado aos professores primarias, min . 
guado recurso qu 'l ainda mesm o escasso sa l -
vagu a rda comtudo a sorte de>sa clltsse nu -
merosa e benemerita, a mais d esaquinh oada 
tl desprezaria de t odo o funccion a llsmo do 
Estado ; se o ftm e esse a emenda à al t a · 
mente injusta, sobremodo descabida ... 

0 SR . 0LY~!PIO MO URÀO:-E ' uma iniqui 
da de monRtruosa. 

0 SR. VAEC'> AZEVEDO :- Porque estabelece 
uma excepção od1o8a e reprovava! para es 
ses desprote;.( idos que tanto faze m pela 
grandeza de Minas e pPlo seu desen volvi · 
manto. 

0 SR. FERREIRA E MELLO:-.Mu ito be m. 
O SR. \'Asco Au:vr. oo:- N1i.o Vllio ne cess i-

dade de revogar a disposição do a rt. lO da 
lei n. 281. ~! arcado no projecto n . 102 o 
tempo que dá direito ao prol'essor d e porca . 
b ar o meio ordenado, aqu el les qu e n rt o es-
tiver&m nessas condições de ixa·ão d 9 rece 
ber; aos que estiverem ji• está em lei asse-
guraio o seu direito . 

A emenda do S3nado não e clara nos seus 
tlns e voto contra ella , d efen ce ndo o dire it o 
respeitava! dos professores prim a rias. 

A emenda n . 20 e um11 dini cu ldade crtJada 
contr a as E~cola s 1\ormaes cujo ens ino a 
emenda n. 3 restabeleceu. 

Aos professores das Escolas Nnrmaes a 
emend a permi t te ar! vogar, no ca~o de esta 
rem em disponi bili.:la r:l e . Ora, o profesw r 
que conta mais de 111 annos perceberá a 
metade do ordenado actua l ou 1 ~53000 me n 
snes ate ser aproveitado e muitos prtlfer i -
rão gosar dessa faculdade a con t inuar a le -

ccionar e s uje itar se a tra b1l ho mais penoso 
com 15030JO apen a s por mez, e ficando pre· 
1 ud1cados para gosar da regalia concedida 
pela emenda . 

São estas as o b ;erva çõ Js que eu e 11 tend i 
do meu deve r fa zer pua pode r v .. tar a s 
emend as o fTdrec idas pelo sen ado ao p ro ject o 
de reorgani zação dos servi ços a lm in is tr .lti · 
vos do Estado e para lica r be m e lu ci iado o 
meu mo Jo de proced ~ r e m tão mo me ntoso 
assumplo. ( .ll u i to bem ; <>w ito bem !) 

ACTA DA S~:Ss .\ o SOLE~ l :\' F. PARA O t:: N-
CERR-\ME:'\TO DO CONGRI·:ss :), AOS 21 DE 
SETEMBRO DE 19PI. 

PR <:S IIlE::\CIA 1>0 SR. P . DRDDIO:-;D 

( I . · S P-: ,·et •ri o do Se .ado 1 

A' u ma hora da ta rde , feita a c ham ada , 
acham-se pro8a ntes os sr d: Pe lro Dru rn w u nd, 
Agos tinh o Pereira, Celest1no So ares , Juli o 
Ttt.vares, L'lo poldo Corrca . \. a vi e~ l{ oliln, .luão 
Ha\\'den, J oão Lu iz , .lonq ui m Al va res, Epa mi · 
nondas Ol to ni, Nunes Pinhei ro . Fra n k li 11 
Hotelho, Lui z Cass ia no e Edmundo Hl um. 

Abre se a sos8 ão . 
Na fÓI' ma do l{·lg:me nto , occu pa a cadei r a 

da pres ide ncia o sr . Poldro l.J rumw o nd , a l'de 
I.· se c re ta r io o sr. Agos tinh o Pt~re i ra , sen -
do conv!tlar:lo pa1·a o loga r de 2 . · secretar io 
o sr . .l vaquim Alva res . 

O SR . Pll':~ wE:-;T f. , depois de agradecer aos 
srs. congr ess istas a s ua so li ci t1:de pa r a CJ 
bo w aud sm c nto dos tra lJ ,d hos IPg is lat ivos, 
« DI:C LAR A ll:>' CI·:RRADA A 3 .• SB:SSÃ O DA 3. • 
LE < d ~ L,T t;H A uo Co:-;GnEsso Ml:-; Enw » . 

Em segu ida e litla e approvad a a present e 
acta. 
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Apr~de.::f~rs~~atrv~ ~~e~;fa'd~.a .. ~~.~~-e-~~~ . e~.e-~~~i.~o . ~-~~~~~~~~ . ?~. ~·e·rr·~·. ~~~~~ -~. ~~~~~~~ 
Apresentando !Jm& rep~e~e!lt&ção da camara municipal do Serro, contra o desmembramento 

do respectivo mummp10 . ... . ..... .... . ..... . ..... . . .. . .. . ..... .. . . . ... .. .. . . . .. .. ... . . 
Tra•endo ao conhecimento da Camara ter cumprido o seu dever, a commisslo Incumbida 

de desanojar o sr. deputado Ignaclo Murta . .... . .. .. .... . ...... .. . .......... ......... . 
Fazendo declaração de voto sobre emendas do Senado ao projecto n. 103 .... . ••.... . ... . • . 
Sobre o projecto n. 116 .... . .. . .. .. .. . ... .. .. .. .... ...... . . .. .. .. . .. .... . . .. .. . ............ . 

Cele•tlno Soares 

GG 

120 
139 
1111 
227 
271 
328 
8.">8 
373 

1?6 

103 
168 

210 

2.93 

831 

353 
361 
36:. 

Fazendo declaração de voto sobre o I?rojecto n. 102, do Senado.......... .. ............ .. .. ál 
Justificando a ausencia do sr. Agostmho Pereira .. ................ ....... ......... ........ 7S 
Justificando a _ ausencia do sr. Agostinho........ .. .. . ... ... . . . . .. ... .... . ................. 119 



vtl 

P.I GI:<.\ S 

Jus tificando a ausencia do s r. Desideri o de Mello..... .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. 1 :~• 
Justificando a ausencia do SI'. Agostinho Pereira .. . .. . . . .. . .. .. ...... . . . . . . . . ..... ... .... . 2:5 
Sobre o projecto n. :31 . ... ... .. ... ..... ... ..... ... .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . :138 

Dellhn l\lorelra 

Enviando uma representação do povo de Tres Corações, sobro a conservação da respecti ,.a 
comarca . .... . . . . ........ . . , . . .. . . . . . .. .... .... ...... . . ... .. . ... . ....... .. . . . . .. .... ... •. 

Apresenta ndo uona representação de hab ita ntes ele Ag uapé, solicitando trans ferencia para 
Carmo do Rio Claro ... .. . .. ....... . .. ... .. . . .. .. ...... . . .. . .. . . .. .. ..... . ....... . . . . .. 

Ped indo a nomeação de Ulna commissão especial pa ra dar parece r sobre a moçiío n . I .... • 
Sobre o projecto n. ~)! .. ... . ...... ...... ...... . . .... . .... .... .... . .... . ... . . .. .. .. . ... .... . . 
Apresenta ndo o (li'O j e~to n. lO! .... .. .. .. ... . ... . . . .... . ... ... .... . .. . . ................. . .. . 
Sobre o p r~j ecto n . t2:l, do Senado .... .. ...... .. .... ... .... .. ..... : .. ...... .. ............ .. 
Apresentando nma rop1·esentação de habitan tes tle S .. Jose de Botelhos, pedindo a e le,·ação 

deste dist ricto á categori a de vi li a .. .... .... ............ .. ...... .. .. . .. .. ... .... ... .. 
Sob re o projecto n. lO! .. . . .. . . ..• .................... .. . . . . . . . ......... . .. .. .... . .... . ..... 
Apresen tando .; uas representações de habitantes dos districtos de Aguapc e Conceição ,to 

Rio Verde, sobre trans ferencia para outro munic ípio .. .. ... .. • ..• ..•. . . . ••... . ..... . .. • 
Aprese!ltando uma l'ep resentação de hab itantes elas coma rcas de Ca mbuh y e Ja;!u :u·y, 

soh c1tandu t ransfe renma ,te s uas \"·opr1 edade;; pam a de Ouro F mo .•.• . ............ . . 
Apresent~ndo J'equerímentos de fazcn, ciros do sul de Minas. ;;obre tra nsfe rcncia de fa zü n-

das para Trcs Coraç•)es . . ... . . . ........... . ... . . . .............. .. ..... .. . . 
Sobre o projec to n . lll i . ..... . . . . . .. .. . .. . . .. . ......... . . ....... . ....... .. . 

Deslderio de Mello 

~7 

~ 1 11 
216 

Apresentando a. indicaçlo n. : ~ .... . ..... . .... . . .... . . ... .. . .. .. o ••••• ••• •••• •• • •• •• •• •• • o. . :::! 
Apresenta ndo um req uel'imento de ad iamento sobre o projecto n. 104............. . ...... . :?t> 
Apresentando um requerimento de SeYe J·ia no Joaquim \'i1Iela , sobre tra ns rerencia de !a-

~;~~g~ J~i au~; ;~y~e~~~.~-ç_ã_o - ~o - ~~ ~ ~~i_c_t~- -~~ . -~-- ~~~~- ·d-~ . ~:j.':c~:. p~~li ~~~ -~~~ e ~e~·a?ã.~ .~ 20,; 
Aprese ntando o projecto n . 1~0 .... .... . . . ..... .. .............. ... ... . ..... , . . . . . . . . .. .. . . . . 2~•7 

Edmundo Bluna 

Apresen tando uma representação de habi ta ntes de S. João Evangeli s ta do Pcçanha , sobre 
m uda nça ela séde do municipio... . . .. . . ...... . . ... . ... ... ... ..... . .. ... .. . . . ... . . . . .... 21(1 

F~rreira e Mello 

Apresentando o proj ec to n. R;. .. .... ..... .... .. .. ..... .... ..... ....... ....... ....... ...... &; 
Apresentanclo uma rep resentação de habita ntes dü Sa nta Quiteria , sobre elevação á cate• 

goria de vi lia . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7S 
Sobre o proj ccto n. Rfi.. .. ...... .. . .. .. .................. .... .. .. .. .. .. ......... .. ... .. ... 11~ 
Sobre o projecto n .. ~.1. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1:1--: 
Jus ti ficando a a usencia do sr. Juão Pio ........... . . . . . . . .. . .. ·.. . ....... . . . .. . . . ........ . 2(1~ 
Apresentarul? uma rcp_res~ntaç~o de ha~ ita ntes do d ist icto de Santa Qui teria . solicitando 

a clevaçao <l esse cl Js tr iC to a catego r1 a de vil la ....... ..... ....... .. . .. .. .... .. .. ....... 21" 
Apresentando uma representação de habitantes do di stri cto de :--i oJssa Senhora Jas Dores 

elo Par:í, sobre sua t ransferencia para Pi tanguy.. . . . . . . . . .. .. . ... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . 2:rt 
Sobre o projecto n. 111:3, . ..... .. ... . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . Bll 
Fazendo dec laração de yoto sobre a emenda n. 14, do Senarlo. ao proj ecto n. l <~J .. ... . . •. 3·!>l 
PeJindo a nomeação de membros pa ra a cummissão de es ta tis ti e.a.. . ... . ..... . .. :3.·,:1 

Franklln Botelho 

t' azendo declaração de voto contra emendas do Senado, ao proj ecto n . IU3.. ... . .. .. . .. .. . ~:,~ 

Gaspar Lope• 

Apresentando duas representações de diversos fazendeiros ~ obre transferencia de suas fa-
zendas de uns para outros municípios ... ...... .. .. ............. .... . . .. .. . .. .... ..... . .. 

Justificando a ausencia do s1·. J oão Luiz .. . .... . .... . .............. 00 .... • .. • .. .. • .. .. 00 • • 



PAGINA S 

Apresentando uma repreeentaçlo de habitantes de Bom Jesus da Penha, solicitando pa~-

~b~e~r~~t/!~~J:f. ·: : : . ·:.·. ·::;·:::·::·:. ·.:: :: ::: :·::::::: ::: :::. ·::::::.'.".".".":: : : : :::: ::: :: ::: :: 
Fa1.endo roolamaçlo sobre o resumo doa debates . ....... . . . . .... . , ... .. . ..... , . ... . ....... . . 
Justltlcando a auseneia do sr .. lolo Luiz .. .... .. ... .... .. .. . ...... .. ... ........... .. ....... . 
Apresentando duas representações de habitantes de Rochas, Coqueiros e Pinhal , sobre 

transfereneias de suas fazendas para Alfenas ...... .. ........... . . . ...... ........ ..... . . 

lgaaelo \larta 

Decl!Lrando achar-se prompto para os trabalhos do Cong resao . .. .. ..... ...... ...... ... .. .. . 3 
Ju .. •tlcandl' a ausencta do sr. S1lva Fortes .. . .. .. .......... . ..... .. ........ ... . .. . .. ·.. .... S l 
Apresentando o projecto n . lO 1 . . . .. .. . .... .. .. . ; . .. .. . • . . . .. .. .. . . . . . • . .. • .. .. .. . . .. .. . .. . .. li.l 
Sobre o projecto n . !J'J . .. . • . . . .. .. • .. • • • . . . .. .. . . . • . • . • .. . . .. • .. • . .. . .. . . .. • .. • .. .. .. • . . .. . • 172 

• • • • l'l-& ...... .. ......... ........ .. . . .... ·..... .. ....... .............. . .. . ... 2U 
• » parecer n . 155 ... .. . ....... . .... ,.. ... . ........ .... .. . .. .. .................... .. .... :!U 

Justltlcando a ausencia do sr. Joaquim Calixto . .. . ............. ..... .... .. ...... . ...... .. 21á 
Sobre o projecto n . 102 . . ... .... . . ... ... . .. , ..... · ... . . ..... . ... . .. ... ..... .. .... ..... .. • 222 
Justillcan4o a ausencia do sr . . Joa!juim Calixto.... . .... . .. .. . . .. ... .... . .... . ... .. • .. . . • .. 293 

Justificando a ausencia do sr. Si melo Stylita..... .. .. . . .. .... ..... ...... . .. .. . • . .. .. . . . .. OCi 
Sobre o projecto n . \li ......... ..... ...... ... .. . .. . .... . .... ..... ......... .. .. . ..... ... .. . . 118 
Justificando a ausencia dos srs . Delfim Moreira e Gaspar Lopes . , .. . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . ~3i 
Enviando á mesa diversas representações de habitantes do d1stdcto do Carm.> do Campo 

Grande, Aguas Verdes e Campo do Meio. e outros sobre medidas de estatística.. .. . . . 28.~ 
Apresentando dua8 representações do conselho di8tr ictal e de habitantes de S . Jose do 

Alegre; município de Pedra Branca , pedindo conservação desse districto no muni-
cipio que actualmente pertence.. .. .... ..... ..... .. .... . . ... . .. . ..... ..... .. . .. .. . .... . 200 

Apresentando uma representaç~o de habitantes do districto do Espírito Santo dos Coquei-

~~!·nf:~~~-~~. ~~~~~~~~~~~~~. ~~~-s~ .. -~~-~t·r·i~~~, ~.~~~ . ~, ' ~:·~.~~: ~>~~,, ~~. , ?~~-~~ ... ~~ , ?.~~.~:~ 3 J4 
Justificando a ausencia do s r. Julio Tavares . .. .......... . ... ,.. .. ....... . . . . . . . ...... . ... 3112 
Apresentando tres representações sobre medidas do estatística. . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 i~> 

.loi'io Lah: 

Justificando a auAencia dos srs . Delfim Moreira e Franklin Botelho ..................... .. 
Pedindo a nomeaçlo de memhros para a commls8ii.o de Poderes ......................... .. 
Pedindo a nomeaçlo de um membro interino para a commisalo mixta de reforma judi-

ciarla . . ... .... ... . ....... ..... ..... . . ... ... . . ..... .. ..... . . . ........ . ..... . ........... .. 
Propondo um voto de pesar pela morte do conselheiro Matta Ma<!hado •••.•.... • ...• .. ••. . 
Apresentando o parecer n. 118, reconhecendo deputados pelas 3.• e 6 .• circumscripções os 

srs . Assis Lima e Edmundo Blum . .. ..... . . : : . .. . ..... . .... .... .. . ......... , .. . ....... . 
Jystificando a ausencia do s r. Raposo de Almeida .. ... .. .. . .. , .......... . ....... . ..... .. .. 
Justificando a au'8nCia do &r . João VeliOSO .. ,,. ,. , . . . .. . , , , . .. , ., .. , , , . , , " . .,, .. , ., . , , , 
Apresentando um Nquerimento pedindo a nomeaçlo de uma commissão mixta incumbida 

da reorganização dos serviços publicos . . ... . . . .. , . . .... . . .. .. ...... . ... ... . . ........ . . , 
Sobre o parecer n . 131 ..... . .. .... . . .. .. .. .. .. .. ......... . ..... ... .. .. .... ... ..... . .. . .. . .. 
Apresentando o projecto n . 81 .. .. . . ........ . .... . ........ ...... .. ....... ... · .... .. · · ... .. . . 
Justificando a ausencia do sr . Julio Tavares .. .. . . .. .. . ... ...... . .............. ... ... .. . .. . 
~~~:e~&~~~c~~~ . r~~~~se~tâ.Çãó . ci~ . itabita~t~s 'ci~ . so·.~ . ii~~~e~sõ: . pe;ún.dó: pe~dã'd .pá;á. ~~ 

implicados nos acontecimentos da respectiva comarca .. ..... . . ... ..... . ... ... . • . . .. . 
Apresentando um requerimento de Carlos Wigg e outros ped indo priYilegio para a ex-

ploraçlo no leito do Rio das Yclhas . ....... , . . .... .. .. . .. . . .... . ... ....... .......... . . 
Apresentando o projecto n. 11 ), . . ..... .. ... ... . . ........ .... .. ... . . . . .. . . . . .. ... . ... ...... . 
Apresentando um requerimento do escrivão de orphlos de PiumhY, pedindo licen~a .... .. . 
Ju11tiftcando a ausencia do sr. Valerio de Rezende ..... ..... ... .. : .... ...... ... .. . . ...... .. 
Fazendo v11r estar na secretaria á disposição de seus collegas os autos do processo do 

responsabilidade contra os implicailos no successo de Bom Successo . .... ••.•.. .. . , .. 
Apresentando duas representações do Luiz Gonçalves Costa e Gabriel Augusto Je An-

drade, sobre transferencias de fazendas .... . .. .. ... .. . . .. .. ..... , . ... . ..... . . . .... .. . .. 
Pedindo a nomeação interina de tr<'s membros para a commisslo mixta especial • . •••. . •. 
Sobre a moçlon . 1. ...... .. .. .. ..... .... ........ .. . .. . . ....... . ...... . ... ... ........... . .. 
Apresentando os projectos ns !>3 e !H •. • . • •. • .•.•• • . • • . . •.•• •• ....••.. ••••. • •• .. • • •••• • • . ••• 
Apres~ntando um requerimento do •Ir. Jose Eugenio do Amaral e Souza e outros , sobre 

&"::~~et~ .. ~~~~ - -~~~~- .~ : . -~·: . -~~ - .~.':~c-~ . ~l·e·. -~ ~~-~~~~-.~- • . ·~~-r-~~~~. ·e·s·(~t~~~?~.~~- . . n:~ 
Justificando a ausencia do sr. Abe,Ylard .. .. , . . ... . .. ... . . .. .. , .. . . .. . . .. ... .. . .. ..... . .. .. 
ApreaeDta,ndo uma representaçlo do Agente Executivo de Alontc Santo sobre divisas 

deue JDtmlcipio .. · .. • . , . . . .. .. ...... . ........ , . • , ... . . . .. ..... ... . .. , .. , .. . .... . .. , ... . 
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26 

26 
26 

29 
3l 
33 

4t 
49 

e 53 
5) 
60 

7~ 
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11)3 
10~ 
10-i 
J(l!j 
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112 
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li 

~~~~~e~&~:c~ n ;.e~~;~ri·~~~t~. 'ci~ .. c't~b· 'litie~à~i~. e. ~~c~~àii,:~ .... · , ;i·tO-~hyc'ris~ ·: : . s·o·.;;~ 
cessão do material de um proprio do Estado ......... .. ....... ...... .... · .... ......... .. 

Sobre o projecto n. 81 ....................... . ...... ............ ................. ... .. . . . .. 
Sobre o projecto n . \ll, pags. 1 :O e ..... ... ..... .. ... ........... . ............. ... ..... .... . 
Sobre o prQjecto n 1~ do Senado .. . ...... ...................................... ....... .. 
Apre~entando uma representa~ão de fazendeiros de Santa IJuiteria no tlistricto de ~ant:~ 

Izabel, municipio de S. Gon<;a lo de Sapucah,,·, sobre transferencia de suas fazen-
das ............................. .. .... ... . ........... . . ..... . ............ . . . .. ....... . 

Apresentando uma representa~ão do conselho distl'lctal de Santa Mal'ia de S. Felix, so-
bre a crea~ã.o de DO\'O municipio . ....... ........ ........ . . . . ........... . . ... ......... .. 

Apresentando um rcqt:erimento e uma rcpresentat;ão de Josú Polyearpo da Luz, e da 
Camara Municipal da Bagagem, sobre medielas de estatistica .. ..... ........ . ....... . 

Apresentando o parecer n. 1:>1 .. ...................... ... . ............... . ...... . .. . .. . . 
Sobre o proj ecto n . 10!, pags . 2W c ...... . . . ..... . ......... ... . .... .... .... . ............ . 
Fazendo declara<;ão de voto sobre o proj ee·to n . lfl·! ................... .... . .. . ... ...... .. 
Apresentando diversas representa<;ües sobre medidas de cstatistica . . ... . . . . . ..... . . . . .. . 
Sollcltando no111ea~ão de membros para as commlss<ecs de justi <;a c le'g isla t;ào ... . . . .. . .. . 
Apresentando o projecto n. 11 7 . . ............ .... . .. . ... ....... . .. ............... . .. ..... . 
Sobre o projecto n. LO: . .. ....... . ................. .. ... .. .... .. ... . . . ............. . . . ... .. 
Sobre a<hamento do projecto n . 1113 .... ............ ..... . .... ... . ............. ...... ... . .. . 
Pedindo nomeação de membros para a commi ssão de •·eorganiza ~ão jmliciaria ... . .. .... . 
At>resentando um requerimento da Empreza de Colonlza, roo llrazileira, pedindo cessão 

g•·atuita de terrenos de\'olutos ... . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . : . . ... . .. .. .... .. ... .. . . . ... . 
Pedindo os bons oflicios ela mesa, perante o Scn:tdo, pam rp1c tenha andamento o proje-

cto sobre concursos de magistrados . ... ........ . ... . .. .. ..... ..... .. . . .... .. .. .... . .. . 
Pedindo a nomeação de um membro para a commissào <lc camaras municipaes ... . .. . . . 
Apresentando uma representa<;ão de habitantes da Venda Nova, pedindo que sej.1 r• 

• Conta~em • sédc do municipio de Santa Qui teria .......... . .. ................. . 
Apresentanao uma representa<;ão de habit<tntcs tio distl'icto de Santa Catharina, suli f'i -

tando passagem para o novo municipio de Agnas Virtt:osas . . . . . . ..... . . . . ....... , .. .• 
Sobre a emenda do Senado ;, t>rn posição n. ~•I. .... ...... ........ ......... ..... .. . ....... .. 
Fazendo declaração de voto sobre a emend:o n. ~ . do ~cnadu. :w prujccto n. 11! .. ... . ... . 
Pedindo os bons o1licios do Scn;~do para qnc tenha andamento o pro,i cctu do Codigu do 

Processo Criminal . •.• .•.. . . . , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... .. .. . .... . ........ . 
l''azendo declaração de voto sobre emendas do Senado ao projoctn n . 10:1 .... ........... .. 
Sof>re o projecto n. t ·l(; ........... ............. .. ... . .... .. ....... . . . ...... . . ... .. .. ..... . 
Propondo um voto de pezar pela lllortê do Presidente da Rcpublic<t dos t:statlos Uni-

dos ...... ... .. ............ . .. . ...... .... ....... . . . ..................... . . ... ...... . ..... . 

J'oiio l'lo 

Apresentando duas reJ>rcsentaçcies de hab itantes do di s tri cto de Bom Dcspa(' ho c das 
fazendas de Agna Limpa e Palmeiras, sobre mcd i tias de cstatis tica .... .. .. . .... ...• .. 

Communicando ter cumprido o seu dever a commissão nomcatla r :trrt representar a Ca-
ma•·a na commemoração civica em l~ omenaginn ao llla•·cchal Floriano Peixoto .......• 

Fazendo d~claração de voto sobre o yrO.)CCto n . s~. de l!JJO . . .................... .. ....... . 
Apresentando telegramma de auctondades da comarca de S. Franctsco . ..• . .... .•.. . .. .. 
Apresentando a indicação n. ~ ': · . ...... .. . · ~ .. ..................... . ..... ............ . ... .. 
~fandando dar pesames a famtha do tlr . Joao Pemdo. em nome da Cat11ara .. . .. . . ....... . 
Apresentando uma representação de habitantes do Calafatc sobre a c rcação de uma ca-

deira primaria . ... ...... .... ... ....... . . .... . . • .. . .. ... ... . ..•• ..... .•.. . ...• .. ... .. . .. 
Sobre o proJecto n . RI, pags ~.n e .. ....... ... ........ ...... ... .... .......... .. ...... ... .. 
Sobre o proJecto n . 8~. do Senado ...... ....... ...... ....... .... ...... ...... ...... .... .. . .. 
Apresentando o pro,iecto n. SJ .... . ........ . ....... ......... .. . ... .. . ......... .. . ... . .. ... . 
Apresentando um requerimento de .\ugusto A\'Clino de A1·aujo Lima, 'oli citando li-

cença • . . . . ... .. . ..•..• . .. .. . . .. .. ..... ... ... . . . .. ... . ... .. ...... . .... ..... .. ........ . 
Apresentando um requerimento de d. Thcrcza Mal'ia l:omc~ t:nimr.rães , sob •·c impressão 

na Imprensa 01licial do romance de Bernardo Guimarães , intitulado • Mauricio • · .. . 
Sobre o projecto n . Si. ...... .. ........ ...... ....... . . · ...... · . ... · .. ... ... ......... · .. .. .. 
Fazendo declamção do voto soh•·e o reqnc1·imentn n . 7 ... .... ..... .. .......... ••. .. , 
Sobre o projecto n . tlL .................... .... ............ .... ......... . .... . .... . ... .. . 
Apresentando uma representação de habitantes elo dist ri cto da Capclla No\'a do Bctim, 

pedindo transferennia desse districto para esta C:opital. .. . .. .. ...... . .. . . ... .. .. . . .. . . 
Sobre a emenda do senado ao projccto n. l 'l! .. .. ............ . ......... . ...... ... ........ . 
Fazendo denlara~ão de voto sobre a emenda n . :1. elo ~enado, ao proj ccto n. LO~ .•••• . .• 
Fazendo •·eclamação sobre o resumo dos dcb:r.tcs ................... .. .. . ................. . 
Apresentando nma repr esentação de habitantes do tli<tl'i cto ele Capclla Nova do Hctim. 

sobre eleva~~1o tia Contagem :< categoria tl c villa c outras so iH·e transferen<' ias de 
fazendas ...... .. . .. ....... .... . .. . ··· . . · .··· · .. · · . · · · · · · · · · · · · ·. · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 

Pedindo demissão de mcmbm tia com missão de refo rma eleitoral .. . . . ......... . ......... . 
:Solicitando a nomeação de membros para a com missão de leg is lnção ....• .. •• .. . ..... •... 
Sohrll o projecto n. I t!l. . . . ... . ... . .. .. .. .. ....•... • .. .... . .. • ..... .. .. .... .. . . . ... . . ... 

t•Ar;l,.;As 
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Enviando á mesa uma representação de habit&ntes do dlstricto de Fonseca, pedindo pas• 
~~f?s~ . ~-a·r-~ -~ . ~~~t·r·i~~~ .. ~~ .. ~~r.la.~~~: .. ~~~ . ~~j~ .. ~~:.~~~-~-i~~- ~ .~~~~~~~ . ~~. ~~.~~-~~: 

Fazendo declaraçlo de voto sobre o projeeto n. 102 . .......... . ........................ . .. 
Apresentando o projeeto n. 112 ...••.................................................... .. , 
Sobre o projecto n. 102 ..... ... . ...... ....... . ......... . ...... ..... .... ..... .... . ... . .... .. 
Justificando a ausencia do sr . Xavier Rolim ..... . ... . ... . ......... . ... .. . . ........ .. ..... . 
Sot-re o projecto n . 11 ;,. ................. ..... ............. .............. ...... . .. .. .. .. 

.Joaquim ()allxte 

Apresentando requerimentos de habitantes de Porto dos Mendes, sobre transferencia de 
suas fazendas para Dores da Boa Esperança.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. ...... . . . . .. . .. . 

Fazendo declaração de Yoto sobre o projecto n. 102, do Senado •... . .. . . . . . ........ .. . . ... 
~~~~~e~t~~od~c~~P~~s!~i~!o~~sdo2.~e~Íl;·~s· 'dá ·c~~;a;·à· M~~-i ~ip~i · (!~· T;~s P~~ta~· ~·~lo ·~õri: 

selho districtal de Sant'Anna da Vargem pedindo ao Congresso para não consentir no 
esphacelamento de seu m~miclpio ....... : . ........ . ... : ......... . ................. ... .. . 

Fazendo declaração de voto a emenda n. H·, sobre o prOJecto n. !O~ ..•..... ... ........ . .. 
Sobre o projecto n . 111:1 ...... .. . . . .... .... . ... . . ................... ..... ................ .. 
Apresentando dois tele~rammas procedentes um do districto do Espírito Santo dos Co-

queiros e nut t·o uo corrcgo do Ouro, protestando contra a creação do districto de 
Ac1uidaban . . . . ..... ....... ... .... . .... .. .. ... ... .. .. .. . . .... .. .. . ............•... . , .... . 

Joeé Gonf)alvee 

Apresentando uma representação dos habitantes do districto de Sant'Anna de S. João 
Acima. pedindo elevação a categoria de Vi lia .. ................. ... ............ .. .... . 

Pedindo nomeação do membros para a com missão de redaqç;1o ... ... ......... ...... . ..... . 

~~~~:~~~~i~~\~ ~: ~t: ::::::::::: ·. ::: ·.: ::: :: :::: ::: :::: :::·.: ·. ·.·.·.:·.·. ·.::::: ::::: :::: :::::::: 
Apresentando duas representaçues de habitantes de Carneirinho, S. Sebastião do Onça e 

Carmo do Caj urú, S. Gonçalo do Pará. e de Itatiayassú, sobre medidas de esta-
• tistica . ..................... . ..... . ... .. ..... ... . . .. .. ........ .... .. . ................... .. 

Sobre o projecto n. :10 .. . .......... . ................... ............. . ........... . ........... . 
Apresentando a redacção final do p10jecto n. I?~ tio ~enado ............. .. ...... .... .... . 
Apresentando um requerimento do juiz de direito do Prata, pedindo licença . .. .... .. . . . . . 
ApreSilntando a redacçlo final do proj ecto n. tiü ..... ....... ............................. .. 

~0p~~~;e~t~~~oJ~c~om~· ~~~:~;~~i~~i~· d.é ·h~biiàriie~ · d~· ·di.st~i~iõ · 'cie · 'i>'o'r~·s· ii~ · i~'ciá)·â; · ·;~h~~ 
rectiflcação de divisas .................................... . ...... . .......... . ......... .. 

Sobre o projecto n. 103 .... ... .... ...................... .. . . ... ............................ .. 
Apresentando o projecto n. 12:1. . . . . ................. ...... ......... , ... , , ... , ... , ........ .. 
Apresentando a redacçlo final do proj ecto n. 103 .. .. .............. . .. . .............. . ... .. 

Julio Tavaree 

Enviando duas representa~ues doJ habitantes de Santa Cruz das Areias c de Campest re, 
sobre medida de estattstica .. .... ... ..... .. .. . .. ...... .. ......... ..... ... ...... . ....... . 

Apresentando uma representação de habitantes do districto de Bom Jesus da P enha, so-
bre medidas de estatística e um requerimento do bacharel Gentil Nelaton de Meira 
Rangel pedindo que sejam equiparados aos juizes de direito avulsos os habilitados 
em concursos para cargos de magistratura .. .. . .... . . .... . ..... ....... . ..... . . . .. .• 

Justificando a ausencia do sr. Abeylard ............ ..... ..... ... . ...... . ........ ...... ... . 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n. to~. do Senado .. . .. .. ... ... . . . ... .. . . . .. . 
X~~~~e~t~~~;~~~~-r~~·r~see~t;gà~. de. h~biià~ie~ . <i~ · d·i~i~i~t·ô 'ti e. s· ... j~ã~· 'B~i>ii5iã.' . ·~~ú~i~ 

t&ndo transferencm para Oliveira . .. ... ..... . .. .. ... .. . .. ... ... ... . . ...... . .......... .. 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n. s.~ .......... .... ... , ............... ... .. .. 
~~~~~e~t~~~;e~o p~i·~~~~·~·_- 'ú';'. '.'.'.'.'.'.·.·:. '.'.'.'. '.'.'. ·. '.'. ·. ·. '.'.'.'.'.'.'.'.'.' : .': .' .' ::::: .' .' .' .' .' .' .':: .': ::::::::: 
Sobre o projecto n.l)) . ............ ......... ...... .. .. . ................ . ...... . . .. ... . .... . . 
Apresentando dois requerimentos do ViscoRde de Caldas e de Carlos Gomes Ribeiro da 

Luz, sobre transferencias de fazendas .....•... . .. . ....... . .. ..... .... . ...... . . ...... •. . 
~~~:e~~~~OJ~é~m~· r~~~e~~n~~:~0de. j,a.bi.ta~tes •dÕ . LÍÍ~~~jái,' -~~b~~· • t~à~~fe'r(i~~~á • 'dessé 

districto .. ........... ... .... .......... .. .. .. . .... .. ................. , .. . ....... .... .... . 
Sobre inversão da ordem do dia ....... . . ........ .. .... ..... .. ............ . , . .. ........ .. .. 
Apresentando o parecer n. l:'i'! . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. ....... .. .. . ....... .. 
Requerendo prorogação de hora ....•............. . ••....... , .... , ... .. .. , .. . .........•.. .. • 
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Pedindo a nomeação de um membro interino para a commissão d~ orçamento .. , ...... . . . 
Sobre questões de interesse publico e de seu mteresse particular ... .. . . . . .. . ... , . . . . . • . . 
Enviando á. mesa uma representação d ~ h~bitantes do logar de nominado • Perdizes •, pe-

dmdo a sua passagem para o mumc1p10 do Sacramento .......... . . ... . . .. ...... . ... . . 
Apresentando o projecto n. llü . . ... . ... . .. .. . ... ... .. .. ........ ...... ............ . ... . ... . 
Sobre o projecto n . 12-\ do Senado, pags. 2ü6, ~75 e ...................... .. .. .. ... .. ... .. 
Pedindo nomeação de membros para a commissão de reorganização de serviços pu-

blicos ..... .... .......... ....... .... ... . .. · .. . .. . . ........ . ........... .... ... · . ....... . 
Apresenta ndo representações rl'l habitantes de Sant' ,\ nna do Garambéo, do dis tricto de 

Serranos e do de Alagóa, sobre medidas de estatí stica ... .. ..• .. , . . .. •...... . .. . . .•.. .. 
Apresentando um teleg ramma da Çamara Municipal de Alfenas, sobre transferencia da 

fazenda da Lage c uma representação da municipalidade do Machado pedindo para 
serem mantidas as actuaes divisas do município .. .... ....... .. .. .... .. .......... ..... . 

Just ifi cando a ausencia dos s rs. Luiz Cass iano e Desidcrio uc )!ello ....... . .. . .... ...... .. 
Apresentando um requerimento de J oão Candido Torres, pedindo transferencia de sua fa-

zenda para a comarca de Jacuhy ..... .. . . .. · .. . . . . . .. . ... . . .... ... ....... ... . , ... .. . . 
Apresentando o parcce 1· n. lü6 .. . ......... ...... ............... ... .. ............. .. . .... . 
Apresentando o projecto n. t ·Jt. . ..... ....... . . ... ...... . .... .. . . . .. ... . .... .... .. .. . .. .. . 
Fazendo reclamação sobre o resumo de debates .................. ........ .... .. . .. ... .... . 
Apresentando uma representaçfLO do Conse lho districtal uo Desemboque sobre questão de 

diVISa .. . ............. .... .. ... .. ......... .. . .. .. .. . , ..... .. . .. ..... . .. . . . ..... .. .... .. 
Sobre o projecto n . 107 . .. .. . . .... .. · .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. · ..... . ........ . . ......... ... ... . 
Apresen tando uma representa.;ão de ~:ugenio lt ibciro Le ite Sobrinho e outro, sobre t:ans-

fc•·encia de suas fazendas . ... .... .. .. .. ... . . ... . .... . ...... . . ... ...... . ... .. .... . ... . 
Dando os motivos pelos quaes ai nda não se poude reu ni•· a commissão de reforma elei to-

ra l e pedindo a nome:.ção de u m m~ ·nbr<J para a 1nesma com missão . . .. . .. ... . . ... . 
Apresentando uma representação ue contri bu intes ue Monte Santo, pedindo revogação da 

reso lução n . 22G, de ! ~ l JII . . . . .. . ... ................ . .... ... . .. . ....... . . . .. ... .. .. . .. . 
Fazendo Lleclarac;ão de voto cont ra emendas du ~enado ao projecto n . IO:l. • ..•. . . , .. ••• .•• 

Jnn~nal P c nna 

Justi fi cando a ausencia do sr. !Ubeiru J unqueira .... ... .... . .. ...... ..... ... .. ........... . 
Apresentando o pa recer sobre a indicação n . J;l , .. . .. .. .. ... .. ........ .... .... .. ........ . 
Apresentando o projecto n . h5 .. ...... . ........... . .... ... ........ . ..... .... ... . .... ..... . . 

!~m g f:i2J~~~~~\~:.~~~~·~·:-. :~··~-.. ~·:·:· :·:·:·:·: .... :.-..... -........ : .... :.: ....... : .... · .. -.. -.. -......... _ .. : ·: ·: ·: ·: ·: ·:·:·:·:·:·:::_:_::: :: :::: ::::: 
Fazendo dec laração de voto sobre o proj ecto n . :) I• .............. .. .............. ... .. .... . 
Sobre o projecto n. !10, pags. H3 e .... .. ........ . .. ... ............. . . .......... . ...... .... . 
Sobre o projecto n. 1M .......... . ...•.. .. ... . ... , ...... .. . . . ... . ..... . . ... . . .. . . .. . . . ... . . . 
Apresentando um requerimento em que Alfredo de Andrade Villcla, pede transferencia de 

sua fazenda pa •·a o município ele Além Pamhyb: . .. . ... ..... . .... ... . .. . ........ . . . . . 
Fazendo decla ração de voto, sob1·e as proposi ções de leis ns. ,-,1 e 52 ...• . . . . ,,, .. .... . ... . 

~g~~~ g E~gj~~tg:. - ~~g~: : : :: : :.:::: :: ::: :::::: :::: :::::: : ::: :::: :::: :::: ::: ::::: ::: : :: ::: :: 

Leopol•o Corrê a 
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Apresentantlo duas represontaçUes sobre medidas de estatistica.. . . . . . . ... . .... . . . . . . . . . . '4& 
Apresentando um requer imento do escr ivão de paz do r.armo da Escaramuça solicitando 

licença . . ...... ...... .... · .......... ....... .. ·........... . . .......... . ..... . .... .. . ... . 148 
Apresentando uma representação da munic ipal idade de Santo Antonio do Macha<io, sobre 

a conservação da respect1va comart' a ......... ..... .... .... ..... .. . ·.. .. .. ... .. . .... US 
Apresentando uma representação de habitantes de Aguapé, protestando cont ra o des-

membramento desse districto do mun icípio da Boa Esperança. . . .. . .. ... . ..... ... . . 228 
Justificando a aus<!ncia do sr. João Luz.... ... . ............. .. . .. .. . .. .. . .. . ~~S 
Apresentando duas representações do tahellião de Ara"U&I'~· · ped indo indu lto de rena c 

ll e habitan tes de Sant'Anna do Jacaré, pedindo transterencia para Campo 13c lo . ... .!33 
Apresentando uma representação de habitantes do Cajangá, pedindo passagem para 

llambuhy . ... .. . . .. .. . .. . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 261 
Apresentando uma representação do Conselho districtal do Corrego d'A ntas, pedindo res-

tauração da lei n. 2 .16~, sobre divisas..... ...... ....... .. .. .... .. ... ......... . .... .. . 27'>. 
Sobre a emenda n. l O, do Senado , ao projecto n . IU:t.. . .. ... .. ........ .. ... .... . ... .. .. ... 3:>8 
Fazendo dec laração de voto contra emendas do Senado ao projecto n !03.. . ... . ....... .. 358 
Fazendo reclamação sobre o resumo de debates ........ ......... ... ........... ...... .... .. 361 

Apresentando uma representação do povoado • Confins . , sobre sua elevação á. catego-
ria de districto............ . .... . .. . . .. ........ .. ..... ... .... .. .......... . . . . .. .. . . . . . . ~8 

Apresentando o parecer n . 137 .... . .. .. · .. . ..... .............. . .... . .. . ..... .. ... ... ... . .. . S I 
Apresentando o parecer n. 138.... ... . .. . . . • . .. .. . . .. . . .. . . • . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. • 8l 

I. A - t 



r 

Apresentando uma representação de habitantes de Jabotlcatubas, sobre questlo de limites 
Apresentando uma .representação sobre a permaneneia do distrioto de Venda Nova no mu-

nlclplo de Sabará ............................. . ........................ . . . ........... .. 
Sobre o projecto n. 90 ...... .. . ... . . ....... . ... . .. ... . .. . . ........... ........ ... , ..... ... .. 
Fazendo rectiflcaçlo no resumo dos debates .. . ... .. ................................ . .... . . 
Apresentando uma representação da Camara Municipal de Bomflm, protestando contra a 

mudança de nome daquella Cidade . .. .... . ...... . . . ...... ... ........ . . . .... . ... . .. .. . 
~obre o projecto n. lu2 . ..... . .... . ..... .... ..... ..... .......... . ... ............... .. ..... . 
Justificando a ausencla do sr, Vasco Azevedo .. ..... ..... ... .. ............................ . 
Apresentando um requerimento em que Oregorio de Souza Macedo, pede revogação da 

lei n. 2!J2 e dee. n. 1.400.· ... . ... .. ... .... .... . ..... . . . . ..... . . .. . .... . . ....... ..... . .. . 
At>resentando o projecto n. UI . ... . . ... . . . . . . .. . ... .. .. .... .. .... . . . ...... . . .. . ...... .. . . . 
Inserindo na aeta um voto ue pezar pelo fallecimento do deputado José Antonio da Sil-

veira Drumond. .... .. • . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... .... ........ , . .... .. ... . .. . 
Apr=n::d~[:/i~~/'::.~~:~~~ .~~ . l.l~-~i~~.~t·e·s· .~~. ~~:'~~~·. ~:~~~~~~.z~ . . ~:~~~~~ -~~~~~ •• ~~~~~ 
Sobre o projeoto n. 10:1 .. ... ..................................... . .. ... .. . .... ... .... .... .. 
Apreaentando o projeoto n. 12:> ............ . .. . ................ .. ........... . . . .. . . .... ... . 
Fazendo declaração de voto sobre ai! emendas os. 4, 1:1 e 20, ao projocto n. 102 ... ... .. . 
Apresentando um requerimento em que Orozimbo Parreira c outro, pedem para que as 

citações no crime sejam feitas com hora certa . . .... ... .... . . . . , ................ .. ... . . 
Apresentando o projecto n. lt6 . . . .. ... ............. : ... . .... . .. ... . ... , .... . ............. . 
Sobre o projecto n . .11)3, .. . • . ..... .... .... .. . . ..... . ............ . ... , ................. , • , .. . 

Lut:. Beaaú 
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170 
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260 

283 
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384 

Apresentando repre~entações das Camaras Municipaes de Pouso Alto e Villa de Passa 
Quatro, sobre 11 conservação da Comarca de Pouso Alto.......... . .. . .. . . ... . . .. ...... 107 

At>re~entando um requerimento do dr. Albertino :Rodrigues de Arruda, sobre transferen-
c•a de fazenda.. . .. . ... .. . .... . ...... ... . .... .. ...... ... . . .. .. . . .............. . ........ l '.lO 

Apresentando quatro representações, sobre transferencias de fazendas •.•••. , •• . •..•. , . . . • 211 
At>re'!entando uma r~presentação de . condominos _da fazenda c Retiro do Cubatio •, pe-

dmdo transferenma para o dlstl'lcto da Var~mha........... ...... ................. .. . 240 
At•resentando uma representação de habitantes aa zona do sul do ·Ji:stado, sobre abolição 

do imposto do sál. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • .. .. . . • .. • .. • .. • • • .. • • . .. . .. • 272 
Sobre o projecto n. 103 ..... . . . ......... .... .... . .. .... . . . , ................... ., ....... . ... , :102 

Nanes Pluhclro 

Justificando·& ausencia do sr. Alves de Lemos .. ·.. .. ..... .. ...... .. .............. .. ..... 6 
Attresentando uma representaçlo uo eleitm·ado de Barra Longa, pedindo transferencia 

desse dlstrlcto para a Comarca de Ponte Nova..... .. .. • .. .. • .. .. .. .. . .. . • • • .. . .. . • . .. 32 
Justificando a ausencla do sr. Lindolpho Campos.................... .. .................. 40 
Pedindo nomeação de membros para a conunissão de redacção... .• •• •• . • . . ••. • . . • • .• . . •• 48 
Apresentando a redacção final do vrojecto n. ;H .. .. ... .. ..... ; ....... ·......... . .. .. . . . . . . . 48 
Apresentando a redac9io final da muicação n. 13. ..... .. .... ... • . . .. ••• .. .. .. .. . .. .. • . .. . 52 
Justificando a ausenma do sr. Freitas Castro .. ....... ... . .. .. .. . . . ....... . .... ..... ..... .. 84 
Apresentando a redacção final do projecto n . 10~.... ..... ..... .. ........... ..... ..... .. .. 238 
Apresentando a redacçio final do proJecto n. 93..... .. .. . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 245 
Apresentando a redacção final do proJecto n. !l:i.... ... .. ..... .. ............... .. ... .. .. ... 246 
Sobre o projecto n. 10<1... . • • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 261 
Apresentando a redacçio tina I do projecto n. 10:>.. .. . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. • .. .. .. . • . • .. • 2611 
Jnstiflcando a ausencia do sr. Ribeiro J\inqueira. .. ........ ..... .................. .. ...... 278 
A(>re&entando uma representação da Camara Municipal de Barbacena, sobre o parece•· n. 

218, relatlYamente a divisão do districto de Monte Alegre com o municipio de Alto 
Rio Doce . ....... ..... . ..... ... ... . . . .... .... .. .... .. ... . . ................... . .. ........ 288 

Apresentando um requerimento do proprletario da fazenda da Conceição, pedindo passa-
gem para a comarca de Além Parahyba, . . . . . . . . . . .. . . • . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. 2\H 

A1•resentando a redacçio final do projecto n . 119 ........... .. ..... . .. ....... • ••• . ·..... ••• 33! 
as redacçües flnaes dos projectos ns . 78 e LOi.. .. .. .. .. ...... .. ....... .. .. . .. 336 

" a redacçio final do projecto n. 11\l .. . ... .. ... ....... ..... .. ·.............. ... 337 
• • • • • • • 100.... . . .. ... .. ... .... . . .. . ....... . .... ..... 35i 

l<'azendo declaraçlo de voto contra a emenda do Senado, ao projecto n. 103.... .. .... .... 3:.>8 
At•rcsentai\do a redacçlo tina\ da proposição n. ~í't.................... . .. . .... .. .. ... .... .. !l6 ·~ 

• • • do projccto n . l! .í .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. :17i 

Apresentando dados sobTe a comarca de Dores do Indayá. ... , • .,., • ., ........ .... .... , .. .. • I:J; 



XUI 

Apresentando a. Camara o diplom& de deputado conferido 110 sr. Edmundo Blum . . .. . .. . . 
Juatlllc&ndo o seu voto sobre o projecto de reorg&nização judiciaria , ...... ......... .. .. . . 
t~~:C~.í~~:c~m: ·r:;:~~e~iàÇló ··dó·· ie~~~ie:éor~-~éi · i"ó;ó · ·x:~~~·a:;dõ · · ;,~· · ·M~-i~ã:. · ;o·b~e 

transferenci& de sua fazenda para o muni<'ipio de S. João Baptista ..... .. .. . . . .. . . . . 
Apresentando o projecto n. 1'27 ..... ... ... . ..... ... . ..... .... ... .... ..... ........... . ... ... . 

Apre~entando a indicação n. v·, .. ...... .. .......... .... .......... ...... ..... • .. .... ...... . .. 
• o projecto n . 11!! ... . . . . .. • . .. .. • .. . . .. . • .. . . . • . .. .. .. . • .. .. . .. • .. .... ... .. . 

• • » 1'.!1 .. . ... .. ......... .. .. .. .... .... .. . .. . .. ................... .. 
• ,. parecer ,. 171 ...................... . ... . .................. ... ... ... .. · ... . 

Communk ando. ter chegado a. Capital o sr. Tavares de 1\le\lo, 'l"e completou o numero 
legal para 1\ installação do Congresso..... . . . . .. • . . . .. . .. .. . . . . . ... .......... . . . ..... . 

Declarando installada a l!.• sessão da S. • legislatura ... ................ . .................. . 
Nomeando membros para a commissão mixta incumbida da reorganização de ~erviços 

publicos e para a commlssão incumbida tle rC\·er o regimento de custas ... . 
Sobre o requerimento do sr . Vasco Azevedo ... ... .... ... .......... . ................... .. 
Nomeando uma commiss!o para desanojar o sr. deputado lgnacio ~lurta .... ..... ..... . . 
Sobre o resumo dos trabalhos do Congrc~so . . . .. .... ... ........................ .... .... .. 

Justificando a ausencia. do sr Brandão Filho .. ... ... .. ........... ... . .. .......... . .... . .. . 
Pedindo a nomeação de uma commlssão para. receber o sr. deputado Assis Li-

ma ................... ... .... . .............. . . .. . · ...... . . ...... .. . ... ........ .... ... . . . 
Apresentando dados sobre a comarca de Pouso Alto .............. ... .. . ........... . .... . . . 
Sobre o projecto n. !lO . .... .... ..... ... ....... .. . . . .. · .......... .... . . · ..... ... . . . ........ . 
Apresentando uma representação de ha.bitantes da comarca. de Cabo Verde, sobre medi-

das de estatística .. .. . .. ... ..... . . ...... . ... . .. ..... .. . .. .. . ..... . . . .. . .. .......... . ... . 
Fazendo rectitlcação sobre o resumo dos deba.tss ......... ......... , . .... . ... ... .. ... .. ... . 
JuAtillcando a ausencia do sr. Jayme Gomes ............ · ............................... .. 
Apresentando um telegramma do povo de Tres Corações, protestando contra a a.nnexa-

ção da respectiva coma.rca á. Campanha . . ... . .. .. . ...... • ........ . .............. .. ... . 
Sobre o proj ecto n. 61. ... ...... . . ................ .. . ... .... . .. .... .... ... . . ... .. . : ..... . . .. 
Justificando seu voto em relaçlo á.e emendas ao projecto n . 102 . ...... ......... ..... .... .. 
Apresentando o prcjecto o . 111 ................... . ... . ................ . ... .. .. .. . ... .. ... . . 

Apr1!~~~radde~~:a di:f{~~~~~~~~- ~-e·.~~~~~~~~~ - ~~- -~~s~~~~~~- ~~- -~l~~.~~~:~~.o.' . ~~-b~~. ~~a?~~ 

Rlbeh•o .lunquelra 

Fazendo declaração de voto sobre o projecto n . :H .... .. . ........... · .......... .... ..... .. 
Sobre o projecto n. 90 . .. .. .. ... . .• .••.. . ... .. .. .. .. . . .. . . . .. ... ... .• ....• . .. . ... .. . . ... ... . 
Reclamando sobre um aparte seu dado ao sr. Assis Lima .... .. .. ... . .... .. . .. ..... ... .. .. . 
Sobre o projecto n. 102 . . . .. .•. •. . . .... . . ..•.. .. . . , ... .•.. . .. . . . .. ... ... .. .... .. . .. ... •.... 

Ap;eae~tando uU: r:Jerf~~~-to2fo ·b~áo' ;.ié 'sã~iã· · iiá1:b~~~: ·~~b~~- · t1:á~;;-~~~~~;~· d~· :~·~;~~ 
fazendas para o muncipio de Rio Preto . .......... . ...... ....... ............... · .. · .. .. 

Sobre o projecto n. 12-S, do SenadQ .......... ..... ......... . .. ........................ .. 
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Do sr . Silva Fortes, justificando sua ausencia . ... . ... . .. . ... ...... . .... . ........ . ... . , . . .• il12 

DO SENADO 

Corumunicando nilo haYcr ai nua numero para a installação do Congresso ... . . • . . : . . . •••. , ., 
Des ignando dia e hora para a installação do Congresso . ..... . .... ·....... ...... .... . ... .. 6 
Communicando a reeleiçao da Mesa ......... .. . . ... ...... . .. . . ...... . . .. .. ... ... .. . ....... , 21 
Devolvendo a proposição n. li I com as respectivas emendas. ... .... .. .... . .... . . . ... . ..... 40 
Communicando ter subido á sancção a proposição n. ll da Camara.... . .. . . ...... . ..... .. 42 
Communicando a nomeação de membros para a Commissão Mixta ipcuwbida. da reorga-

nisação dos serviços publicos... . .... . ... . . . . .. . . .. .. . . . ..... . ..... . . . .. .. . . .. ...... . .. i 'l 
Communicando ter sido rejeitada a proposição n . -tJi da Camara . .. . .. . . . . ... . . .. . . . . .. . . . • ~1 
Cowmunicand~ ter subido á sancção a pro~osição n. _ -l:t da. Camara e ter sido rejeitada 

a de n. 1H:3 c devolvendo com emendas a de n. 1,....... . . ..... .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. • ll ~l 
Enviando as proposições ns . 1 ~2 e 123 .... . . .... ..... . . .. . .... ·.. .. .. .. ... .. . . . .. . . . . . .. .• 123 
Communicando a rejeição da proposição n . l3't. .. .... .. .. . ...... . .... . . . . . ... ......... . .. . 1 6~ 
Communicamlo ter subido á sancção a proposição n. 12:1 daquella Camara.. . . . ... . . . ... . . 2l8 
Enviando a proposição n . 124 e cowmunicando terem subido á sancção as de ns . -18 e 4\.1 24 l 
Enviando a proposição n. 1·! ·,. . . • . • . . . . . . • . . . • . • . • • . . • . . . . . • . . . • • • • . .. • • . . • • . . . • . • . . • • . • • • • t kl 
Communicando ter sido reje itada a t'roposi\'ão n . ~. :1........ . . ... ..... .. .. .... .. . . . . . . . . . . . !?6tl 
Devolvendo com emendas as propOSIÇões ns. 51 e ~.2 e enviando a proposição n . l ~ti. . . .. :liS 
Communicando ter sido rejeitada a proposição n. 5:1 . Ja Camara, e ter suhido á sancção 

a de n. 12\ do Senado .... . .. .... .. ............. .. . . . . .. ............... . .......... . .... Qo.H 
Devolvendo com emendas as proposições ns. ~•I, :.-1 e :.1. . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . • ::11.1 
D~volvendo as proposições ns .. 14 e -•5 e communicando terem subido ;i sancção duas pro-

posições emanadas da Camara dos Deputados . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . :1::7 
Env1ando a proposição n. 1~ 7 do Senado..... . .. . .. .. ..... ... ......... ... .. .... . .. .. . .... .. 3.17 
Devolvendo com emendas a proposição n . 11 L. . . . .. ....... . . . . .. ... ........... . . .. ... ....... :w; 
Devolvendo eom emendas a proposi ção n. 1~1 e communicando ter ~>ido adiada por tempo 

indeterminado a de n . :J:, e rejeitada a de n . -~;·, .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .• ::15~ 
Communicando terem subido á sancçàu as proposições ns. fi i e ti.'•.... ..... .. ..... ....... . ::lo8 
Devolvendo de novo a proposição n. f>5.... .. . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . • . . .. • . . • . . . • . . . . • . . . . . . • • :l76 
Communicando a rej eição de uma proposição da Camara ...... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1 7R 
Devolvendo com emendas a propos1ção n . ôZ e communicando terem subido á. sancção as 

de ns. 5() e o::l c terem s1do rej eitadas as de ns . U~ e i U.. . . . .. . •• • . . . • • .. . .. .. . .• • . • .. 383 

00 DR. SECRETARIO DO INTERIO~ 

Submetteildo á. consideração do Con <>resso um recurso da camara municipal de Palmyra 
sobre questão de limites com a ~e Darbacena.... .. ...... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .31 

Devolvendo informados os requerimentos das professoras rle Santo Antonio da C&sa Branca 
e Carandahy, sobre licença. . .. . . .... ..... .. .. . .. . . . . . . ... .. . .... . .. .. . . ...... ... . .. ..... .3l 

Enviando a pr?posta para a taxação da força publica para 1902 .... ......... . ........ . . ... , w 
•· A. -s 



l'AGil'iMs 

linviando o recurso de graça interposto pelo réo Bento Antonio da Fonseca. . . • . . . . . . . . . 4S 
Prestando inform&çOes sobre o pedido de licença da professora publica do districto de 

ltablra ..... . ............. . ........ . . . .. . . .. .. ; . . : . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. • . . . • • . e3 
Jo~nviando um ollicio do dlrectorio político de S. Caetano do Chopotõ, sobre transrercncia 

desse dlatricto..... . . .. .. .. . . .. . .. . . ... ... . . . .. ... .. .. .. .. . . • .. .. . ..... . . . . .. .. .. . . . . . . s:: 
Enviando mensag-ens sobre creditos supplemontares á. lei n. 30L.. .. . . . ... . . . .. .. . .. . . . . . ~~~ 
l•:nviando um olhcio elo secretario tio Presidente da Rcpublica agt·adeccndo as felicitações 

a elle dirigidas pela terminação do accordo financeiro ... . .. .... ........ .. .. .. .. .. ·... 21,1 
Enviando jnf-.1rmações sobre o pedido de licença do juiz de direito tio Prata....... .. ... .. 28:! 
F;nviando uma representaçio do j uiz de paz do Machadinho contra a transterencia dess<J 

dlstricto para Pouso Alegre.. .. . ........ . ....... . . . . . .. .............. .. .. ..... . . . .... . . 331'> 

DO DR . SEC:::lETARIO O~ AGRICULTURA 

Enviando um olllcio do s r . lllir. istro da Viação e Obras Publicas com reli!rencia ao tl'ans-
porte do café na E. F. C. B ... .. .. .. . ...... ....... .. ... .. .... .. .. . .. .. . .. ... .. ...... . 

Prestando as inf01maç<ies solicitatlas sobre o requerimento tio porteit·fJ tia Repartição de 
Terras .... .. . .. .. . ... .. . . ... . . .. . .. .. . .. .. . .. ... .... . .... ..... .. . .. .... .. .. .... . ... . . ... . 

J•;nviando um requerimento do cidadão Franklin Hermogcnes Dutra sobre t·educçào do i In-
posto do café destinado a uma casa de propaganda (lesse genero na Europa . .. . .. ... . 

Env1ando as informações prestadas pelos engenneiros ll•caes de diversM estradas de 
ferro sobre o ohjecto da indica<:ào approvada pela Camara em l B de agosto de 1900 . . 

Enviando um otlicio da Associação Commereial e Industt·ial de Minas1 sedindo os hons 
o0icio9 do Congresso no sentido de obter do poder competente meCJi as que s impli-
fiquem o pt·ocesso para a consti~ição de serndões de caminhos e deri\'ação da força 
h~·draulica applicada á industria . . ...... .. . ... .. . ... ....... .. . . .... .. ...... .. .. .. . . .. . . 

g uviando uma representação d:r camara municipal da Boa Vista do Tremedal, pedindo a 
constr~cção de uma estrada de rf?dagem para Morrinhos .. . .. ... . . . .. .. . .. ..... ... . .. . 

l' I·estando mformações sobre o requerimento de Pedro Alves Fernandes .. , . .. . . .. . . . .... . . 
Envian4o um rer1nerlmeõto da Companhia E. F . Muzamhinho sohre o prolongamento da 

linha do Areado a Monte llcllo . .. .... . .. .. ... . .. .. .. . . .. .. .. ........... . .. .. ... , ...... . 

DO DR . SECRETARIO DAS FINANÇAS 

Eu.vlando' a proposta do orçamento para o exerciciu de l rlfl'J ........ . .... . . .. ............. . 
Aprc11entando o balanço deTinitivo das contas do exercício de l TMl . . . . . . •.• . .• • .• .. ••••••• 
Enviando' um requerimento em que o Instituto de Assistencia á lnfancia Desvalida do Rio 

de Janeiro pede Isenção 19 imposto para o leite destinado a essa instituição .. ..•...• 
Enviando.' duas representações das assoc1açõe4 commerciaes da Capital, pedindo reducção 

do im.Posto de Novos e Velhos Direitos . . .... .. ............. . • ........................ .. 
Enviando tim requerimento de funccionarios publicos sobre extincção da divida referente 

á. construcção de c:-.sas . ... . . ... . .. . . .. . . . . . . .. . .. .............................. . ...... . 

DE DIVERSOS 

v,, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura pedindo \'erha no orçamento para 
concessão de premios aos sericultores .......... . . . . ... ....... .. .. .. .. .. .... · .... .. .. . 

!),, mesmo senhor, apresentando a lista dos membros da nova directoria dessa associação 
Do presidente da camara munieit>al de Abre Campo enviando uma rer•resentacão de ha-

bitante& do districto de Santa Helena. sobre transferencia desse districto . . . •. . .•. ... • 
n a camara municipal de P iranga protestando contra a projectada suppressão dessa co-

marca .. . ....... . . . . . .... . . .. .. . ... .. .. .. ...... . . . . .. . . .... . . . . .. .... . .. .. . ..... .. .. . ... . 
D" presidente d~ ~mara municipal de Patrocinio1 solicitando Rolução do conllicto sobre 

questão de hm1tes com a comarca do Carmo ua Bagagem .... . . . . ... . . . . . . ... •••..... . 
J> o sr. 1.• Secretario da Assemblca de Sergipe, commumcando sua installação . .... . .. , ... 
n u presidente da camara municipal de S. J"ão d'El-Rey, communicando a creação do 

(listricto da Victoria . ... . ........ .. ..... . . .... . .. .... . ... . . .. .. . ...... .. . ..... . . . ... . .. . n,, agente executivo mun.icip~l da Yi!la de Contendas, communican•lo ter tomado posse 
do cargo para que fo1 eleito .... .... . .. . . · .. ... . . . ..... . .. . . .. ... . .. . . . . . . . .. .. .. . .... . . 

n u Club Flortano Peixoto, convidando a Camara p&l'a a conunemoraçã'l ch·ica á. memoria 
do M~rec\lal Floriano Peixoto .... .. .. .. . .... . ... .. .. .. . .. . ... ........ ... ... ..... ...... . 

Ih commissão incumbida de erigir dois monumentos Cllmmemorativos d" data do 4.• cen-
tenario do descobrimento do Brazil. ...... .. .. . ..... . .. .. . .. .... .. .. ... . . . . ... . ... .. .. .. 

Ih• agente executivo municipal de Cabo Verrle, apresentan•lo tres requerimentos de fazen-
deiros de seu município, pedindo passagem de suas fazendas para o districto de 
Monte Bello . . . .. ....... . ... .. .. ....... . .. .. ....... .. . ....... .. . ... . ..... .. ......... . .. . . 

lia camara municipal do Serro, sobre restituiçlo do terreno l!esmembrado de seu terri-
torio . .. .. .... . ... . ... .. . .... .. .. . .. .... . . .. .. .... ..... . .. .. .. . ..... . . .. . .. . .. ... .. ... . 

n u presidénte da Associação Commercial da Capital, apresentando um requerimento de 
Junqueira, Ribeiro & 13nrges, sobre isenção de imposto sobre manteiga . .. • • . •. . ... .. • 

))a ~mar& municipal de Entre Hios, sobre conservação da respectiva comarca . . ••• . . •. • 
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XXI 

Da camara municipal Je Caratinga, etwiando uma 'cclamação "'' c .. ntrihuintcs, contt·a a 
lei tributaria respectiva . . . ......... ... . .......... ....... .. .... .... . ..... . . ............ . 

Do a,;:ente executivo munidpal do Pomba, cnvian•lo uma reclamnçi•o do ex-agente cxecu-
ttvo desse municlpio ......... .. ..... ... . ......... .. .. ............ . ... . . . . . .. ... ... . .. . . . 

Da camara mun_ic.ip_al de S. João Nepomuccno, sobre a consen ·aç.;1o ·las actuaes di\·isas 
do seu mumctpiO .. .. ... ........ . ... ..... ............. . . .......... .. . .. . .... ........ . . . 

no agente exeeutivo municipal do Rio Ilranco. sohre questão de limites com o município 
dn Piranga . . . ........ ........ .. .... ... . . • ............ .. ........... : .. . ............. . . .. . 

Da camara municipal de Ahre Campo, pedindo a conservação da respectiva comarca ... . 
Do agente executivo munieipal de Passos, apresentando a lei que fixou as divisas entre 

seus dlstrictos •. . .• .. ... ..•.. •... ... .... •.... •• . . ....... ... . .. •.. . .. . ... ... . . ... . .. . .• . • 
Do dircctorio do partido republicano mineiro e da r.alllara municipal de Santa Rita de 

Cassia, sobre a conservação da respectivn. •·om:.,·ca .. . ... ... .. . . . .. . .. . ... . . ... . ..... . . 
Do conselho uistrictal de Dores do Aterrado sohre a suppressão da comarca de Santa 

Rita de Cassia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...... .• . 
DI\ r.at11ara municipal do Serro sobre dcsmcmht·amentu de parte do seu tcrritorio . . · . .. . . . . 
Do Club Floriano Peixoto eommunicanJo a pos•c de ~"" nova dir·~ctoria .• ..... .. . . . . ,,., 
Da camar:t municipal de Hoa Yista do Trcme•lal ~obre a construc~ão •h• uma estrada de 

rodac;em .... ................. . ... .. . . .. . . . . ...... . . . .... .. ... . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . ... . 
Da camara municipal de ~larianna enviando uma ' epresentaçãn d•' hahitantes do May-

narde pedindo sua transfcrcncia para essa comar•:a . . •. . .... . ..... • ..... . ........ ....•. 
Do consclfio districtal do Carmo do ~~scaramuça, protestando contra o desmembramento 

•le seu territorio .... . ..... .. . . ........ .. ..... .... . ..... . ..... . . ... . . . ... . ... ... . . .... . . 
Do sr. Santos Dut.nont ag radct:en ~ lo as feli cita ~ões .. ,uc lhe diri~in a Ga_mara . .. ......... . 
Da c:amara mumctpal de S. Mtguel de Guanhàes sobre medtda de estattStiCa . . . . .. . . .... . 
Da camara municipal de Oliveit·a sobre trllnsfcrcncia do distr!cto de Sant'Anna do .Tacaru 
Da camara municipal do Prata sobre con~ervação da respectiYa •!OtnarcR .•...•. .•... . .. . 
Da camara municipal de S. João d'El-Re~·. protestando contra o projccto n . 1~·, do Sc-

na·Jo ......... . .... . ........... . .... · .. .. · · · · · · .... .. . · · · · · · .. · · · .... . .... · .... · · . . .. 
Da camat·a municipal do Camtinga enYiando copia da lei n . 1~ ! e pi'Utestando contra o 

projecto n . 125 do Senado.. ... . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .... ....... ........... ........ . .. .. . 
Do Presidente da camara municipal de Bom Suecc,sn ••nviando 11111a rcdamaç:io de •·on-

trihuintcs contra actos da respectiva cama r:• . . . ... . . .. ..... .. . . ... .... . .. . .. . . . . .. . . . 
Do directorio do partido republicano mineiro do H i•' Verde. mnnicipio do Prata, repre-

sentando contra a elevação do districto de S .. lo~··· do Tijuco á categoria de Yilla .. 
Do agente executivo do Patrocínio, protestando contra a desannexa~ão do districto de Ab-

badia dos Dourados ... . .......... . ..... . ...... ... . .......... · . . . ..... . ..... · . .. . . .... . 

p 

Pareceres 

De •~no; 

P .\ G f~ \ ~ 
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N. 117 - Da. commissão de obras publicas, sobre uma rc\)resentação da r amara munici-
cipal de Sete Lagoas e do conselho districtal do Pequy, pags a : 37 e........... :);• 

N. Hl - Da commissào de leg islaçlo sohre o projecl.<J de divisão das secções eleitoraes. 
pags. :l~ e.. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. • .. . . .. .. 1:• 

N. lllj - Da cJmmissao de petições, sobre a liccn ~a rt'qucrida velo pmrcssor do distt·h,to 
de Guaran,v, pags . ;J!J e .... . ... ....... ............... .. .. .... . ............. . . .. .. 1:· 

~J . li ::i - Da commissão de petições, sobre o re'luerilllL' Ilto do •·oll t!ctor rlc Palmyra.. .. . ·I' 

~- 118 - Da c~mmissilo de po<leres, reconhecendo ·iúpu tados pela :;.··c 1;.• cit·cumsct·i-
P•7àO os srs. ~\ssis Lima e Edmundo Jllum <: •. :lt c ..... ... ............ . .. ... . .. 

N. 11!1 - oa com missão de justiça civil e criminal. •·1hre a peti•:ão do .-·idadào Davi ti 
Ribeiro pags. 3 ~. :!:i e.... ...... . .. .... . ... . . . ....... . . .. ... . .... ... ....... . .. . 

N. 120 - -Da mesma commissão, sobre a peti •:ào d"~ •!"'rivães da C"tnat·ca da .Capital 
N. 121 - i})"f~e~~~l8 c:m·~,issrr~:. sob;.~·~- p~Ú ~;,; ; ·d,) . i a·. :l;~réi. R~,j~jl;,;~· ~j~;,·t~i;·o .. i :,;;i~~ 

s im <!C Moura pa~s. :J~,. a { e .. . •.. .. ............ .. .. . ... . . ........ . .•........ .. . 
N. ·122 - Da mesma commlssão, sobre nm otlicio do l'rcsid·ente •la Camam municipal 

de Entre Rks pags . -·5, 38 c ........ . ..... ...... .. ............ . ........ ....... . 
~- 1:!3 - Da mesma commtssão, sobre o •·equedmento d•l l'resid•lntc da l.ig'l Opct·aria 

da Capital pags. :r, e .. . .. ......... ................. ... ............... ....... . . 
N. )·}~ - 1):~, mesma commissão, sobre um otlirio do; , ·, nse!loc districtal de Abbadia dos 

Dnuratlos pags. ;15, a~ c .... ...... ... ... ......... .. .. . ...... ................ .. 
N. 1 2~, - Da me~ma commissão, sobre um ofli• ·io tlv "' . Prcsidelll•l <la Ht•la~ão pags . :16, 

:18 c .. ............ . . .. ... . .... . ......... . .... .. . . . .... . . .. . . .... . . . .... . ... . .. . . . 
N. l ~ti - Da com missão de Justiça, sobre o prnjcct<• 11 . 128 . ..... . 
N. 127 - Da co•nmissão de obras publicas, sobre " re'l uerimcnto do c i;!~'citio · · A~(,;~i~ 

~oares Sobrinho c outro pags. as. ; ·1 .:: . . ..... ......... .. .. .. .. .. ............ .. 
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N. 12-9 - Da commi88lo de orçamento, sobre· uma representação de commerciant.s, 
contra loterias pags. 45 e .. .. .. . .. ........... . ........ .. ..................... . 

N. 121) - Da mesma commisslo, sobre diversas representaç1les, pedindo revogaçlo de 
alguns lm~tos estadoaes page. 46 e ... .... ... ... .... .. . ..... . ............ ·· •.• 

N. 130 - Da commlsP.Io de legislação. sobre representaç1les das Assembleas munlclpaes 
de S. Joio Nepomt.c~no, Ouro Fino, Carangola e Sabarà pa~s. 46 e .. . ....... . 

N. 131 - Da mesma commlss!lo, sobre uma representaçlo do conselho d1strlctal do Peq uy 
N. 132 - t'~o~mfssiõ ·de· PQ'<iã~~: ·~~b~~ · ~iD · õffiéiô · d~· iir: • · d~: · soo~eià~iô · · d~· · in~~iô~ 
N. n1 -l>~~~::'m~SSi<> (ié 'tegi~ià.Ção,' ~o'bNi ·~~áS · ~~p~é8eni&Çiie9 · ·<ié · d.i~~·r~a:s· ·ca.~&~à.S 

munlcipaes, solicitando a revogação do art· 1!H, da Constituiçlo pags. 46 e .. . 
N. 134- Da commissão de commercio, sobre a indicação n . 13 p3~s. 47 e ........ . . . . . . 
N. 13ã- Da comm!sslo de camaras municipaee, sobre divisasdo d1stricto de S. Domin· 

gos do Monte Alegre com o munimpio do Alto Rio Doce paga. ll,l, lll e .. ... .. . 
N. 136 -Da mesma commissão, sobre uma representação do Agento Executivo de Pal-

myra pags. 80, 81 e .. ........ ........... ..... . .. .. ......... .. ............... .. . . 
N. 137 - Da commisslo de obras publicas, sobre coostrucçlo de estradas de ferro pags . 

81, Kl e .. ............ . ... . ..... ..... . .... ... . .. ... ... .. . .. .. . .... . .. .. ........ . 
N. 138 - Da mesma commisslo, sobre uma estrada de ferro de Sapucahy-Mirim a Plu-

mhy pags. S'2, 83 e ... ........ .... ... .... . .. . ...... ... ..... ... ........ ......... .. 
N. 139 - Da commissã'l o de estatistica, sobre creaçlo de districtos de paz, em di versas 

localidades paga. !10, !11 e .. ...... ... .. ........................ . ........ ... ... .. .. 
N. 140 - Da com missão de orçamento, sobre uma representação do Centro Agrícola de 
N. 141 - D~a::fs~!e~óJ~1:8,~!· ~:b;é ·~~~ · ·;ép;~ããniaÇãO' ·<i~ · ·li~i>iiãniês · · d~· · i:iã~ã;nbô: 

que, paga . !H e .. . ........... .. . .... .. .... ... ... .... . ........... ...... ...... . 
N. 142 - Da mesma commissão. sobre credito para pagamento de despesas no serviço de 

impressos municipaes, pags . 9! e ... ...... . .. ................ ....... .......... . 
N. 143 - Da mesma com missão, sobre uma representação derta Camara, com relação a 

ta:ifas da E. F. C. do Brazil, pags. N, !Li e ........... ... ............. . ..... .. 
N . 14i- Da mesma cg:nmi~são, sobre verba para concessão de prendas aos sericulto-

res, paga .. . ,, 9J e .... . ................................... ..... . .. .......... . .. 
N. 145 - Da mesma commissão, sobre reducção dos direitos do cafê exportado directa-

mente para o extran~eiro1 pags. 3> e ..................... · ..... . . ... ......... . 
N. 146 - Da commissão especial, opmando pela approvação da moçlio do sr. Carlos 

Toledo .. .... .. ... .... .. ..... . ........... ...... .......... ........ ............ . · . .. 
:N. g7 - Da com missão de orçamentt>, requerendo que o projecto n. 24 volte a commis-

sl!o de Legislação c Poderes, pags. 118 c ....... . . ......... ........... ...... . . . 
N. 148 - Da mesl"a commissão, sobre uma reclamação do sr. Presidente da Relação, 

pags. 1 . ~~. t :lô e ................ ....... ......... .. .... .. . .... . ................. . 
1'1·; .. }41 - Da commissão de Camnras, sobre uma representação de contribuintes do mu-

'\ nicipio de C<iratinga, pags 18J e ... ............... .. ...... .. .. .... .... ........ . 
N. 15Ú - Da commissão de petições . ~obre um requerimento do sr. Deputado Franklin 

Botelho pags. 1!ltl, 2U~, 213 c ...... ................. ........ ......... ........ .. 
N. 151 - Da mesma commissão, sobre o requerimento do cidadão Candido Prado, em 

nome do Club Litterario c Recreativo Piumhyense, pags. 1\lJ, 2•2, 21~ e ..... • 
N. 152 - Da commissllo de Or~amento, sobre um requerimento do cidadão Herculano 

Martins da. Rocha, t?&gs. 20:!, 208, 2:1~ e ..... .. . .... ..... ........ ..... ...... .. 
N . 153 - Da commissão de petições, sobre um requerimento do cidadão João José Pres-

tes Pimentel, escrivão de paz do Rio Novo, pags. 202, 2tJ8, 2:12 e ..•....... . .. 
N . 151 - ba mesma. commissão, sobre um requerimento da camara municipal do Pará, 

Pags. 202, 208, :!3t e ....... .. .. . .. .... .. ... .. ...... ......... ........... . .... .. 
N. l'iã - Da mesma commissão, sobre um rec1uerimento do bacharel Luiz do Rego Caval-

cante de Albuquerque, pags. 213, 21 I, :.>:32 e ... .... ...... .. .... ....... .. .. .... . 
N. l 'l'l - Da. commissão de minas, sobre o projecto n. 1>1.), pags. 211 •. 21:i, 'HG e ... .... • 
N. 157 - Da commissão de justiça, sobre uma representação de cidadãos da comarca do 

Bom Successo, pags . \!: 4, ~ ll i e . ..... .......... . . . .. . ....... . ..... .. . . .. .. . ... . 
N. 15'l - Da com missão de petiçõ<:s, sobre um requerimento de Pedro Alves Fernandes, 

pags. ~:11, ~:1!1. ~111 e ...... .. ........... .... ..... ....... . . . . .... . .. ... .... . ... . 
N. 15'J - Da mesma com missão, sobre um requerimento do cidadão José Calixto Fon-

seca Calazans, escrivão de orphãos do Rio Branco, pags. :!3~, 217 e . . .. ..... . 
N. 160 - Da mesma com missão. sobre um requerimento de D. Maria da. Gloria Fonseca 

Cru1., professora em Santa Maria (ltabi ra l, pags. ~15, 2/.ti e ........ .. ........ . 
N. 161 - Da mesma com missão, sobre um req uerimcnto do Contro da Lavoura do Café 

do Brazil, pags. 2~ ' . 2 1>', 31: e ...................................... ..... .. 
N. 162 - Da mesma commissão, sobre uma representação do Dircctorio do Partido Re-

publicano do Serro. vags 24H. 21.$ , i:IJ-1 e ........ . ......... ... . .. . ............ . 
N. 1'33 - Da mesma commissão, sobre uma representação de diversos cidadãos de Pouso 

Alegre, pags. 2-~7 . 2'•~. :10:1 e ......... .. . ............ .. . .. .. .... . .. ... . .. .... . . . 
N. 164 - Da. mesma commissão, sobre uma representação da com missão incumbida de 

organizar. no Estado da Bahia, um monumento a Christo Redemptor, pags . 
26<i, 26\1, 3•3 e .. . . ..... . ... . . . .. .. . ... ... ............. ... ........ . .............. . 

N . 165 - Da com missão de commercio, sobre duas representações, uma da Camara Mu-
nicipal de T'iumhy e outra da do Piranll:a, pags. 2!1 i e ..... ...... ........... .. 

N. 166 - Da commissão de orçamento, sobre a inaicação n. n, pags . 001 e .......•.... . 
:N . 167 - Da commiSIIão de' petiçiies, sobre o pedido de moratoria do cidadão Vicente Do-

minglies Martins, ex-collector cja Januaria, pags . 00 1. 307, 3~8 e . .. ... .... .. . 
N . 168 - Da commi811llo de commercio, sobre uma representação da Camara Municipal de 

Contendas, paga . :l1!l, 32J e .......... .. ... . . ... .... .... .. ....... · .. . .. ... .... .. 
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'!l. 
N . 

:N. 

IIIU 

16'l- Da commissão de orçamento, sobre otlicios, indicação, te1e"'r&mma, represcn· 
tações, mensaoens, relativamente a diversos assumptos, pags. :v,2 e ..•. .• .. • . 

170 - Da commissio de instrucçlo publica, sobre uma representação de diversos paes 
de familia, residentes em Lagoa Santa, pags. :l5J e ....... ............... ... .. 

171 - Da commissão de representações, sobre o requerimento do cidadão lldefonso 
Jose Teixeira, collector do Rio Verde, pags. :J">J e ................ . .. . ........ . 

p 

Projectos da Camara 

De 1!1.'1 

N . 8 ~- Concedendo indulto aos r éos conJemnados por sentença do juiz do direito J e 
Bom Snccesso, pags ;,:!, :-,:l. :l7, Hô, lo:-t, 1 ~ t, t :{ ~ c . . .... ........... .. .. . . . ..... . 

N. ~;, - Dando nova denominação á cidade de Bomtlm. pag . . . .. ..... . .. ... ... ....... ... . 
N. 86 - Creando uma feira de gado em Sete Lagoas, pags. ~; , 7 '· 1\l, !i :~ . !J/ , 1 h, 12:\ 

l:l!\ 177 e . .. ....... .. ............ ....... .. .......... .. · . . .. . .. · .. ·. ····· .. · ·· .. · 
N. H7 - Restabelecendo disposições sobre conducção a avaliadores, pags . !>7, i~. i\ I, !17, 

1 18, 2!Ji . ::10 1, ::11:., : 11~ c .. ............... .. .. .. .. ... . .. ...... .. .. ..... ...... . 
N. 88 - Sobre reorganização da Secretaria da r.amara dos Deputados, pags. H I, S:J e 
N. 8!1 - Sobre divisas entre o districto de Jlheos e Alvinopolis, pags. s:1, tl l , \>I, !l i, 1::1 •, 

167, 1~!1. '20!1 c ....... . ........ .. . .. ... .. ......... .. . . ... ... . .... . ......... ... .. 
N . !H - Sobre alteração das comarcas do Estado. pags. Si , m, \'i, U'j, li!J. 1~0 c .. .. ... . 
N. !l i -Revogando o art . :L • 1la Resolução n . 3, pags. !H e .. . ... .... .... .. .. .. .. .... ... . 
N. !l2 - Sobre balanço e contas do exercício de 1 <:'l l, pags. !J:I , !1f;. 111, 11 4, 1:!3 e .. .•.. .. 
N. !13- Declarando comprchender nos casos de desapropriação por utilidade publica a 

co~strucção d~ ~br~s. de~~in~~.as ao se rvi ço da indnstl'ia ex tractiva. pags. 1 0~•. 
11)\;, Jlx, 2&'1, ... 7:.., ·~t -l, 2, ,, :.:..;:. e . . . . ... . ... . ....... . ........ . ...•.. . . . ... . .... . 

N. ~-> - Fazendo restricçües nos contractos de concessões de E. F. de que trata a lei n. 
:!7ti, pags. 10.·,, 108, 11 ~, :!;18, :?77, c . . . . . ....... .. . . . . .. . . . .. .... ... . . . 

N. !J;) - Isentando de impostos estaduaes as sociedades que se funda rem pam a venda 
do café no extrangeiro, pags . \1):;, 11 7, t :H, 2:H, :! l:J, :!11 c .. . . .... ... . .... . . . .. 

N . \I j - Sobre o processo de di\· i são de terras, pags. 1'~8, 11 T, 11'\ 122, 1:>5, 177, 
l !lJ e ... . ......... . .... . . . ..... ... ..... . .... ...... . . . · ...... ·· ....... .. · · , . . . .. . 

N. !l7 - Sobre E. F. de Dores de Ouaxupé, pags. IH. 11~. Hi. 273, ~S·~, 2~ 1 c . .. .. .. .. 
N. !I'< - Sobre impressão do romance •MauriciO ·> de Bernardo Guimarães, pags. 11:1, 12~, 

1 ~ '1, 171, 2'l~l . 21:!, 21:-i, ~: ;~, 210, 21:-) e .... ... .. .... . . . . .... . ... ....... . . . .. . . .. . 
N. 0<:1 - Sobre Força Publica, pags . 12·?. I:! 't, t:l i. 1:1< l f.6, 1!11 , :l·•t , 2 1\l, :?~:1 c ........ . . 
N . 1("•- Sobre matl·icnla de terrenos, minas c mineracs , pags . 139, (!,J, 20 1. 21)!1 e . .... . 
N. IOI - Sobre li cença ao escrivão de orphãos de Piumhy, pags . t .íO, ! li\ 2-17 e . . . . · . . . 
N . t i)·~ - Sobre rcor:ran ização dos servi ços publicos, pags. 11;·;, 17- 1, :J ll, 2 ltl, ~ ~), 23't, 

2: 1 ~ e . ..... .. . .... ...• . ... ... ... . ..... . .. . . . . . ... . . .......... .. . . .... •. · . . · · . . · 
N. 103 - Creando novos municípios oo Estado, pag. 1ü\ l. o~, :!117, ~"(),~li. :?.'\3, :!ü:l, 2üü, 

2:11, :1111 e ... .... . . . • . .... .... . . . . ... . .. •. . ....... ... .... · .. .. . .. . · ·. · · · · · · · · · · 
N . 1114 - Sobre exploração de mineraes no leito do rio das Yclhas, pags. 1ill, l :;ll, 2· 1~, 

2 12. 21-t, 2 1-,, 27i. 2~rt, ao3 e ... o o • • ••• o •• o ••• • • o • • • o •••• o •• o •• •• o • •• • ••• o •• ••• 

N. 105 - Annullando leis Ja Camara Municipal de Montes Claros . pags. 1:<\ J, :? t'1:?, ~· •9 . 212, 
2:-l l, 2\0. ~-'r~, 26'1, 2hfl C.,, . . ,. ,, . .... , . ... .. ....... ... • • • . · • •, • . · • • • • • • · · · · • · · · 

N. \ 03 - Sobre li cença ao escrivão de orphãos da Varginha, pags. 1 ~ '· 211·!, 27Ji, 2i7, il:JO, 
:}:l:{, 3 16, 3-tfl, :-;.-. ~ c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .... ..... . .. . ...... . : .. o 

N. 1•"17 - Sobre licen ~a ao escrivão de paz do Carmo da Escaramuça, pags. 19~, ';! 1)~ . au 1, 
:1 · 1~, m~ . :: P , 3 l.l e .. . ....... ... . . . ................... . · ········· ·. ············· 

N. 1fl3 - Sobre licença a profe3sora da Casa Branca, pags . 1 !li , t•1t e .. ............... .. 
N . l l:l- Sobre licença ao cidadão Augusto Avelino de ,\rauj o Lima, pags. 1!11, 211 ~ . 

271> e .. . .... . .. . . .... .. . ............ . . .. .. ...... ..... ... · · · · .. · · · · · .. · · .. · · · · .. .. 
N . 110 - Sobre nullidade da resolução da Camam Municipal do Pomba. pag. :! tl, 2'18, 

2 :J>, 2:n e .... .. . . .. .. . .... ......... .. ............ ... ................ ...... ... .. 
N . 111 - Sobre fó ro nas sedes das vi !las actualmentc ex istentes no Estado, pags . :l~t o 
N. 112 - !'obre olliciaes de pharmacia 1 paos . ·•·lt, 2:H, ~ :1 • , 2 111 , 2i2 e ...... .... . . .. ... · .. 
N. IH - Revogando a resolução n . G, de 0 l:l de j unho de 18: 11, pags. 247, 24::1, %!1, 272, 

:!()3, :106, :101, :U I, 3J:3, 3:18, :V,·l e .. .. .. . . .. .. .. ....... .. : .. · ...... ...... .. .. .. . 
N. 111 - Creando o registro de hypothecas na comar·ca de Ju1z de Fora, pags. 2-\'l, 

~G l e ... . ....................... .. ... ..... ...... . . ... .. · .. ... . ... . . . . . ..... ..... . 
N . lt ?'• - Sobre propa!!anda do consumo do café, pags. ;?\1, ~6 1, :12õ, ::l. ll, :l5t, ;rol, 3i4, 

a;7, 3~' ' e .. ... . .... .. . .. .. .... .... . .. . ...... · ... · .. · ... ······ ...... · ··· .. ·· ... · · 
N. lt'l- Orçamento e contas . pa,;:s. 2 1'1, 21\1,211, 2~~. 31~ , :11í, 3i l c ... ~ ............... . 
N. 11 7 - Sobre insta.llaçã'> dos districtos de paz. pags. 2 <l, ~- : : . 27fi. 271, 2f.7 e .. . ...... . 
N. 118 - Sobre licença a professora do districto de Ouro llranco, pags. 2:JI1, 2\l.i, 301, 3 li, 

3:l il , :-~1:1 , :tiG, :~ t•l. :~:;z e ... ...... .. . ......... . . ...... . . ..... . . . . ...... . .. : .. .... · 
N. 11() - Annullando a decisão da Camara Mnnici1>al de Lav ras que roYogon a ICl n. 249 

da mesma Camara paos . 2'.11>. ~~~ - ::n6. :-!117, :nn, ~'l2 e ........... . . . .... . . .. .. . 
N. 120 - Sobre oeio de combate:' a febre aphthosa, pags . 2 '8, 2~J!l, :·Hi, :~u7, 3:!1, 3::1.~ e .. 
N. 121 - Sobre licença ao juiz de direito da comarca do Prata, pags. 3l'5. 307 e .... • . · • 
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XXIV 

~. 122 - Sobre desmembramento de dlvenos municípios do Estado, pags. :u;; e .• . . . ••. 
N. 123 - Declarando nlo comprebender no valor venal das terras para os effeitos do 

imposto territorial o dos machiniamos e predios destinados á industria manu-
factureira, pgs. 306, 307, 3Jit, H~() e ............ . .. . ... . ... .. . . . ......... .. . . . .. . 

N. l-U - Creando novos municípios no Estado, pgs. 803, :11\1, a·l8 e ... .. .. .•... , ...•.•..•• 
X . 125 - Restabelecendo a disposição da lei n. ~:!1, de H dB setembro de 18'Ji , pgs. 3~1. 

32\1, 3:13, 3.16, 3i7, :~'>H. 37·! e . . .. . .. . .. .. . . •......... . ... · •. •. ... .•• . ..• .. ... .. ... 
N. 126 - Reduzindo os vencimentos dos professores das aulas praticas annexas ás esco-

las normaes, pgs. 3:10, :-::12, :1:11, :10~, a~\ ;•~.~. a.; 1 e .. . .. ....... .... ........... .. 
:-1. 127- Annullando a lei~tla camara municipal oe S .. Jose do Paraíso, pgs ;Ji2 e ...... . 

De 190) 

PAOISAS 

N. 82 - Sobre a J?Onte das uralhas, pags. 3\l e.......... .. ..... .... .... . .. .. . .. . • .. .. .. I~• 
N. 76 - Sobrll reraas do foro, pags. 4ã, ~7 ;, 2i7, 001 c... . . ...... ..... ... ... ....... . . .... . ::o;; 
:'\. -~ - Sobre auxilio para construcção da matriz nesta Capital, pags. !t:: o.. ........ .. to.-, 
:-1. 7.'i --, Sobre ponte em Garimpo das Can1ias, pags. O J e .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . • • .. .. . . . . D:, 
-; . 61 - Sobre nu li idade de uma resolu~ll.o da camara municipal do Piranga, paga. 117, 

20!1 e..... ... ... ... .. . ... ... ... .... .... .. . ........ ... ...... ....... .... ... ... .. ... tn :'\ . n - Sobre prohihição ás camaras municipacs de deliberaa·em ~obre orc:amento no 
ultimo anno do triennio, 11ags. 13t e .................... .. .............. · .. .... H') 

N. ;R - Prazo para caducidade das concessr.es de privilegios, pags. 200, 331, 33:1, 
33J e...... . .. ....... .. .. .... .. .... .... ... ... . ... .... ..... .. .. ... ... ......... .... 3~ 

De J.-;:)8 

N. m·o - E obre cartorios privativos do crime nas comarcas de _Rio Novo e Juiz de Fóra, 
N. 13l - l,~~- n~~!ti!:'~d~l d0e. ;,~a_· ~~soi~ÇiÓ 'ciã' ~~a~a· ~~;~i.ci·p~Í. d~· B~;~ÍI;,;: ·pags:: . ·:.: -10, 

li i' 

:-1. 138- Amplia as disposições da lei n. 00 e do dcc . n, 61:1, pags· :H. 4') e.. . .......... '•5 
N. 95 - Sobre, auxilio aos hospitaes de Pará e Sete Lagoas, pags •. .. • , • • • • . . . . . • • . . • • 10:. 

18'.)-J 

N. M - Sobre companhia de Aprendizes Militares, pags. 171, 2SJ e....................... 210 

Projectos do Senado 
De 1!\01 

N . 122 - Regulando a concessão de licenças aos funccionarios publicos, pags. 123, 151, 
170, 201, 212, 2U e.............. .. .... .. .. .. ... .. .......... ...... ............. ' 216 

N. 121 - Revogando a lei n. !tJ, paga. 123, l:r., 166 e............. .. .. . ..... .. ........... 191 
N. 121- Sobre peculio legal, paga. 2H, 2'•3. :m, 367 e........ . ........ .. ............... 378 
N. 12~ - Sobre ampt>sto de transmisslo de propriedades, pngs. t'.l, 26(;, t6!t, t75, 277 e. . 2~l 
N. 12H - Sobre estatística da producçl.o do cate, 27<, 2!11, 31\1, IJ>li c . .. . ... • . , . , .. . .. . . , 98[ 
~- 127- Subre cessllo de predao na cidade da Yarginha, pags. :::-.i , llt!, ~~w. 34ii e . ..... 3i7 

De IJJII 

"< . lU- Sobre licença no !'unccionario publico Avclino l·'randscu ~lnximo de Jesus 
11ags. 3:1, c.... .. .. . . .. . .. . ...... . ............... . .. .. . ............ ... ......... :111 

N. 1:.!0 - Sobre liecnça a diversos funccionarios pnhlicos ... .... . . .. .. . . . . . . . . . ...... ..... ~:l 
N. I'! I - Sobre licença a diversos funccionarios puhlil!os... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. :::J 

De 1~3 

N. 102 - Sobre aposentadorias. pags . . u, -l\ .i().. .......... ...... .. ....... ... .... ......... ~,3 
N. lOi - Sohre annulla~ão de de1iheração da Asse111bl .:•a ~1uni<:lpal tlc Cnratinga, paga. 

t13, '!.J'', 2l:t, :.!:1-l c. . . . .. . . . .. .. .. . . . • . .. . . . .. . . . . . . • . . . .. .. .. . . . . .. • .. . .. .. • .. . . 270 



:sxv 
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N • Stl - Sobre agna pota\'cl no municipio tde Santa Luzia c ohras no do Caratinga , 
pags. x~ e . . ..... .. ...... . .............. . .... . .. .. .... ... .. . . .. .... . ...... . .. . . 

R 

Requerimentos 

DE DEPUTADOS 

1)-. 1 

Do 8r: Vasco A1.evedo pedindo que o p1·ojccto n. t Hl elo Senado \'OI te a respecth·a com-
mtssão pags. !l6 e .. ........ . ... ... .. . .... , .. . .... .. .. . .. .. . .. .. . . . . ..... .... .. ..... .. . . :;·.• 

Do mesm~ sr. pedindo rtuc os projectos ns. 12ll c t·H do Senado voltem ás respecth·a~ 
commtssões. pags. 00. 37 e...... . ... . ... . ... ... .. .... .. ....... . . ... ........ . .. .. .... ... ::~ · 

I>o sr. Joio Lui~ pedindo nomeação de uma commissão mixt.1 incumbida da reorganiza-
çio dos serviços publicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 

!lo sr. Vasco Azevedo pedindo nomeação de uma commiss3.o mixh incumbida de rever o 
Regimento de custas.. ...... . ..... . . ........ ..... ........ .... . ..... . .. .... . ..... . ... ..... 47 

Do sr. Juvenal Penna.pedindo copia do processo crime ~?stauratlo contra os ri!os impliea-
cados nos acontecuuentos de ~om Successo. 11ags. a.l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \I ; 

IJo sr. Vasco Azevedo pedindo que a Mesa felicite por tclcgramma ao sr . Santos Dumont 
(leio brilhante f•xito de sua aeronave . .... , .. . . .. . . . .... ........ . . .. o • • •• • •••••• •• 4 •• o . ~ ~ . : 

O~ DIVERS03 

Da pro.fessora de Santo Antonio da Casa Branca, pedindo licença .... . ..... . . . .. . , ... . .. . . • 
Da t•rofessora de Ouro Branco, pedindo licença .... .. .... .......... .... ................... . 
Do cldad~o Benjamin Flores, pedindo impresslo grt.tuita na Imprensa Oflicial de uma 

revista destin:tda á propaganda das rique1.as mineraes do Estado .. . ....... ... ' .... .. 
Do bacharel Gentil Kellaton de Moura Rangel pede que sejam equiparados aos juizes de 

direito avulsos os bacharela habilitados em concurso para cargos da magistratura 
De habitantes do Po1·to dos Mendes sobre transfereocia de suas fazendas para a comar-

ca de Dores da Boa Esperança ......... . ........ . ............... . ..... . ... .. ... . ..... . 
Do tenente-coronel Domingos Rodrigues do Cruzeiro sobre transfererwia de fn7.enda .... .. 
De Slmpliciano Antonio de Magalhães no mesmo eentido ...•.••........•....••..•..•..•... 
De José Antonio do ~ascimento e outros no mesmo sentido .••••. . •..•. . • . .•.....• .. ••. . . 
De d. Rita Emilla de Castro no mesmo sentido . ...... .. ............. . ............. ... ... .. 
De Augusto Avelino de Araujo Lima pedindo licença ...... .. ............ .. · .. .... ... ..... . 
De Carlos Wigg e outro, pedindo privilegio para exploração do leito do rio das Vellaas. 
Do e~crivlo de orphãos do Piumhy, pedindo licença ..................................... .. 
De d. Thereza Maria Gomes Guimarães, pedindo lmpressio gratuita do romance •Mauri-

cio• de Bernardo Guimarães .. . .. .. ...................... . ...... .... ................. . 
Do dr. José Eugenio do Amaral e Souza e outros, pedindo privilegio para uma E. F. t:.J 

Dores do Guaxu1•é á margem esquerda do rio Grande . .. ..... . ......... .. ......... .. 
Do escrivlo d.e orJ•hãO!J da comarca da Le~poldina pctlindo .licenca . .. ..... .. ... .. . .... .. 
Do dr. Albertmo Rodr1gues de Arruda, pedmdo transfercnc1a de fazenda .. ...... · . • . ..... 
Do Club Litterarlo Recreativo •le Piurnhy, pedindo cessão de materiaes de um proprio do 

Estado ...... .. .. ..... .......... . . . .............. ... · .. .. ........ .. .. .. ..... .. ....... . 
[lo Yisconde de Caldas e de Carlos Gomes Ribeiro da Lnz sobre trans fereocia de fazenda~ 
De Herculano Martins da Rocha sobre o pagamento de aj uda de custo pela sua transfe-

rencla para ost:~ Capital. ... ..... ............. . ..... . . . ............. . . .. . ............. . 
Do escrlvio de pa1. •lo districto do Carmo do Escaramuça solicitando licença ............. . 
Do ~s~rlvão ~e v.az tio Rio Novo no mesmo s.entid~ ......................................... . 
Do .JUI7. de d1rerto •la comarca do Prata pedmdu licença .......... .... ..... ... ........... .. • 
De José Policarpo da Luz soltre transferencia de fazenda .. ...... . . .... . . . .•... · ....... ·.·. 
De Antonio Lul7. Pinte de Noronha, pedindo aonullaçll.o tle actos ela Camara de S. Jose'• 

do Paraíso .. ............. ..... .. ...... ........ . ... . ... . .... . .. . ..... · .. ... . . . ......... . 
Dn escrivão de orphãos do Rio Branco, pedindo licença .. . ............ .. • .. . .... ......... .. 
De Satyro Luiz . Pedros;1, yedindo transfcrencia de fazentl~ ................ .. ..... .. • ... .. 
ne Pedro Ferre1ra de Pal\'a, no mesmo sent1do .. .. . ........... .... ........ .. .. ..... . ... .. 
De habitantes da 111ar,.em do ribeirão Arantes sobt·e di v isa~ tia Comarca elo Fructal . . . . . 
o .. Gre~ori~ de :5ouza"M!!-cedo, pedindo revog~ção da lei n. ~~~ e do Dec. n. 1.409.: .. ·:· 
))c BeDJamm Florc8, pedmdo 1mpressão gratUita de uma rensta de propaganda d .. s rt-

qnezas mineracs do Estado ....................... . ...... ... ... . .. . .... ...... ... .. .... · 
Do cx-collector da Januaria, pedindo moratoria para pagamento de seu alcance:·:·: .. .. 
Do bar lo de Santa Barbara sobre transferencla de suas rawndas para o nmme1p1o tio 

Rio Preto ....... . ...... . ... . ...... .. ........... . ... . .......... .. ..................... . 
Df! Pedro Pereira Lima e outros, pediot.lo transferencia de suas fazcnd2s para o dlstricto 

de ltablra do Campo ................... , ; ....................... · · •• • .... • • .. • · · · .. .. 
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De Alfredo de Andrade Vilella, pedindo transferencia de sua fazenda para o munlclplo 
de Além Parahyba .•..•. .. .........•.•. . .•.••.•.. .. . . . . .. . . . .... . .... ... .... .•. ..•...• 

Da Empresa Colonizaçlo Brazilelra, pedindo cessão gratuita de terrenos devolutos . ... ... . 
De Severiano Joaquim Vilella sobre transferencia de sua fazenda para S. Josó do Tijuco 
De Antonio Soares de Azevedo, pedindo privilegio para uma E. F. de Santa Barbara a 
· Cara"tin~a . . ....•.. : .••• . . .. ... . .•. . ..•....... .. .... . .... . .. . ·: .... .. •.... . . .. . . ... .. . 
De prl~~!:ta~~:_~:b~~~~~~-~ -~~ -~-~~~i-~~~-~~~~~~-~ -~~~.~~~~~~~~~~-~~- -~~~~ . ~-~~~~~~~ -~~ 
De Joll.o C&ndido Torres, pedindo transferencia de soa fazenda para a comarca do Ja-
Do cofl~~lor. ·d~ . T·r~s· c~.:ãÇôeá . d~· RÍo-vê~de: .. pedi~d~ . s~j~·. ~~j~~ã.d; . ·d~ . 'pagame~tÕ ·d~ 
De 8~~{f~~o q~:n~!lf!t~ ~?:r~~~~i:~· ~'ti i.:~; pedi~il~· <i~~ 'ã8 · ~ii&Çã~ ·~;; ~~i~õ -~~iã~ 'ieiiâ.S 

com hora certa. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .......... . ...... . ... .. .. . .... .. .......... . .. . . .. 
De fazendeiros do sul de 811nas sobre transferencia de fazendas .. . . . . . ... . . .. . . ... ... ... . 
Do ex-administrador da Recebedoria de Dores do Guaxupc, pedindo restituição de juros 

que pagou sobre o alcance verificado em suas contas . .. ........ . . .. .... . . .. . .... . .. .. 

Reconhecimento de poderes de deputados 

PAGINU 

Dos srs. Assis Lima e Edmundo~Bium, pags . 2tl e. .. . .. .. . . . ... . ... . ... .. ... . .... . ....... :31 

Resuino dos trabalhos 

Resumo dos trabalhos <to Congresso.... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . • . . . . . . . . • . . • . .. . . • :<'Si 

/ Representações 
Dos habitantes -de._Tres corações do Rio Verde, pEdindo a colUiervação da respectiva co-

marca . ..... . .................. .. .................... . ... . ........ . ............. .. .. . . .. . 
Dos habitantes .to dlstricto de Santa Anna de S. Joio Acima, pedindo a elevação desse 

""' ~dlstricto á categoria de Villa ... . ............... . . .. .. . .. ... . . .. . ...... . .... . ........ . 
D abitantea do Manhuassú, lembrando a conveniencia da construcção do ramal ferreo 

da U!opoldina áq.uella cidade . ...................... . ............ . .. . . . ......... . ... . 
De habitantes do dlstrJCto de Bom Despacho e das fazendas da Agua Limpa e Palmeiras 

sobre m.e.dldas de estatlstlca.. . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. • .. .. .. .. . . . . . . .. .. • . .. .. ....... 
Do eleitorado da Barra Longa, pedindo transferencla desse districto para a comarca da 

Ponte Nova . .• . .-.. .. . .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .... .. . . • ......... . ................... .. ..... . 
De habitantes de S . Caetano .do Cbopotó, pedindo transferencia desse districto para a co-

marca de Plran~a . . . . . ....... . .. . ........ . ....................... . . . ................. .. 
De habitantes da Piedade da Boa Esperança, pedindo transferencia desse districto para a. 

comarca de Piranga .... . ........ . ...... . . . ................... .. .... . ..... .. .. . ........ . 
De habitantt!s do distrieto de Fonseca~, pedindo passagem deslle districto para a comarca 

de l\larjanna caso seja supprimida a de Alvinopolis .... ..... . ...... .... ............... . 
De habitantes. dos districtos de Santa Cruz das Ar~as e do Campestre sobre medidas de 

estatistica.. . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . • . .. . .. . . .. .. .... . 
De habitantes de S. Gotbardo, pedindo transferencia desse districto para a comarca de 

Dores do Indayá ... . .. .... . . .. ... . ............ . ... . .... . ............ .... ... . . ..... .... . 
Da Camara Municipal do Carmo · do P amabyba, protestando cnntra o petiido su-

pra . ....... .. . .. . ........ ... ... . ....... ...... .. ... . ....... . . . ... . ..... ... .. . .. . . ... .. 
De h_abitantes do corrego d'Antas, protestandp contra diversas metlidas de estatis-

tJCa .......... . .... , . . .. ....... . ......... .... .. .... . ... .. . . .. ....... .... . . .. .. . . .... .. . 
De diversos concessionarios de terrenos diamantinos, protestando contra disposiçôes da 

lei n . 285 ..... ... . .. ...... ....... ..... .... .. . .. . . .... . ... .. .. ....... .... ........ . . .. .. . 
Du habitantes do distrlcto de Bom Jesus da Penha, sobre medidas de estatistica .. . . ..... . 
De ~~~~~n~s :i~ ~f:r~~: -~~~~~~~-. -~ .t.r~~~~~~~~~~ -~~~- ~-i~~~~t-~ -~~~~ . -~ . -~~~~~~-. -~~ 

Q De Cust.odio Vicente Mschado e da C&mara Municipal de Bambuhy, sobre medidas de 
/ estatistlca ......... . ........... . .. ... .. ... . . .. ... ... . .. .. .. ... . . . ... ..... . ..... . ........ . 

De habitante& do C&lafate nesta C&pital, pedindo a creação de uma cadeira de lnstru-
cçlo primaria ... . ... .. ......... . . ......................... . ......... . .......... .. .... . . 

De diversos proprietarlos residente& no aul de Minas, pedindo a transferencia de suas fa-
zendas de uns para· outros municipios .... .. ..... . ....... . .. . ..... . ... ........ .... .. .. 

De diversos habitantes de Bom SucCesllo, pedindo perdlo para os rcos condemnados por 
sentença do juiz de direito desaa comarca em crime de responsabilidade ........... .. 

De contribuintes municipaes ele Montes Claros, reclamando contra leis de seu munici-
pio ........ . .. . .......... ..... . . .. . ....... ' .............. .. .. ...... . . . .. ...... . ... . . .... . 

De habitantes do povoado « Con4ns •, pedindo a elevação d- localidade a districto 
de J.laz ....... .. ... ...... ... . ........ ... . .. .... . ............ .... . . ..... . . .. . . . .. ...... . . . 

De hab1tantes de ~anta Qulteria, pedindo elevação deslle dlstrlcto á categoria de 
Villa ... . ........ . ....... ......... .. .. ....... . ...... . .. . .. . .... .. ............ .. .......... . 

27 

28 

.31 

.az 
"32 

;33 

:lJ3 

:a' 
34 

32 

:s5 

72 

78 
7a 
7S 



XXVII 

Da Camara Municipal de Campo Bello, sobre transferencia de distri ctos e ~obre conser-
vação da respectiva comarca . . ..... . .. . ... . ... . . . . ... ... . . . ..... ... . .. .. • .. .. ... . 

Do presidente da Camara Municipal do Turvo, pedindo a conseo·vação de sua comarca 
e de todos os seus •listrictos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .... . . . . . 

De habitantes de S . Joaquim de Bicas, pedindo transfercncia. desse dislri cto para a C()-
marca de Bomtlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ç:;Do conselho districtal de Santa Rita de Caldas, protestando contra a aJtc·ração elas di vi-
, sas desse di stl·octo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . . . ........ ... . 

La Ca.mara Municipal de Cambuhy, protestando cunto·a a supprcssão ela respectiva co-
marca .. ... . . .... . . ... . ... . . . . .. .. ... . .... . ... . . . . .. .. . .... . . . .. . . . . . ... .. ..... . . 

Da Camara Municipal do Alto Rio Doce, peuinuu conservação da respectiva comarca .... . 
De habitantes ole t n;neii"Os. pedindo seja mantilla a integridade desse tlistl"i cto . ... . .. . . 
De habitantes do !tlbeil·ão Vermell)o, pedindo revogação da lei que declarou insubsis· 

tente a crcaçàu de <listricto nessa Jocalidacle . ... . .. . .. . . . ..... . . . .. . . . 
De habitantes du districto de Pimenta pedindo transferencia desse districto para a co-

marca da Formi; a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . . 
Do directorio político desse di stricto. no mesmo scntid •... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 
De habitantes de Bom Jesus da Penha pedindo tran ·fcrencia desse <li stri~to para a co-

marca de Jacuhy ... . . . . . . . .. . . .... ... . . . . . . . .... . .. ..... .... . ... . .. .. . . . ... • 
De fazendeii"Os do tlostl"icto do Descoberto pedindo transferen cia de s uas fazendas para o 

districto de G uarany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De habitantes do districto de S. João Baptista solicitando a transfcrcncia desse distl"icto 

para a comao·ca ele Oliveira ...... . . . . .... . . .. . ... . . . . . .. ... . ... ... . . . .. .. . . . .. . .. . . 
De habitantes de S. José dos Paulistas sobre questão de limites . ... . . .. .. . . . .. . . ... . . .. . . 
De habitantes do di s tricto de Jaboticatubas sobre o mes mo ass umpto ... . . . . .... .. .... . 
De Luiz Gonçalves Costa e Gabriel de Andrade sobre transfeo·cncm de far.cn<las .. . .... . 
Das Camaras Municipacs de Pouso Alto c !'assa Quatro sobre a C' nservação da co marca 

de Pouso Alto .. . . . . .. ..... .. .. .. . ,. .. . . . . .. . . ... . . .. . .. . .. . .. . . . ... .. . .. . ..... . . • 
Do agente cxecuti\·o municipal de Monte Santo sobre divisas <le seu município ..... . . . . 
De hahitantcs de Manhuassu petlindo a conscrvaç;lo da respertiva comarca .. . ...... . . . . 
Do dircctorio do partido republicano mineiro tle Bom Succcsso sobre a conservação da 
De r~~~?f~~~!s ~o~',tf;t~i~to. de. i:iõ;D "J~~ us . d~ P~~i1·~ ·s~br~ · (,:~~~-f~ ~c~·c·i~· .ci~~sé ·,j;"s tr·i ~ t~: : 
Da Camara lllunicipal de Santo Antonio do Machado sobre a conservação da respect iva 

comarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ...... . ... . . .. . . ........ . 
De habitantes da comarca de Cabo Verde protestando contra qualquer modificação na. 

estatislir!a dessa comao·ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
De habitantes do districto de Santa Rita de Caldas sohre divi sas desse districto com o 

de Congonhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . .. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . 
_,vDe l!a~~:!~~~~ ~~ ~-~ft~e{1i;,. {!~nYi~.~a ~~-v~ t~e~l.i~.d-~ -~ .t.r~~~~~~~ ~~~~a . . '.l ~s~~ -. ~~:~t~i."~~- .p~r~ 

De habitantes do districto do Laranjal sobre tmnsferencia desse distl"icto .. .. .... . ... . . . 
Oe habitantes do distri cto de Pi nh<! iros sobre transferencia de fazendas . . . • . . . . . . ... . . 
De habitant es tios Carneirinhos, São Sebastião do Onça , Carmo tio Caperll, S. Gonçalo do 

Pará c lta tiayass ll munic ípios de Santa Barbara, ltabim, Pará e Boontlm. sobre 
metlidas de estatís tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . .. .. . . . 

Da Camao·a. Municipal de Piumhy sobo·e sup1 ressão da respecth·a comarca . ... ... . . . .. . . 
Da Companhia E. E . llluzamhinho sobre 1·:. F. de Doo·es do Guaxupé . . .... .. . . .. . ...... . 
De proprietarios da. fazenda de Santa Quitcria. pcclindo tra.ns fc o·cncia para Aguas Vir-

tuo~ ~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ..... . . . .... . .... ... . .. .. . . . ...... . 
Do conselho distri ctal de ~anta Maria de S. Felix sohre a creação do novo municipiu . .. . 
De habitantes de S. Pedro da União pedindo sua conservação na comarca de Jacuhy . . .. . 
Da Camara Municipal de AyuO"U oca pedindo conservação da respectiva comarca . .. . .. . . . . 
Da Carnara Municipal do ~acrarnento pedindo seja essa cidaolc cons iderada como cabeça 

de comarca . . . . .. .. . . . ............ . . . .. . . . . .. .. . ... ...... . . .... . . . ... . . ..... . . .. .... . . . 
De habitantes de S .. Tose dos Botclhos pedindo elevação desse distri cto í• categol"ia de 

Villa .. . . . . . . . . . .. . ... . . .... . .. . .. · . . .... . .. . .. . ........ . ...... . ... . ..... .. ... . . . . . .. . . 
Do presidente e agente executivo municipal de Sant"Anna dos Feuos sobre suppressão 

dessa comarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . .. . .. . . ... ... .. . 
Da Garoara. MuniciJ?al _da Bagagem pedindo mu~ança do nome dessa cidade ............ . 
De habrtantes do drstr~cto do lndaya sobre rectoflcação .1e dovrsas .. . ... . . . ..... . . .. . . . . . 
De habitantes do di stricto de ~anta Quitcria pedindo elc,·ação desse tlistrrcto á cathcgo-

ria de Villa . .... .. . . .. . .. . . . ... . . ... .. .. .. . . .. . . . . ..... . . . . .. . •. . . .. . .. .. . ... ... . . . . . . 
De habitantes do di stricto de Chrystaes sobre transfercncia desse di stricto ... .. . .. . . . . . 
Da Camar·a Municipal tiO Bomtlm protestan<lo contra a mudan ça do nome dessa 

cidade .. ... . .. ...... . ... .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . •.• . .. .. .. . . . .. . . . ..... .. .. . ... . .... . 
De habitantes de S. João Evangelista do Peça nha sobre mudança. da sede do res pectivo 

município .. . ... . ... .... . .. . . .. .... . .. . . ....... . .. . ... .. .. . ... . .. . . . . .. .. .... .. .. .... . 
De Jose Antonio Ribeiro Çunha e outr·os sobre trans fcrencia de fazendas. ... . . •...... ... 
De habitantes do districto de I ' inheiros protestando contra a passagem desse districto 

para a comarca de Marianna .... . . . . . .... .. . . . ... . . ..... . . . . .... .... .. . .. . . . .. . ... . . 
_ '! De habitantes do districto de Capella Nova do Betim pedindo transferencia dessa distri-

De ~~~il:~~e; dc~df;~~fct: d~a~\~~·nta ·~; ~~iestà~do. c"ó~t~~ ·a. t~a~ s f~ ~enci~· d"és·s·é . . di~t;·icto 
para a comarca da Formiga . .. . . .. . . . . .... . . . ... . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. ... .... · .. 

De habitantes de Aguapé .e. d_a Concei ção do Rio Verde sobre trans fcrcncia desses distri-
ctos para outros mummpros . .. .. .. ... . . . . .. ... . ..• :.-.. . .. .. . .... . .. . . . .. : . ... · .. ·. ·: · ·:. · · 

De habitantes do município de Aguapé protestando contra a tran ·teo·encra desse drstrrcto 
do município de Dores da Boa Esperança .. : . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .... . ·.· .. . · · · . . · · · · . · · 

Do 1abellião da coroare~ de Araguary p~<lindo ondulto de pena c de habttantes de Santa 
Anna do Jacaré pedrndo transferencra para Campo Bello . .... . . . • . ....... . . •.•.. . . · · . · 
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XXVIII 

De fazendeiros residentes no sul de Minas pedindo transferencia de suas propriedades 
De C:bttaant~~mda;cta_z~~d~r~~ ~::fae~~~hÓra .dM. oó~e~ ·d~. i>àri "riôi.~~. i~á~sr~r~·~cià . dessá 

fazenda para a comarca de Pitanguy ...... ... ... . .... ..... . .. ...... ... .. ... . ...... . . . 
De habitantes do districto de Conceição do Turvo pedindo a transferencia desse districto 

para a comarca de Ubá. . .. •. ... .. . .......... ......... . . ..... . . .... . ... . .... ... ...... .... 
De condominos da fazenda do Retiro do Cubatllo pedindo transferencia dessa fazenda 

para o districto da Virgínia . ... .. . .. .... .... ... . .... . . ... ... ............. . ... . . .. . •. . . 
De habitantes do logar denominado • Perdizes • pedindo sua transferencia para a comar-

ca do Sacramento . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . . 
De diversos cidadãos pedindo transferencia de suas propriedades sitas no sul do Es-

tado . ..... .. . . ..................... . . .. ... ... ... . .. .... ... . . .... .. . . . ...... . . . ... . 
De habitantes da fazenda do Cajangá p~dindo sua transferencia para o município de 

Bambuhy .... .. . . ..... . ..... . . . . .. .. ... ... . .. ....... . ..... .... . ... . ........ . 
De fazendeiros do distl"icto de Cambuquira pedindo transferencla de suas faz'.lndas para o 

município da Campanha ... . .................. .. . ... ..... ....... .. .. ...... .. . ....... . . . . 
De habitantes do districto da Cami>anha, de Tres Corações, pedindo transferencia desse 

districto ~ara a comarca da Campanha .. .. ... . . . . . . . . . . . .... . .. . . ...... . ........ . 
Do tenente-coronel José Le!>nardo de Meira sobre transferencia de sua fazenda para a co-

marca •I e S. João Baptista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ....... . ... .. . ...... . .. . 
De habitan1 es da zona do sul do Estado sobre abolição do imposto do sal.. . ... . ....... . . 
Do conseJh,, districtal do • orrego d"Antas pedindo restauração da lei 2 .162 sobre di-

visas . . . . . .. .. . . ......... . . . ....... . . .. . ... .. ........ ... ... .. ... . ........ . . ... .. . 
De habitantes do districto da Contagem pedindo elevação desse districto á categoria de 

Villa • . . . ...... ........ ... . · ·· · ············· · · · ················· .. ... . . .. . ... . 
De mc·nbros da Camara 1\Iunicipal d<! Tres Pontas e do Conselho Districtal de Santa 

An11a da Barra pedindo que o Congresso não consinta no esphacellnmento desse mu-
nicípio ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ...... .. . .. . . . ...•. . . 

De habitantes dos districtos de Santa Anna do Garambeo, Serranos e Alagoas sobre me-
didas de e~tatistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De habitantes dos districto de Carmo do Campo Grande. Aguas Verdes, Campo do llfeio e 
o•1tros, sobre medidas de estatí stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .... ... . . . 

De habitantes do Cuiabá, V era Cruz e Pantana sobre medidas de estatística . .•... .... . .. . 
Do agente executivo de Tres Corações do Rio Verde sobre divisas desse município .... . .• 
Da Camara Municipal do .llachado pedindo que sejam mantidas as actuaes divisas desse 

município ............ .. ..... . . .. ...... . ...... .... ... . ........ .. . .. .. ..... ......... ... . 
De habitantes do districto do Machadinha sobre transfercncia desse districto . . . . ..... ... . . 
Da Camara Municipal de Barbacena sob re o parecer n. ~H referente ás divisas do dis-

tricto de S. Domingos de Monte Alegre ...... . . ... . ......... . ..... . ... . ..• .. . . . .. ..... 
De habitantes do Carmo do Pinhal protestando contra o ped ido de transferencia dos bair· 
. ros - Rocha~, Pinhal e Coqueiros - para Alfenas . ... .. . . .... ..... . . ....... .. . .... . 
Di~abitantes do districto da Varzea do Pantana sobre a elevação do districto da Con-
Da ~~::a á~f~~~~l;;"~t 3: :.·~~:iô. d;Ê:·t:Ré).. ;D~;jiré8iáõd:~se · éo;;ú~~·~~· ~õ ·prôj ~~iô · ~· ... i2\ 

do Senado .. .. .. . ... . ...... . . .... .. •... . .. ... ..•... ........ ...... . .. ..... ..... . .. . ..•. 
Do districto de S. José do Tijuco pedindo sua elevação á categoria de Villa .. . ... . . ..... . 
De habitantes da Venda Nova pedmdo seja a Contagem séde do município de Santa Qui-

teria . ........ . .. . . ... .... . ....... . . .. .. .. . ....... .. ............. .. . . ....... . . ... ..... . . . 
De habitantes do districto de Serranos pedindo transferencia de suas propriedades para 

a comarca do 'l'u rvo .. . ...... ..... . ... . .. . ... . . . . .... ...... .... · . . . ... ....... .. ... . ... . . 
.--0 Do conselho dlstrictal da Vargem da Pantana pedindo transferencia desse districto para 

comarca de Dello Horizonte c representando sobre a elevação de Santa ~ui teria a 
categoria de Villa ... . ........ .. . . . . . . . .. .. .. . . . ... ..... . ... . . . ... .... ...... ....... ... . 

Do conselho districtal e de habitantes de S. José do Alegre, município de Pedra Branca, 
pedindo conservação desse districto no município a que pertence . ... . . .. ......... . . 

De habitantes do districto de Santa Catharina pedindo transferencia para o novo municí-
pio de Aguas Virtuosas . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. .. ....... . .. . ... . . ... . ..... .. . . ... . 

De habitantes das comarcas de Cambuhy e Jaguary pedindo transferencia de suas proprie-
dades para a comarca de Ouro F1no ..... . .. .... . . . .. ... .. . .. · ... . .. . .. . . ....... . . 

De habitantes do distrieto de EstJirito Santo dos Coqueiros pedindo transfcrencia de suas 
proprie•lade.~ para o munic1pio do Carmo do Campo Grande . ... .. . . . . ....... . ... . .. . 

Do conselho districtal do Desemboque sobre divisas . . ....... .. . . ...... . . . ...... ..... . ... . . . 
Da camara municipal do Ser1·o contra o dismembramento do respectivo município . .... . 
De habitantes do d1stl"icto da Capella Nova do Betim sobre oleva~ão da Contagem á ca-

tegoria de Vi lia e sobre transferencia de fazendas . . .... . ... .. ... ... .. . . .. . ..... . . 
De Eugenio llibeiro Lei te ~obrinho e outro sobre transferencia de suas fazendas . . .. ... .. . 
De contribuintes municipaes de Monte Santo pedindo revogação da resolução n . 2·~15 

de l\liiJ . . . ......... . .. . . . ...... .. ... . ... ....... . ....... . .. . .. . ...... . ... ..... . . 
De habitantes de Cambuquira contra modificação do município de Tres Corações . . .... . . 
Do conselho districtal do Espírito Santo da Pratinha e do de Aguas Virtuosas sobre me-

didas de estatística . ... . . . . ....... . ... . . . ... .... . . ...... . . .... . .. . . . . . .... . .... .. . 
Do conselho districtal do Espil"ito Santo dos Coqueiros sobre transferencia desse districto 

para o novo municipio do Aquidaban .. . ...... ... ....... . . . .... ..... .. . . . .... . . .. . 
De habitantes dos bail-ros •Rocha, Coqueiros e Pinhal• pedindo transferencia para AI-

Cena~ .. .... . .... . .. ..... ..... . ..... .. ... .. .... . . ... .. . . .... ... ...... . ...... . . .... . 
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XXII 

T 

Telegrammas 

Do sr. Ignacio Murta communicando estar de viagem prompto para os trabalhos ... .. .. .. 
Dos srs . Vasco Azevedo e Juvenal Penna no mesmo sentido .......... .. ............... .. 
Do sr. Ribeiro de Oliveira justificando sua ausencia .......................... .. ...... ... . 
Do sr . Carvalho Britto no mesmo sentido ........................... . ............... ... . .. 
Dos srs . Astolpho Dutra, Celestino Snares, Desiderio de lllello c Jose Gonçah·cs commu-

nicando estarem de viagem promptos para os trabalhos ...... ...... .. ............ .. 
Dos srs. Gaspar Lopes e Xavier Rolim justttlcando sua auscncia .............. .. ....... .. 
Do sr. Simeão Stylita commnnicando estar de viagem prompto para os trabalhos .... .. .. 
Do sr. F . Peixoto iusti6çando sua auscncia ...................................... ... ... .. 
Do sr. Rodrigues Chaves, commnnicando estar de viagem prompto para os traba lhos .. .. 
Do sr. Alves de Lemos no mesmo sentido ...... ........ ...................... . ..... ..... . 
Do sr. Silva !"ortes justificando sua ansencia . ... . . ....... ......... ... . . .. .. . ....•.. .• ... 
Do sr. Porto Primo no mesmo sentido ... ..... . .................................. . ... ...... . 
De auctoridades da comarca de S. Francisco protestando contra a supprcssão dessa co-

marca ... ... .................... . .............................. . ..... ... ......... . .... . .. . 
Da camara municipal de Tiradentes pedindo a ~onservação da respectiva comarca . ... .. . 
Da cama r a municipal de Palmyra sobre suppressão da respectiva comarca ....... . ..... : 
Do povo de Tres Coraçr,es do Rio Verde protestando contra a annexação dessa comarca a. 

de Campanha ............ ................................. ..... ..... ..... ..... .... .... . . 
Do agente executivo municipal do Serro reclaillando sobre a divisão administrath·a do 

Estado . ......................... ..... .. . .... ... .. . ...... .. .. .. .... ........ ..... ... . 
Da camara municipal de S. José de Alem l'arahyba protestando contra a rcducção da 

taxa úo imposto de transmissão de propriedade .. . .................................... .. 
Do agente executivo municipal de Cataguazes protestando contra a reducção úa taxa do 

imposto de transmissão de propt·iedade ..... .. ........................... .. ... . .... .. 
Do ag_ente executivo mu!licipal de Leopoldina protestando contr:t a reducçào da taxa do 

IIDJ>Osto de transmtssão de propncúade .. .. .. ... .. ..... .... ..... ..... .... . . .. .... ... . 
Da camara municipal de Alfenas sobre transfcrencia da fazenda da Lagc . . . . . ..... . ..... . 
Do agente executivo municipal de Barbacena protestando contra a c mentia rlo sr . Tava-

res de Mello revogando o dect·eto n. : ~'il do governo prov isol'io ........... .. . : .. .. .. 
De habitantes do Espírito :::anto dos Coqueiros e do Gor rego do Ouro protestando contra 

a c reação do município de Aqnidaban, pags. 3:!~ e. . ..... .. . . ... . . •.• . .. . . .. . 
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