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CONGRESSO ~l:N'El::RO 
···~~ 

ANN.AES 

D.\ 

C AMARA DOS DEPUTADOS 

ACTA DA 1.• SESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4.• SESSAO DA 3.• LEGISLATURA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS, AOS 12 DE JU-
NHO DE 1902. 

I'RE!IDENCIA DO SR . JO ÃO Lun: 

Ao melo dia, feita a chamada, acham se 
presentes os ara : JoAo Luiz, Carvalho Brit-
to, Valerio de Rezende, Olymplo Borges e 
Arthur Pimenta, faltando os mais senhores. 

Na fórma do Regimento occupou a ca-
deira da presldencia o ar. Jo!o Luiz, que 
convidou para 1. • e 2. • sacretarlos os srs. 
Carvalho Britto e Valerlo de Rezende. 

Aberta a sessão e tendo·se verificado o 
comparecimento apenas de cinco ara. depu-
tados, o ar. Presidente convocou para ama-
nhA nova sesa!o preparatorla. 

Levanta·•e a 1essllo. 

ACTA DA 2 .• f:_ESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4.• SESBAO DA 3.• LEGISLATURA D.\ 
CAMARA DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO 
DO EST ~DO DE MINAS GERAES, P.OS 13 
DE JUNHO DE 1902. 

PREIIDENCIA D() 8R . Jolo LUIZ 

Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 
pre~entes 01 senhores : Jo!o Luiz, Carvalho 
Britto, Valerlo de Reaende, Olymplo Borges 
e Arthur Pimentã, faltando 01 mala lenho-
rei. 

Abr•1e a seaelo, 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
0 SR. 1.• EECREl'ARIO da conta do 1111• 

gulnte 

EXPIDH:JSTI 

Telegrammas 
Do sr. Ribeiro de Oliveira, procedente de 

Entre Rios, da hoje datado, communloando 
chegar amanh! á noite. - A Camara ficou 
Inteirada . • 

N!o havendo ainda numero legal para in-
sta.llaçlo do Congresso o ar. Presidente con-
voca nova seas!o preparatoria para amanh! 
á. hora regimental e 

Levanta-se a sesslo, 

ACTA DA 3.• _F.ESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4.• SESBAO DA 3.• LEGISLATURA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 14 DE 
JUNHO DE 1902 , 

PREBIOENCI.\ D:> SB.. JoÃO Lu! ~ 

Ao meio di a, feita a chamada, acham·se 
pre1entes os ara. : Joio Luiz, Carvalho Brit-
to, Valerio de Rezende, Olymplo Borge1 e 
Arthur Pimenta, faltando oa mais senhores. 

Abre-se a aesaão. 
E' lida eapprovada a acta da anteoedente· •. 
0 BR. 1.• BECkBTARIO dá conta do seguin-

te upedlente : 
Telc!JI'mlwws 

Dos ara. dotputados Silva Fortes, Aatol-
pho Dutra, Delfim "orelra e Jayme Gomes 
oommuoicando acharem se de viagem prom-
ptoa para 01 trabalho•. 

A Camara tl.ca Inteirada. . 
N!o havendo numero legal de .ara. depu.-

ados presentes para inatallaÇiio do Congrea· 
ao amanh!, como determina a lei, o ar. Pre-
sidente manda que ne11e 1entldo se otllcie 
ao Senado e ao e:z:m. 1r. dr. Pl'uldente do 
Eltado, convoca nova aeulo preparatoria 
para am&Dh! á hora regimental. 

Levanta·•• a ae•siio. 
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ACTA DA 4.• SESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4.• SESSJ\0 DA 3.· L"EGISLATURA DA 
CAMARA. DOS DEPUTADOS AO CONOR"ESSO 
DO ESTADO DE MINAS OERA.ES, AOS 15 
DE JUNHO DE 1902. 

PRBIIDBNCIA. DO IR. RIBEIRO DB ÜLIVInRA 

Ao meio dia, feita a ehamada, aeham -se 
preaentes os Brl.: Ribeiro de Oliveira, Car 
valho Britto, João Luiz, Valerio de Rezende, 

· Olympio Borges, Arthur Pim~nta e Ribeiro 
Junqueira. faltando ~s mais senhores. 

0 SR. PRB@IDBNTE eonvida para 1.' e 
2. · 1ecretarios os senhores Carvalho Britto 
e Joio Luiz. 

Ab1 e-se a sessão. 
E' lida e approvada a aeta da antE ee-

dente. 
0 ,R. 1.' SECRETARIO dá c0nta do SB· 

gointe 

;>XPEDIBNTE 

O {fi cio 
Do sr . I.· Secretario do Souado, de hon · 

tem datado, communieando nl!o ter-se veritl 
cedo ainda numero legal de senadores para 
a installaçllo do Congresso . -Inteirada. 

Nlo havendo numero legal de senhores 
deputados presentes para a installaçl!o do 
Congresao, o sr. Preaidente convida os 1e· 
nhores deputados para nova sessão prepara· 
toria amanhl á hora regimental e 

Levanta-re a sessl!o. 

ACTA DA 5.• §ESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4.• SESS.\0 DA 3.• LEGISLATURA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 16 
DE JINHO DE 190~. 

PREIIDINCI.\ DO SR. RIBJnRO DE 0LTVEIR.\ 

Ao meio dia, feita a chamada, acham -re 
presentes os senhores : Ribeiro de Oliveira, 
Nunes Pirllteiro, João Luiz, Carvalho Britto, 
Valerio de Rezende, Olympio Borge1, Arthur 
Pimenta, Silva Fortes, Jayme Gomes, Delfim 
Moreira, Astolpho Dutra, Juvenal Penna, SI· 
meão Stylita, Desiderio de Mello. Joaquim 
Callxto, Brandão Filho, Ferreira e Mello, RI· 
beiro Junqueira e Carloa Toledo, faltando 01 
mais senhores. 

0 SR. PRESI PBNTE convida para l.o e 2.o 
seoretarlos os senhores : Nunes Pinheiro e 
Joio Luiz. 

Abre-se a sessão. 
Lida e approvada a acta da antecedente, o 

1r. 1. 0 aecretario dá conta do 1eguinte ex 
pediente: 

Telegrammas 

Dolers. deputados Celestino Soares 11 Joré 
Oonçalvea communloondo chegarem hoje, 
promptos para oa trabalbo1.-A Camara fica 
Inteirada. 

• 
Nlo se tendo ainda verUlcado numero le-

gal de sr•. deputado• preaentea para a iD· 
atallação do Congresso, o sr. Presidente con-
voca nova ae~tão preparatoria para amanhl, 
á hora regimental e 

Levanta-se a aesel!o. 

ACTA DA 6.• _SESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4 • SESSAO DA. 3. • LEGISLA.TUR\ DA. 
CAMA.RA DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 17 DE 
JUNHO DE 1902. 

PRE9IDENCI.\ DO SR. Ri nEIRO DE 0LIVEIR.\ 

Ao meio dia, feita P ··hamada, acham-se 
presentes rs sn.: Ril.o :o de Oliveira, Nu· 
nPa P!nheiro, Jollo Lu z, Carvalho Britto, 
Valerio de Rezende, Olympio BorgeP, Ar· 
tbur Pimenta, Silva Fortea, Jayme Gomes, 
Delfim Moreira. Astolpbo Dutra. Jovenal 
Penna, Sim~lo Stilyta, Desiderio de Mello, 
Joaquim C~lixto, Brandão Filho, Ferreira 
e Mello, Ribeiro Jonqueira, Carlos Toledo, 
Abeilard, Vatcc Azevedo, José GonçalveB e 
Tavares de Mell >,faltando oa mais senborea. 

Abre-se a ses~ilo. 
E' lida e approvada a acta da sesslo an-

tecedente. 
Não ua expediente. 
O BR. PRESII>ENTE declara que achando-se 

prerentes na oasa vinte· e tres senboree de-
putados e achando ae na cidade o sr. Ce· 
leatino Soares, que nerfsz o numero de vin· 
ta e quatro, inaufficiente ainda para a inatal-
laçlo do Congresso, deverá a Camara con-
tinuar em sessi!es preparatorias, pelo que 
convida os senhores depu ' ados para compa-
recerem amanhli à hora regimental e 

Levanta- se a sersão. 

ACTA DA 7.• SESSÃO PREPARATORIA PARA 
A 4. • ~ESSA O DA. 3.• LEGISLATURA DA CA· 
MARA DOS DEPUTADOS AO CONGRESSO DO 
Ei-TADO DE MINAS GERAES, AOS 18 DE 
JUNHO DE l\J02. 

PRI!SIDENCJA DO SR . RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sra. : Ribeiro de Oliveira, Nune1 
Pinht>iro, João Luiz, Cal'Vulho Britto, Valerlo 
rle Rezende, Olympio Borzes, Arthur Pimen · 
ta, Silva Fortes, Jayme Gomes, Dalflrn Mo· 
reira, Aatolp!Jo Dutra, Juvenal Penna, SI-
melo Stilyta, Deslderlo de Mello, Joaquim 
Callxtr, Brandlo Filho, Ribeiro Junquelra, 
Ferreira e Mello, Carlos Toledo, Vsaco Aze· 
vedo, Tavares de Mello, Abeilard, José Gon· 
çalves, Julio Tavares e A11is Lima, faltando 
01 maia Fen hores. 

Abre-se a aeuão. 
E' lida e 1pprovada a acta da antecedente· 
0 IR. 1.0 IECRBTARIO dá conta do seguinte 



BXPEDIII:NTP! 

O {fi elo! 

Do er. deputado Alves de Lo mos trazendo 
ao conhecimento da Camara que por motivo 
de moleati>l em peasol\ de sua ramilia fal-
tarll. ás primeiras se•• ões. -Inteirada . 

Do sr. I.· secretario do Senado, de hoje da 
tado, colllmunicando já haver numero leg>1l 
de senadores presentes para a installaçllo do 
Cong•·esso -Inteirada. 

O sR. JoXo Lmz traz ao conhecimento da 
Camara e esta tlca egualmente inteirad•l que 
os srs. Agost inho P<~reira o Celestino Soares 
acbum se na cidade promptos pn.ra o ~ trn h• -
lbos, cão tendo comparecu.l., por motivo de 
força maior·, achando ~e t.llmbe:n de viag• m 
para eda. CHpital o sr . Rorlr igues Chav~~ e 
qu<l o sr. Olympio Mour11o.por moti vo de mo-
lesti" em •ua ;: essoa,ddi iarli de com purecor 
b primeiras scs~ões. 

O SR . PRFSIDENTE decla ra que Já l:aven ~ o 
numero l o~ a i rle senad< ros a rlt•pnt• •l vs pre 
sentos para a iostallacão d <~ ConH~ssu de•i · 
gna o dia de am2nh ã, â uma hora da tm·de, 
para ter log~r essa solemnidarle e r: e~se een· 
tido manda que se ofTicie ao Sen ·:do e ao 
um. Nr. dr·. Presidente de E~ lado e 
LevanL - ~o a s ~ a•ão. 

ACTA DA SE3SÃO SOLEMNE D~ INSTALLA 
Ç..;.O D ·I 4 .• SESSn.O DA 3 . • LEGISL~ TU lU 
JJO CúNGltESSO LEGISLATIV,\ DO E:>TAD::l 
DE Ml~AS GERAES, AOS 19 DE JUNHO DE 
1902. 
PREBIDE:'<C!A DO SR . RIOE!RO DE OLIVEIRA 

A' hora regimental,(eita a chamada, aoha.m-
ae presentes os sra. R.beiro de Clivei ra, Pe-
dr.J Drurumond, Nunes Pinheiro, Gomes da 
Sil va, Ferreira Alves, Coelho de Moura. Joa-
quim Calixto, Carva lh o Brttto, João Luiz , 
Valorio de Rezende, Agost.inho Cortes, 1\Rtol-
pho Dutra, Vasco Azevedo, Jay me Gomes, 
Jnlio TavRres, Simeão Stylita, José Gonçal -
ves, Mello Franco, Tavares de Mello, Olympio 
Borges, Ferreira e Mello, Delfim 1\foreird, 
Arthur Pimenta, B~pti~ta cle Mello. Ribeiro 
Junqueira, Assis Lima, Csmillo de Brit<', 
Cor·nelio Vaz e Teixeirll da Costa, faltao-lo 
com causa p~rticipada os srs. Alves de L~ 
mos e Olympio Mourão, e sem ella o> mais 
senhores. 

Abre se a Pe&Eão. 
0 SR. PRKSIDENTR diz que na fórma do art.. 

7 .• do re;.pmento commum, vae-se proceder 
ao ~urteio da commieellc Mixta incumbida de 
receber o @!'. dr . Secretario do Interior, iu · 
cumbido de ler a 1\leneagem Presidencia'. 

Feito o sorteio, fica a commiss!io composta 
dos senhores: senador Baptista de Mollo e 
deputado• Jo!o Luiz e Valerio de Rez•nde. 

Suepeode-se a aeullo até que seja annun · 
clada a chegada do ar. dr. Secretario do In-
terior. 

A' UID& hora da tarde, reaberta a se~@ilo, 
é annunclada a chega-fado er dr. Secretario 
do Interior, que veio acompanhado do ar. 
dr. Secretario du Flnanç ••· 

0 8R. PRIISID!!:l'ITII: CO!lVida a commiFsllO a 
cumprir o seu dever. 

Intr·oduzido no r·eolnto com ae rormalidades 
<{ ., estylo o sr . dr . Secretario do In ter io r, 
toma este aesento n n 111 e8a á direita do sr. 
Presi<.iAnte e pncede a letturo da te~ uh•te 
.\ !ena .. gem: 

Senhores Membros do Congresso legis-
lativJ do Esiado. 

Congratu lo-me comvosco e com o 
Estado pelo auspicioso lac lo de vossa 
reunião, prenuncio ce r·to de melhora-
ffientos para o Povo Mineiro, por cujos 
destinos tão cuidadoso e solicito se tem 
mostrado o Poclcr que dig namente re-
presentaes . 

Levado pelo mai,; louvavel escn1pulo, 
não que t·cnrlo s. e~c . o sr . rlr. Fran-
cisco Silviano de Almeida BranMio, di-
gno Prcsic!<.!nte elo Estado, pr·cs idit· ás 
eleições de I . .. de março . em que era 
indicado para o elcrado t.;ar:;o df' vic~
Presidcnte da I:.cpuulica, como :;eu su -
bstituto legal, assumi a administração 
do Estaclo a 21 de fere rciro do corren-
te anno. 

Sourevindo grave incomm0do em sua 
saneie, já enl"t-aquecida por tres a unos e 
meio de penosos e constantes lauores 
em prul da causa publica, não lhe tem 
sido possivel reassumir· suas l"uncções, 
ficando assim o Estado pri vaclo dos pa• 
trioti cos esforços de t~lo nota ,-el urasi-
leiro. cujas qualidades ele homem de 
Estado acabam de receber a ma is so-
lemne consagraçflo, na brilhante vota-
ção que o elevou ao p0~ iu de segundo 
magistrado da Hepublica. 

Solidar io com sua polí tica c adminis-
traç;:1o e seg·uindo a mesrr.a rola, venho 
hoje, em obedicncia ao preceito consti· 
tucional, trazcr-vo;; csdarct.; imentos e 
infot·mações sobre o andamento que ti-
veram os negocias publicas, cha mando 
ao mesmo tempo, rossa csdarec id:t a t-
tcnção para medidas que, a meu ver , 
podem concorrcr.p:11·a o dcsenrohimen-
to e progresso do Estado, cuja vontade 
soberana nos assignalou tão ltonrosos 
postos de lucta e de trabalho. 

Tem sido sempre amistosas e cordiaes 
as relações com a União e os outros Es· 
tados, e é cheio de jubilo e reconheci-
mento que vos annuncio a patriotica e 



• 
attenciosa solicitude com que o governo 
do rreclaro brasileiro, exm. sr. dr. Ma-
noe l•"erraz de Campos Salles, ta:o effi-
cazmente tem auxiliado a administra-
ção do Estado. 

Continuam a prestar seus valiosos 
serviços os srs. Secretarias, drs. David 
M. Campista e Wenceslau Braz Pereira 
Gomes, na gerencia das pastas a seus 
cargos. 

.\ probidade, zelo e competencia com 
que se têm dedicado á causa publica, os 
tornam credores da consideração e es-
tima do Povo Mineiro e do meu reco-
nhecimento pessoal. 

Pelos minuciosos relatorios, que serão 
submettidos á vossa esclarecida atten · 
ção, facilmentejulgareis da importancia 
de seus labores. 

Nas Secreta1·ias de Estado os funccio-
narios publicos, com zelo e aptidão, 
têm sido, em seus postos, poderosos au· 
xiliares da administração. 

O Poder Judiciario tem sempre sabi-
do manter as honrosas tradições que 
tanto enaltecem a magistratura mi:~eira. 

Os numerosos feitos, annualmente 
julgados pelo Egregio Tribunal da Re-
lação, demonstram a operosidade e com-
petencia de seus membros e fazem ver 
que é elle real anteparo entre o direito 
e as explosões das paixões mal conti-
das. 

Em sessão de 18 de janeiro do cot·-
rente anno, foram reeleitos-Presiden-
te do Tribunal o exm. sr. desembarga-
dor João Braulio Moinhos de Vilbena e 
vice-Presidente o exm. sr. desembar-
gador José Joaquim Fernandes Torres. 

Para os logares de Procurador Geral 
e sub-Procurador do Estado foram no-
vamente designados o exm. sr. desem-
bargador Caetano Augusto da Gama 
Cerqueira e o dr. A'tlreliano Moreira 
Magalbães,prestando ambos seus servi-
ços com todo zelo e competencia. 

O preenchimento de vagas verificadas 
em algumas comarcas se tem dado me-
diante concurso e na fórma da lei. 

· Depende ainda de solução do Supre-
mo Tribunal Federal a questa:o de limi-

tes entre este Estado e o do Rio de .Ja-
neiro. 

Chamo vossa patriotica attenção para 
a necessidade de habilitardes o poder 
executivo com os meios de resolver as-
sumptos congeneres com os Estados de 
S. Paulo e Espírito Santo . 

Urge pôr termo a uma situação que 
traz, como consequencias naturaes, os 
conftictos dejurisdicção e desordens, fe-
li:r.mente até hoje bastante attenuados 
pelo espil'ito ordeiro da população e cor-
recção dos magistrados que adminis-
tram a justiça nas comarcas confinan-
tes em ambos os Estados. 

As difficuldades financeiras que têm 
assoberbado o e1·ario publico, fizeram 
com que se visse obrigado o Poder Exe-
cutivo a supprimir diversos serviços, 
entre outros, o da commissão de limi-
tes. 

A reorganização desse serviço, por-
ém, se impõe, logo que o permittam as 
rendas estadoaes, porque si os levanta-
mentos topographicos não cream nem 
destroem direitos, constituem, entretanto, 
um elemento essencial para a demar-
cação da verdadeira linha diviso da. 

Não se tem descurado o Executivo 
de questões de tamanha importancia, 
procurando reunir cuidadosamente to-
dos os documentos comprobatorios dos 
direitos do Estado ; sú difficuldades fi-
nanceiras que vão, feli;:mente, se modi-
ficando- lhe embargaram o passo na 
solução destes momentosos assumptos. 

Continúa o commando da Brigada 
Policial confiado ao brioso militar co-
ronel Alfredo Vicente Martins, devota-
do servidor da Republica e que opti-
mos serviços tem prestado á segurança 
publica. 

O espírito disciplinado da officialidade 
e praças, posto á prova em numerosas 
e importantes commissões e diligencias, 
a correcça:o com que geralmente se têm 
comportado os delegados militares, mos-
tram que a Brigada Policial preen-
chendo os fins para os quaes foi creada, 
é um elemento poderoso e seguro de 
garantia da ordem. 

A impossibilidade que tem até hoje 
havido de serem preenchidos os claros 
nos batalhões, apesar dos contínuos es-
forços do governo, mostram a necessi-



dade de serem modificadas suas condi-
ções, ou de lhe ser dada nova organi-
zação. 

O serviço de policiamento do Estado 
esteve, até 30 de abril findo, a cargo do 
illustrado sr. dr Edgat·do Carlos da Cu-
nh:l Pei·eira que, ainda nas condições 
mais difficeis, se revelou sempre um 
runccionario correcto e zeloso cumpri-
dor de deveres. Bastar-me-ha dizer-
vos que, apesar da manifesta insuffici-
encia da força publica, da vasta exten-
sa:o do territorio do Estado e grande 
falta de meios de communicação, foram 
feitas numerosas e importantes diligen-
cias, principalmente nas divisas deste 
Estado com o do Rio de Janeiro. 

Exonerado a seu pedido, foi para o 
m~smo ca~·go nomeado o dr . Antonio 
Gomes Lima, que já na qualidade de de-
legado auxiliar, excellentes serviços 
prestara ao Estado. 

Supprimido o cargo de delegado au-
xiliar, ex -vi do disposto no art. 5." do 
dec. n. I .470, de 21 de outulwo do anno 
passado, liJi dispensado do exercício 
desse cat·go o sr. dr. José Christiano Sto-
ckler de Lima que, no desempenho de 
suas funcções, se mostrou sempre na 
altura da missão que lhe foi confiada. 

Em diversos pontos do Estado, prin-
cipalmente nas fronteiras do Estado do 
Rw, foi bastante alterada a ordem pu-
blica. 

Nos municípios de Além Parah;yba, 
Juiz de Fóra, S. Joa:o Nepomuceno, Bom-
fim e S. Paulo do Muriabé, numerosos 
grupos de malfeitores, organizando qua-
drilhas, assaltaram povoados e fazendas, 
commetteram assassinatos e roubos, 
alarmando os habitantes de diversas 
localidades. 

No município de Tbeopbilo Ottoni, 
deu-se lambem a grave occurrencia de 
tentativa de assassinato do j tliz de di-
reito da comarca. 

Uma das maiores preoccupações da 
policia consistiu em providenciar ener-
gica.mente contra os auctorcs dos dis-
turbios, em municípios da zona da Mal-
ta, e tambem contt·a os passadores de 
notas falsas. 

A acção combinada dos Chefes de Po-
licia de Minas e do Rio, efficazmentc au-
xiliados por delegados militares, e a 
energia do Poder Judiciario- restabe-
leceram a ordem nos municípios con-
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finantes e outros logai·es em que lui 
ella perturbada. 

De 1.• de abril do anno passado a 31 
de março do corrente anno, foram ins-
taurados e remettidos ao .Juiz ~eccional 
substituto 115 processos sobre moeda 
falsa, sendo presos muitos dos crimino-
sos. 

1\pesar da manifesta insufflciencia do 
numero de officiaes e praças da Bricra-
da Policial para o policiamento de tão 
vasto territorio, em grande parte quasi 
que privado de meios faceis de commu-
nicação, foram effectuadas 704 prisões, 
sendo algumas de criminosos impor-
tantes. 

Todas as providencias tomadas para 
manuten~·ão da ordem e captum de cri-
minosos, encontral'eis detalhadas no re-
latorio apresentado pelo rligno Chefe dt• 
Policia. o 

Por decreto de 19 de mai·ço do :-~ nno 
passado, foi designado o dia :!8 ele 
abril do mesmo anno pai·a nelle terem 
logar as eleições para deputados fede-
raes, nas vagas verificadas pela renun-
cia do sr. coronel Hodolpho Ernesto de 
Abreu, que tão relevantes serviços 
prestou ao Estado. e pelo fallecimento 
do sr. conselheiro dr. João da Matta 
Machado, distincto brasileii·o, tão justa-
mente considerado e querido do povo 
mineiro. Foram eleitos pelo 1.• distric-
to o exm. sr. dr. Francisco Luiz da 
Veiga, e pelo 9.• o exm. sr. desembarga-
do i· Carlos Honorio I :enedicto Ottoni. 

Verificando-se posteriormente mais 
tt·es vagas, na representação nacional, 
pela morte do exm. sr. di'. Necesio José 
Tavares e commendador José Antonio 
da Silveira Drummond, ambos de ta:o 
saudosa memoria, e pela renuncia de s. 
exc. o sr. di'. Sabino Darroso Junior, 
chamado ao alto. e merecido posto de 
ministro da .Justiça e Negocios elo Inte-
rior, foi, por decreto de O de janeiro 
ultimo, designado o dia 1: de março 
para as respectivas eleições. 

Foram eleito~ pelo 7. • districto o 
exm. sr. coronel José Bernardes de 
Faria e pelo 9." os ex mos. st·s. dr. Sal-
vador Felicio dos Santos e co•·onel Joa-
quim Thomaz de Carvalhae!>. 
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Em obediencia a.o disposto no art. l eRectuar-se a transição sem choque8 e 
47, § 1.• da Constituição Federal, rea- attritos, uma ver. que a qualquer insti-
lisou-se egualmente no dia 1. • de mar- tuição, como a qualquer mechanismo 
ço a eleição de Presidente e vice-Prcsi- o tempo é elemento essencial para o re: 
dente da Republica, sendo votados para guiar funccionamento. 
Presidente s. exc. o s•·. dr Francisco A opinião publica claramente se ma-
de Paula Rodrigues Alves e para vice- nifesta pela necessidade da reforma da 
Presidente s. ex c. o sr. dr F•·ancisco lei eleitoral. 
Silviano de Almeida Bt·andão. Dev~ ser empenho de honra, para todos 

Para preenchimento das vagas deixa- aquelles que presam as instituições de-
das no Senado ?llinciro, pela •·enuncia moc1·aticas, a maior garantia possível 
do ex m. sr. dr. Francisco Luiz da Vei- para as manifestações da opini ão po-
ga e pelo thllecimen todoexm. sr. dr. pular 
Joaquim Alva res dos Santos Sill·a, cujo E' pelo voto que o cidadão mais dire-
desapparecimento priva o Estado de um ctamente influe sobre os destinos da :-la-
distincto ser·vidor , tbi marcada a eleição ção ; a pu reza e verdade da eleição 
para i de março, sendo votados os constituem a pedra angular da Repu-
exmos. srs. drs. Cornelio Vaz de Mello blica. 
e Rodolpho Custod io fe rreira . I Estou certo de que assumpto ele tllm a-

Neste mesmo dia, como preceitúa o nha relevancia não escapat·á aos cuida-
art. 97, § 1 . " da Constituição Estadoal, dos de vossa esclarecida solicitude. 
procedeu-se á eleição para Presidente 
e vice-Presidente do Estado, sendo vo-
tados para Presidente o exm. sr. dt· . 
Francisco Antonio de Salles e para vi-
ce-Presidente o exm. sr. dr. Pacifico 
Gonçalves da Silva Mascarenhas. 

Todas essas eleições, bem como as 
mnnicipaes realisadas em S. José de 
Além Parahyba e Sete Lagôas, corre-
ram em plena liberdade e sem pertur-
bação da ordem publica. 

O grande empenho que tomam os 
municípios e districtos em suas elei-
ções mostra que, compenetrados de sua 
importancia, como elementos primor-
diaes da Republica, e ciosos de sua 
autonomia, procuram eleger quem me-
lhor possa dirigir seus destinos. 

As luctas que a principio se deram, 
rodeadas em alguns pontos de contlic-
tos e desordens, vão pouco a pouco 
desapparecendo e, comquanto renhidos, 
correm, em geral, os pleitos sem pertur-
bação da ordem, sendo as questões 
delles resultantes encaminhadas ao po-
der competente, que calmamente as re-
solve, á sombra da lei.. 

Falso seria pensar-se que os contlic-
tos e desordens, oriundos de paixões 
e interesses contrariados, resultam ex-
clusivamente do facto de não estar o 
povo preparado para tão importante e 
radical transformação, porque, por ma-
ior que fosse seu preparo, e ainda 
mesmo com seu genio ordeiro e pacifi-
co, seria difficil, quando não impossível, 

Obrn8 l"ublleal!l 

NOVA CAPITAL 

Graças á competencia e zelo inexce-
díveis do sr. Prefeito, dr. Bernardo 
Pinto Monteiro, sempre et-ricazmente 
auxil iado pelo operoso e patr·iotico Con-
selilo Deliberativo, tiveram consideravel 
desenvolvimento as obras da CapitaL 

De um anno a esta parte, fbi calçada, 
em diversas ruas, a supel'licie de .. . .. 
59.099.000, '"2 desenvolvendo-se egual-
mente a canalização de aguas e exgot-
tos. 

Concluíram-se as obras do Palacio 
Presidencial , os edificios para o almo-
xarifado e para o deposito de material 
de bombeiros. 

Com os auxilios prestados pelas mu-
nicipalidades, vae em regular anda-
mento o p1·edio para a Exposição Per-
manente ; a linha para bonds electri-
cos, já assentada na extensão de 11 
kilometros, será, dentro em pouco, en-
tregue ao trafego . 

Vão bastante adeantadas as obras da 
egreja matriz e quasi completa a arbo-
risação da cidade. 

:-lo intuito de facilitar a acquisição 
de terrenos e edificação de novos pre-
dios, foram expedidos os decretos ns. 
1.516 e 1.517, de 2 de maio de 1902, 
regulando a conceSSliO de terrenos & 



industriaes e associaç-Ões c a venda a 
particulares . 

AWmtas as difficuldades com que 
têm arcado o Conselho Deliberativo e a 
Prefeitura, era impossível fazer-se mais. 

:'\a:o permittiu a escassez das rcn(i';'s 
que fosse dado largo impulso ;i execu-
çtlo de obras publicas, no anno que 
findou. Ultimamente, melhorada a si-
tuação do tbesouro, tem o governo 
attendido, quanto possível, ás necessi 
dades mais urgentes desse serviço. 

A lei n. 30 I, de 1 rte setembro de 
l90:l, consignou a n .:• !Jade 90u:ooosuoo 
para obras publica~ . no exereicio rle 
HIOI. 

Terido sido despendida a s•>mma de 
578:4018~73, houve um saldo ot·çamen-
tario, nessa verba, de reis :-l~l :~:~..;8727, 
incluídos os encargos do exercício an-
terior. 

As despesas realisadas no exercício 
financeiro com as construcções, recons-
trucções e reparos de cadeias attingi-
ram a 80mma de l02:375S272. Foram 
construídas as do Pará, Santo Antonio 
do Machado, Poços de Caldas e Cara-
tinga e reconstruídas as da Campanha 
e Entre H. i os. Ficaram reparadas e 
concertadas 25 cadeias, em diversos 
pontos do Estado. 

Com a construcção, reconstrucção e 
reparos em alguns edificios foi despen· 
dida a somma de réis l53:12íJS-l6 >J. 

Foi de l46:624S496 a importancia auc-
torir.ada para coustrucções e concertos 
de pontes, e de 71:5S4S63iJ a despendida 
com estradas publicas . 

Diversos se1·viços e obras especifica-
dos no relataria do Sec1·etario das Fi-
nanças, importaram em réis 54:747$400. 

Na medida das forças orçarnentarias, 
estão sendo construídas algumas pon-
tes e reparadas as estradas, sem as 
quaes ficaria prejudicado o commercio 
de uma grande parte do Estado . 

Para regulal'idade no serviço de obras 
publicas lembro a necessidade de fixar-
se um criterio legal, discriminativo de 
obras estadoaes e municipaes, para que, 
quanto possível, se evite o inconveni-
ente rle correrem por conta dos cofres 

· estadoaes- obras publicas puramente 
municipaes, ou mesmo rlistrictaes, fi-

A·(.;.-?. 

• 
cando o Estado privado de recursos 
para outras, que claramente lhe perten-
cem e são de manifesto interesse ge-
ral. 

Embora seja ditllcil fixar este crite-
rio, com absoluto rigor, pode-se, com-
tudo, determinai-o em suas linhas ge-
raes. 

As numerosas obras reclamadas, em 
muitos pontos do l·:sta.do, mostram 
quanto é insutficiente a verba votada 
para este fim. -:'6 para reparos inadia· 
vcis de pontes e estradas silo escassos 
os recursos Mçamentarios, sendo certo 
que algumas cadeias se acham quasi 
em ruínas e outras em estar.o tal, que 
nellas neto se observam os mais ele-
mentares princípios de hygiene, desa-
pparecendo ate o:; ultimos traços de 
caridade c h ristan. 

Comquanto o governo se visse obri-
gado á mais esc rupulosa cconomta, 
para fazer lace aos compromissos do 
Estado. no paiz c no extrangeiro, ainda 
assim construiu algumas e reparou ou-
tras, havendo. porém, ainda muito a se 
fazer neste sentido. 

Bastar-me-ha dizer que cidades im-
portantes, como, por exemplo, as de 
Cataauazes, Theophilo Ottoni e outras, 
aind~ não possuem para prisões erlifi-
cios convenientes. 

Chamo vossa atteução sobre a neces-
sidade de ser melhor dotada ta:o im-
portante verba, porque em melhoramen-
tos indispensaveis, si nem sempre se 
pode marchar com a velocidade dese-
jad~, o essencial e não parar. 

Saude e sot~corro!il publico• 

Em algumas localidades appareceram 
casos esporadicos de varíola, sendo os 
doentes promptamente isolados e trata-
dos, de modo a não se propagar o 
mal. 

Reapparecendo na Capital Federal a 
peste bubonica ~ue, pouco depois, se 
manifestou em Campos, cidade de cons-
tantes communicações com os municí-
pios de ~luriabé e Carangola, foi pelo 
govemo ent:arregado ?a d.eresa sa:ni~
ria do Estado o consc1encwso e dlstm-
cto clinico, sr. dr . Cicero Ferreira, que 
fez immediatamente seguir para Muria· 
hé os apparelbos necessarios á desinre-
~o . 
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Foi o serviço organizado no logar sos, idéa, mais tarde, abraçada pela il· 
.denominado i\Iurundú, Estado do Rio, lustrada «Sociedade de Medicina, Ci· 
com a acquiescencia do respectivo go- rurgia e Pharmacia '' • assim acompa• 
verno, e tambem em Pm·aokena. Orga- nhando- imprensa local e classe me· 
nizado o serviço, foi pelo sr. dr. Cicero dica- a campanha, que vae sendo le· 
Ferreira encarregado da superintenden• vada a efl'eito , no mundo civilizado, 
cia dos tmbalhos o illustrado clinico contra essa terri\'el rnolestia, que tão 
sr. dr. Julio Brandão, delegado de hygi· li elevado numero de vidas preciosas 
ene em S. Paulo rlo Muriahé. ceifa diariamente. 

'fa:o acertadas fot·am estas providen· Cumpro um deYer humauitat·io, cha· 
cias que bastat·am para preservar o ter· mando a vossa esclat·ecida attenção para 
ritorio mineiro da invas:1o do morbus. a «Enfermaria Ferreirade Araujo>>. 

As despesas com este serviço rleva· nome que os jornalistas deram ao sa-
ram-se a 16:743S426. natorio, cuja construcção começar<\ bre• 

Empenhado em ver saneada a impor· vemente n'esta Capital . 
tante cidade de Juiz de Fúra, comple· 
tou o gO\'CI'llO o compromisso tomado Insf.rucc;iio Puhlicn 
com a respectira municipali(\ade, en-

1 tregando-lhe, pela verba soccorros pu- 1 E:\St:W• 1 • 1 u ~!.\IU<> 
blicos, a qu:mtia !lc ü4:000$000. 

Reunindo a estas quantias o que se Com a maior solicitude tem-se preoc· 
despendeu em au:dlios a diversas mu· cupado o govemo deste importante ra· 
nicipalidades, para tratamento de vario· mo do serviço publico, embora a bra-
losos, de alienados no Hospício i.'iacio- ços com a exiguidade dos meios orça-
na! e na Sant:-~ Casa de Misericordia de 1 mentarios c difficuldades resultantes da 
S. Joa:o d'El-Rc.Y , com acquisiç<lo de v a c· suppressão dos cargo~ de fiscaes extt·a· 
cina c com o Laboratorio de Hygiene, ordinarios, et);-vi do disposto no art. 12, 
até o mez d.: junho, elevou-se a despesa da l~í n. 318 de 16 de setembro, ficando 
a 135:416SHJI. Sendo a Yerba, para es!e a fiscalização do ensino publico e par-
fim, apenas de a4:000S000, para cobne ticular a cargo dos promotores de justi· 
o deficit, foi aberlo o credito supple- ça e dos inspectores municipaes c dis-
mentar de 101:416$191. trictaes. 

. Não foi ainda possivel por-se em execu-
çllo a lei n. l2 90, de 16 de agosto de 1900, 
creando no Estado a Assistencia de ali-
enados, medida indispensavel e urgente. 

Continúa esse serviço a cargo do Hos• 
picio Nacional e de estabelecimentos 
congeneres no Estado havendo muitos 
alienados em cadeias estadoaes, com 
manifestos inconvenientes. 

Chamo vossa criteriosa attenção para 
a necessidade de axiliar-se a conclu-
são da Santa Casa desta Capital, onde, 
além do alwigo que enctram os en-
fermos desvalidos, si\;o tabem tratadas 
as })raças da Brigada Policial. :l\luito se 
tem conseguido, graças aos louvaveis e 

·constantes esforços de iniciativa parti-
cular,e a conclusão desta obra pia e me-
ritoria é da mais palpitante necessidade. 

A imprensa local, hom·ando a memo· 
. ria do grande jomalista Ferreira de 
. Araujo, levantou a generosa idéa de se 
construir um sanatario pat·a tuherculo-

O recenseamento escolar, cuja confec· 
ção offet·ecerá preciosos elementos indi· 
cadores de medidas indispensaveis ao 
desenvolvimento do ensino primario, se 
acha a cargo dos promotores de justiça 
auxiliados pelos professores, nos termos 
da lei n. 281, de 16 de setembro de 
1899. 

DeYido ás medidas que foram adop-
tadas, o recenseamento escolar de 1901, 
si na:o foi completo e perfeito, visto 
conter faltas e omissões, offerece, entre-
tanto, dados mais seguros, detalhes mais 
claros do que o primeiro. 

Do relato rio do dr. Secretario do Inte-
rior constam os resultados obtidos. 

Em circular de 1." de agosto do anno 
proximo findo, recommendou-se aos 
promotot·es de justiça das comarcas, 
onde foi feito o recenseamento escolar, 
tomar eftectiva a obrigatoriedade do 
ensino, nos termos do art. 7: do regu-
lamento que baixou com o dec1·eto n . 
1 . 348, de 8 de janeiro de 190U. 



J,'AOlJLDADE LIVRE DE DmEITO 

Acha-se á frente elo sua clirecção o ve• 
nerando mineiro, sr. conselheiro dr . 
Affonso Penna, cujo espírito illustrado, 
disciplinador e correcto, é segura garan-
tia de prosperidade para este estabele-
cimento de ensino superior. 

Seu coi·po docente, apto 13 dedicado, 
em que se encontram magisti·ados en-
canecidos na administração da justiça. 
e notaveis jul'isconsultos, faz com que 
este estabelecimento, oriundo da inicia· 
tiva partícula•·, honre o Estado e todos 
aquelles que têm ampa1·ado tfío util ins-
tituiçfio. Pelos dados seguintes, facil-
mente ~jnizareis de seu •lesenvolvimento. 

Em IS9!J foi frequentada por 61 ai um-
nos; em HJOO, por 80; em HlOJ, por 80 
e actualmente por 107. 

E SC0 1. .\ DE I' IIAIOI \t:l I 

Virige este importante estahele~.:imen· 
to de ensino superior o distincto lente 
dr. \Vil hem Schwaclw, vantajosamente 
conhecido no paiz e no extrangeiro po1· 
todos que se intm·essam pelo estudo 
da variada e opulen l.:'l. flora !)!'asile ira . 

Consideravelmente I'eduzido, em con-
sequencia •la ultima reforma , continr'la 
seu pessoal a prestar servkos com de· 
dicaçf[o e ~ompetencia. 

Seus laboratorios e gabinetes sào, 
com grantle p1·oveito, fl·equentados pelos 
alumnos e podem ser vantajosamf!nte 
consultados ainda mesmo pelos mais 
competentes. 

Em virtude do decreto n. 1 ..180, •I e 21 
de outubro de 1901, foram supprimidas 
seis cadeiras e declarados em disponi-
bilidade os respectivos lentes, bem co-
mo quatro lentes substitutos prepara-
dores, que perceberão a metade dos 
vencimentos durante um anno. 
~o pessoal administrativo, houve tam-

bem a suppressão do Jog·a•· do bibliothe· 
ca1·io e de 3 serventes . 

(lY:O.ISASIO mSE IR(J 

Continr'ta este estabelecimento a JH't)S• 
tar bons serviços ao ensino publico, co•·-
re!!pondendo aos intuitos do legislador. 

Foram supprimidos os Jogares de por-
teiro, o de roupeiro e um de inspector 
de alumnos; no Externato, um de ins-
pector de alumnos. 
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As congregações das dez Escolas Nor ... 
maes mantidas pelos cofres do Estado 
declararam acceitar a reducção dos ven-
cimentos dos lentes e das g•·atificações 
dos direct01·es e se~retarios, continuan-
do por isso o governo a pagar-lhes os 
vencimentos com a reducção determi-
nada. O ensino normal já está sendo 
administrado de accordo com as modi· 
ficações feitas pela lei n. ::18 no decreto 
n. 1.175, de 1898. 

Tanto quanto possivel, é necessario 
lazer-se com que estas escolas entrem 
em regimeu definitivo, visto como o ac-
tual não pode deixat· de ser considera-
do provisorio. 

1:-lSTI{ I ' t \ :,\n I'IWHSSIO:\AJ. 

lnfelizment•~ . bem pouco, ou quasi 
na·~a, se tem teito entre nús neste sen-
tido . 

:\lei que determinou a organização 
deste ensino elabo1·ada por espíritos cul-
tos e animatlos das mais louvaveis in· 
tenções, será. a meu ver. de difficil exe-
cuçi'i'>. !!as condições em que ainda nos 
achamos 

.\ssumpto de tamanha itnportancia e 
de tão urgente necessidade,.:: certamen-
te dos mais dignos de vossa esclarecida 
attenção. Ao passo que, embora lenta• 
mente, se desenvoh e a instrucçâo pri· 
mal'ia, secundaria e supei'Íor, comple-
tamente nulh. é entre nú.s a instrucça:o 
profissional. 

Nada se fez ainda sobre materia de 
tanta relevancia, 8cndo, entretanto, im-
mensa a distan ~i a que sep11.ra a escola 
p1·imaria dos gymnasios, academias e 
seminarios. ~este espaço, c1n que a 
instrucção publica soth·e lastimavel so-
lução de continuidade, vegeta tristemen-
te a multidão dos desfavorecido<~ da 
sorte e, si este desequilib•·io ainda na:o 
produziu entre nós toda serie de suas 
pet'i;.!·osas consequencias, pelas condi-
ções inherentes aos paizes noYos, exten-
sos e pouco habitados, nem por isto, no 
correr dos tempos, nos furtaremos a 
e lias. 

Na sociedade moderna , cada vez mais. 
se complicam os problemas oriundos da 
miseria. Para resolvei-os humana c 
sabiamente, deve todo legislador por-se 

em guarda, porque tanto melhor sedes-
via o golpe, c1uanto mais calmamente 
se calcula sua direcção e intensidade. 
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· As officinas Salesianas, suas escolas 
))r&ticas de agricultura esta:o patentes 
aos olhos tfe todos, pr·oduzindo os me-
lhores resultados no velho continente e 
nas Republicas Americanas. Sumero-
sos Estados da União amparam esta 
obra bumanitaria e para ella chamo 
vossa patriotica attenção. 

A suppressa:o de tlscaes extraor·dina-
rios. imposta pela inadiavel necessidade 
de economias, que tornassem possível 
manter-se o credito do Estado, no paiz 
e no extrangeiro, é medida que, a meu 
ver, deve ser modificada, tanto quanto 
o permittirem os recursos do thesouro . 

PrP.stanrio reaes serviços á cansa da 
instrucça:o publica, as municipalidades 
va:o creando escolas ruraes, que o Es-
tado na:o pode sustentar, em vista da 
obrigação em que se acha de manter as 
urbanas e jistrictaes, procurando me-
lhorar-lhes as condições, dotando-as 
com preriios convenientes e material 
apropriado ao ensino. 

Com torla cautela e prudencia, tem o 
governo examinado asc ondições dos 
estabelecimentos de ensino creados por 
iniciativa particular, ou por municipa-
Iidade5', que requerem equiparação ás 
Escolas Normaes do Estado. Ordenan-
do que sobre elles emitta parecer pes-
soa competente, tem exigido na:o só que 
adaptem seus cursos aos programmas 
tlas Escolas Normaes, como tambem 
que montem seus laboratorios e gabi-
netes de physica, chimica e sciencias 
naturaes, porque, sem elles, o estudo 
destas disciplinas seria ta:o improflcuo 
como o da geographia sem mappas. 

A sabia deliberaça:o do Poder Legis· 
!ativo auctorisando esta equiparação-
fará com que entre em acção a inicia-
tiva particular. 

Espero que, com uma fiscalização 
competente e escrupulosa - se conse-
guirá o patriotico intento do legislador. 

Esta fiscalização deve, a meu ver, ser 
creada pelo Congretso e remunerada 
pelos estabelecimentos equiparados. á 
imitaca:o do que se exige de nossos Gy-
mnasioR. 
Archlvo Publico c Estatl•tlca 

Acha-se a cargo de illustre homem 

Tem sido regularmente publicada - a 
Revista do Archivo, optimo repositorio 
de interessantes memorias e noticias. 
que tornam bem patentes, na:o só a im-
portancia e necessidade da instituição, 
como tambem o espírito culto e opero-
so de seu digno redactor. 

Possue o Archi vo Mineiro precioso e 
abundante material, que fornecerá ele· 
mentos á soluça:o de questões penden-
tes entre este e outros Estados. 

Será de vantagem recolher-se a elle 
grande material esparso por diversas 
cidades do Estadc) e que, methodica-
mente organizado. ~e transformará em 
fonte de copiosas L' ntilissimas informa-
.ções. 

T•·ansfer·ido de Ouro Preto para llello 
Horizonte, o Archivo constituiu -com 
a 5." secção da Secretaria do Interior-
a Directoria do Archivo Publico e Esta-
tística. Apesar da insufficiencia do pes-
soal e da difllculdade de se obterem da-
dos seguros. os trabalhos da Estatística 
proseguem lenta, porém, regularmente. 

E' excusado insistir sobre a necessi-
dade e importancia destes trabalhos. 
Na expressão de antigos philosophos, 
os numeros regem o mundo; na dos 
pu!Jiicistas modernos, as cifras não o 
governam, dizem como elle é gover-
nado. Elemento indispensavel á boa 
orientação das administrações, a esta-
tística é para os governos o que a 
bussola é para os navegantes. 

Tmprensn Oftichal 

Criteriosa e competentemente dirigida 
pelo sr. coronel Francisco nressane, dis-
pondo de pessoal idoneo e material 
apropriado a seus Iins, tem prestado ex-
cellentes-serviços á causa publica. 

As publicações officiaes têm siilo fei-
tas com toda regular·idade em suas offi-
cinas, e é muito para se desejar que 
uma revista, occupando-se de assump-
tos indust1·iaes- seja ahi tambem pu-
blicada. 

Tornanrlo conhecidosos inexgottaveis 
recursos do Estado, as despesas com ella 
feitas serão sobejamente compensarlas. 

Junt.a Uo1nnter~lnl 
de lettras, o sr. dr. Antonio Augusto de Creada pela lei n. 51, de 5 de julho 
Lima, digno suc.cessor de Xavier da : de 1893, continúa esta instituiça:o a pre-
Veiga, de ta:o saudosa memoria. ' encher seus fins , velando pelos altos 
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interesses da importante classe com-
mercial. 

Procedeu-se ultimamente ás eleições 
de deputados e supplentes, havendo, 
porém, irregularidades na apuração, 
determinou o govemo fosse esta nova-
mente feita. 

V laçAo 

Até o dia 8 de abril do corrente anno, 
a extensão das estradas de ferro em 
trafego no Estado era de ~L 458 1\ i lome-
tros. Por essa occasia:o, a Companhia 
Viação Ferrea Sapucahy abriu ao tr·afe-
go,na linha de Bom Jardim ao Livra-
mento, um trecho de 22 kilometros. 
tendo-se actua1men te em trafego :~. 480 
kilometros, que se discriminam do mo-
do seguinte : 

ESTRADAS Ml :o;EIIU.S 

Leopohlina . . ... 
Oéste de Minas. 
Sapucahy ..... 
Bahia e Minas . . 
Muzamuinho .. . . 
Cataguazes . ... . 
João Gomes a Pi-

ranga . . . .. . 
Paraopeba . .. . . . 

Kilomctros 
842,156 
684,000 
371,000 
233,800 
9-1,8!)5 
4~,180 

26,564 
12,000 2.312,'595 

ESTRADAS Jo'EDERAES 

Kilomctros 
Central do Bra-

sil. .. . ... ... . 
Minas and Rio . 
Muzambinbo ... . 

Com estudos approvados, porém , 
ainda sem inicio de const•·ucçao, tem-se 
2.401 kilometros, assim discriminados: 

Sapucah.r .. . . . . .. .... . . 
Leopoldina .. ... . . . . . .. . 
Tbeophilo Ottoni a Peça-

nha . .. . . .. . ... ... . . . 
Extrema a Montes Claros 
Muzambinho . . .. . . .. . . . . 
Porto do :\1ucambo a Fer-

ros ........... . . . .. . . 
ParL1opcba . . . . . . . . . . . 
Bel! o Horizon te a lionçal-

ves Ferreira . . ... ... . . 

Kilometros 
218,209 
41:-{,;13H 

2 !2,600 
I :l0,69ô 
:315,040 

377,736 
-t r.5,u9o 

1!17 ,880 
Em es tudos e por estudar. Lúm-se 

4. !:1; U 1\ilometros . 
Até :31 de rlezembt·u o Estado tinha 

despendido com a construcçãn rlc suas 
esu·adas de ferro : 

Em subvenções, H92:7ti4$000 . 
Em garantia de juros, 2-L ll o2:1U l$fH~. 
distt ibuidos pelas seguintes estradas :. 
Lcnpoldina . ..... . . . . . 8. 17:l:S21$:>09 
Oéste de ~'lin <1s . .... .. 7 .022:!)54$165 
Sapucaby . . . . . . . . . . . . 8 . '118:r•2 l $7 45 
MuzamiJinho . . . . . . . . . l40:4::lt;$li45 
.João Gomes a Piranga 400:455$674 

24. 162: 191$!l:l8 
Em emprestimo, 15 875:412~"051, sen-

do: 
A' Sapucahy ... ..... . . 
A' Muzambinho . . . ... . 
A' Espir!lo Santo e Mi-

nas ...... . .. ... . . . . 

6. !)20:000:)000 
5 .li4H12S051 

3 . 311 :000;>;000 

15. 137;1:412~051 
Mogyana . . . . . . 

574,592 
147,000 
144,000 
:302,000 Despendcu com a r~ . F. Bahia c ~li-

3.480 ' 187 I nas (compra, emprestimo, constrncção 
' do pmlongamento até Tbeophilo Otto-

I .167 ,~5Q2 

Em construcção (actualmente paraly- ni, estudos até Arassuaby) .... .. .... . 
sada, exceptuando-se 14 kilometros da lü . l!Jl:ti "7P8~. 
E. F. Guaxupé) tem-se 451 kilometros, Ao todo - 57. 12~:2J~•S777, ó a quantia 
a saber: despendida com as estradas de fe rro, 

Oéste de Minas (ramal de 
Pitanguy) . .. .... .. .. . . 

Joa:o Gomes a · Piranga 
(prolongamento) .... . . . 

Muzambinho (prolonga-
mento) . . ..... . . . ... . 

Sapucahy, idem ..... ... . 
Guaxupê .... .. .... .. . . . 

Kilomet•·os no li:stado de Mitl'O.S. 
O total da renda bruta destas ferro-

4,800 vias do Estado, que em 1889 foi de .. 
3. U80:9ll0S482, e em I !JOO de .. .. .... . 

147,756 8.213:0j78312- elevou-se em 1901 a 
l0.222:ti88S247. 

146,665 
138,000 

14,724 

O serviç0 do t1·afego da Estraja de 
Ferro Bahia. e Minas, administ rada di-
I'ectamente pelo governo, contin ua a ser 
feito com a possível regularidade. 



O anno de 1901 ence1·rou-se ainda 
com o cleficit de 169:3791!233. 

A E. l<'. Joa:o Gomes a Piranga, es-
tando com o tJ·afego paralysado, desde 
dezembro de 1900, o governo, decor-
rido o p1·azo legal, chamou a si a es-
trada, restabelecendo o trafego, em 22 
de junho de 1901, por conta do conces-
sional'io, o Banco Iniciador de Melho-
ramentos. Embora intimado a tomar 
conta da est1·ada, o referido cessiona-
I'Ío tem deixado de o fazer, continuando 
po1· isso a estrada a ser administrada 
pelo governo, na fórma dos contractos. 

A E. F. Oéste de :Minas continua 
ainda em liquidação, estando determi-
nada a sua venda em leilão. 

O governo, para salvaguardar os in-
teresses do Estado, tendo em vista as 
clausulas dos contractos, por dec1·eto 
n. l.-184, de 8 de novembro de 1901, 
declarou a eadt~cidade do privilegio, ga-
rantia de juros e mais favores outor-
gados á Companhia. 

Chamo esper.ialmente vossa patl'iotica 
attença:o para as importantes zonas do 
norte e léste do Estado. 

Emquanto as regiõ~s do sul e oéste, 
embnra de modo insutliciente, relativa-
mente à sua extensão e importancia, 
va:o se desenvolvendo, g1·aças ás vias 
fen·eas, que as percorrem, as do norte 
e lêste, deixando de parte a Estrada de 
Ferro Bahia e Minas e uma pequena 
porça:o da Leopoldina, estão completa-
mente privadas desse importante me-
lhoramento, tendo apenas algumas es-
tradas ordinarias, não poucas vezes, in-
transitaveis 

Lá estão, por assim dizer, extmnhos à 
vida economica e financeira do Estado, 
poderosos elementos e incalculaveis ri-
quezas, esperando apenas meios de com-
municaça:o para entrai' como importan-
tes factores de augmento da fortuna 
publica e particular. 

A uberdade inexcedível das terras 
fronteiras do EspiritQro> Santo e a vizi-
Dhança em que se acham dos portos de 
mar - asseguram a toda aquella zona 
um futuro, que, espero, não será remo-
to, cheio de vida e p1·osperidade, e ao 
F..stado novas e abundantes fontes de 
renda, uma vezservidas por ferro-vias. 

Si as immensas plamcies do norte 
ofl'erecem, com suas pastagens, campo 
vasto para grande desenvolvimento da 

IC 

industria pastoril, si suas terras, cob(.;-
tas de p1·eciosas mattas, asseguram ao 
Estado abundancia de quasi toda sorte 
do productos agrícolas, não é menos 
~rto que suas riquezas mineraes hão 
de constituir uma das mais fortes ala-
vancas de seu desenvolvimento e rique-
za. Além das pedras coradas, que já 
constituem importante ramo de com-
mercio, la estão jazidas de ouro, de dia-
mante, de graphito, de galena argen-
tífera e indícios seguros da existencia 
de minerios de estanho e chlorophos-
phatos; e força é confessar, que, debai-
xo do ponto de vist..1. das riquezas mine-
raes, o no1·te de Minas é ainda uma re-
gião a descobrir-se; as sea1·as, porém, 
são immensas e, infelizmente, ainda 
bem poucos os operarias. 

O aproveitamento de todas estas l'i-
quezas depende da machina, que só a 
via· ferrea pode tJ·ansportar, e é este o 
melhoramento primordial para aquella 
porção do territorio mineiro. 

Querer P-xploral-as pelos methodos 
barbaros e primitivos dos tempos colo-
niaes, será., no meu entender, um tenta-
meu imp1·olicuo e até absurdo. 

Tenho plena convicção ile que, uma 
vez servidas por Yias-ferreas, será tal 
o desenvolYimento destas zonas que os 
sacrificios feitos pelo Estado serão farta 
e sobejamente compensados. 

Bem talsa é a idéa dos que, vendo o 
pouco que produz o trabalhador nacio-
nal, apregoam a superioridade do ex.-
trangeiro. 

Vivendo em tertilissimas terras, re-
gadas de rios dos mais piscosos, sem 
meios de transporte para os fructos de 
seus labores, para trocar o que lhe sobra 
pelo que lhe tàlta, limita-se, natural-
mente, o nacional a produzir apenas o 
que lhe é necessario, pois seria pouco 
intelligente produzil· para perder. 

Colloque-se nas mesmas condições o 
melhor agricultor europett e os resulta-
dos serão sensivelmente os mesmos . 

Si os colonos europeus, nascidos em 
paizes onde a escassez de terras traz 
accesa, dia e noite, a lucta pela vida, 
só prosperam nas vizinhanças das ferro· 
vias, como poderá progredir o nacio-
nal, dellas separado po1· incalculavcis 
distancias, em terras que, obedecendo ao 
mais elementar dos esforços, lhe pro-
porciona o que lhe •'! indispensavel ? 
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Iudu8trlas 
Graças a patrioticas medidas toma-

das pelos Poderes Legislativo e Execu-
tivo da União e do Estado, varias in-
dustrias se Yão desenvolYendo entre nós 
libertando, pouco a pouco, o Estado d~ 
equilíbrio instaYel que resulta de um 
orçamento quasi que exclusivamente ba-
seado no imposto de exportação do café, 
mercadot·ia cujo Yalor depende de cau-
sas naturae~ c artifici:.les . 

INDI'STRIA A••RH'OLA 

os . instrumentos aratol"ios, para <i ue de-
pOis possa lambem ensinar, porque, fa· 
zer uma vez, vale mais do rpte falar 
cem. 

O l•:s tado precisa de escola,.. pr• •prias 
para cre~nça.s despro tegida~ da ><o rle, 
porque, mfehzmente, comu t1·i:-te con· 
sequenc.ia le.gada pela c~craYid <iO, quem 
entre nos dtspõe de recursos {Jara es-
tudos, em geral, não cogita do arado -
pensa em diplomar,. e títulos sden lifico8. 

I~DUSTRI.\ 1' .\STORII. 

Até hoje bem pouco se tem feito a Vae-se desenvolvendo lu'm regubr-
favor desta industria . o instituto agri- mente esta industria. 
eola, bem como os campos praticas, fo- \ovas raças bovinas est:1o sendo van• 
ram supprimidos pela força das circum- tajosamente introdu~idas . Espero que, 
stancia~, ficando apenas, embora tam- de~tro em pouco,. . com•·çar:io a funccio· 
bem pnvado de qualquer subvenção, 1. n~~ as novas. ll' tras de :-.o~te Lagoas c 
<In Cachoeira do Campo, apontado como 1 St.t.to i o monment .-. t'l:csceul•' <la" já 
modelo pelo5 ~ntendidos e competentes. I exislentes e bastante anunadot·. 
. ~.USO de tnStrulllelllOS .aratoriOS e 1 
mfehzmente pouco conhecido, conti· 1 
nuando o lmrbaro s,,·stema de lançar-se Em diYersos pont0s d0 Estado cst;1o 
fogo a J!l'eciosas maltas, <!crribaclas pal'a i funcci?nando numerosas fabric,:~s de 
o plantl? de cereaes. i.h·ge melhorar , m~nte1ga de excellente qualidade que, 
as comhçõe~ da agTicultu~·n, não sú por j alem. de se1· exportada em quantidade 
ella, como tambem pela mdustria me- 1 consuleravel para outros Estados, vae 
tallurgica. E' certo que os minerios alijando de nosso commercio pt·odu-
de ferro, de l!Ualidade excellen te , for- ctos artificiaes e suspeitos, introduzidos 
mam em Minas verdadeiras montanhas, à sombra de uma liberdade de com-
laltando, porém, combustível, em mui- mercio, a meu ver, mal entendida. 
tos pontos, por terem fiido destruidas Para se lazer idéa do desenvolvi-
as maltas vizinhas . mento que tem tido esta industl'ia. bas-

Como estes minerios sú se encontram ta referir que a exportação da mantei-
em zonas determinadas, em terrenos ga, durante o anno passado. se cle,·ou a 
por sua mesma natureza pouco ferteis: 147.886 li.ilogrammas. · 
onde é moroso o cl'escimento da vege- O gado vaccum exportado attingiu 
tação, achando-se as maltas bem de- em HIOI a 127.124 cabeças. 
senvolvidas ao longo dos grandes rios, E' medida de prudeneia e de grande 
co1·tando terrenos de natureza diversa importancia habilitardes o Executivo 

• ' o • segue-se que, a contmuar pelo mesmo com os metos nccessartos p~ra ampa-
caminho, teremos brevemente. de um rar esta industria, ou CI'eando urna 
lado- minerio !;em combustivcl, de ou- escola modesta e principalmente pratica 
tro- combt<stivel sem minerio. Além de veterinat·ia, ou, ad-insltu· do que se 
disto, o systema rotineit·o, até ltoje se- fez em relação á viticultura. c0ntractan-

. guido, vae sensivelmente alterando n do profissionaes ltloneos que, percor-
regimen das agnas, facto lamenta,·el rendo as regiões onde algumas epizo-
do qual podem resulta1· gr:wissimas con~ tias bastante graves timt assol:t.do o 
sequencias, debaixo dos pontos de vista gado bovino e suino, estudem estas 
industl'ial e bygienico. Para desenvol- molestias e vu lgarizem trat:uncnlos e 
vimento da agricultura , o l<~stado ne- medicações apropriada~. 
cessita de escolas, principalmente pra-
ticas, em que o alumno, dispondo ape- J;1 olnstrla tesUI 

nas de conhecimentos theoricos indis- ~umerosas fabt·icas de tecido conti-
pensaveis, dirija com suas proprias mt'íos .. nuam em seus trabalhos, sendo para 



•• 
lamentar-se que grande parte da mate- 1 ~a:o esta:o incluidas no quadro acima 
ria prima seja ainda importada, podendo 1 . 793 grammas de ouro em pó, tambem 
nosso solo produ1.il-a, até mesmo para exportado. 
exportaçâo. Diversas jazidas de oxydo!! de man-

Em alguns pontos do Estado, princi- ganez estão em exploraçao e, sem exag-
palmente em Harbacena, vae tomando gero, _se _póde dizer que!'- descoberta_ de 
a sericicultura desenvolvimento impor- uma Jazida e o prenunc_IO da de ~u1~s 
tante. A colonia Rodrigo Silva, zelo- outras, tal a ab~ndaoc!~ deste _mmer10 
samente dirigida per Amilcar Savassi, no Estado de Mmas. :,1 até hoJe a ex-
vae dando a esta i ndustria uma dire- ploração se tem concentrado entre as 
cçao animadora. ~stações . de Lafa~ette ~ 9uro Preto, é 

Seus productos, comquanto resentin- Isto devido f maiOr faClhd~de de tr!ln · 
do-se da falta de machinismos, mos- sporte pela Estrada Cent~al' em mUitos 
tram torlavia a possibilidade de crear- outr~s pontos, P<?rén~, existem em abun-

. · ma poderosa fonte danc1a estes mmer10s que, apesar da 
se e~tre nos mais u concurrencia de outros paizes, terão 
de riqueza. . . . . sempre boa collocação nos mercados ex-

A respecttv_a l!lUDICipahdade n~o tem trangeiros, em vista de sua composiçao 
poupado sacrdlc10s a favor desta l?d~s- chimica. 
tria, para a qual chamo vossa patr10tlea O Estado de Minas vae-se tornando 
attençao. ~ um dos g1·andes exportadores deste im-

Inda•trla Extraetlva portante elemento da industria, tendo a 
As p:1tdoticas medidas vo~das a favor sua etportaçâo, no anno tlndo, se ele-

desta industria vão prodnzmdo benefi- vado a 92.001. 146 kilogrammas, no va-
008 resultados. lor official de 2 . ll3:438S6õ0. 

Os eapitaes extraogeiros e nacionaes, Quanto â industria do ferro, com 
mais cooftaotes, empregam-se nos tra- grande pesar, se pôde dizer que, si na:o 
balhos de mineraçao. tem retrogradado, tambem na:o tem 

Além das minas de ouro e lavras de progredido. Além das forjas em que se 
diamantes, já em trabalhos, muitas ou- prepara o ferro pelo systema directo, 
tras, principalmente de diamantes, va:o muitas das quaes nAo funccionam pela 
sendo compradas em municípios do nor- falta de combustível e pelo exaggerado 
te que, segundo espero, se tornara:o preço da ma:o de obra, existem dous al· 
breve em animados centros de explora- tos fornos devidos aos louvaveis esfor-
çOes. ços dos intelligentes industriaes Costa 

Além das estradas estadoaes, que o Wigg e Gerspacher. Estes fornos pouco 
governo vae melhorando, outras têm têm trabalhado e, sem auxílios, ao me-
sido abertas ou concertadas pelos no nos indirectos, como, por exemplo, a ga-
vos proprietarios de terrenos auríferos rantia de consumo, por parte de offici-
e diamantíferos, melhoramentos estes de nas nacionaes, bem difficil lhes será 
grande valo1· para o Estado e p~ra os concorrer com os productores extran-
mnnicipi.os, em que se iniciarão ' gran- geiros. 
des trabalhos. Para facilitar a exportaçao dos pro-
• A exportaçao do ouro ~lo Estado duetos, o governo attendeu, quanto pos-
-de 1896 a HJOI é a segumte: sivel, às reclamações dos que se occu-

Ouro em barra exportado pelo Esta• pam desta industria. 
elo de :\tinas, durante os annos de 1 'i96 :'\o momento aclual serâ medida de 
a 1901 • em gra~rnal, com 0 correspon- alta relevancia decre~rdes um premio 
dente valor otllctal : · · 1 1 d 
11-'96 .. . .. l. P88.~•27 5.307:1 698233 pecumar10_paraaquele9ue resover: e 
1897 2 2::13 21 4 7.l84:6SSI{764 modo pratico e tnduslnal, o grand1oso 
1898 . : : :: :3:ooo:205 10.81ti:072S823 problema da electro-met!llhirgia d~ rer-
18\19 . . . . . 4 .192 . 414 !3.682:5548467 ro. A soluçao desta 1mportant1ss1ma 
19:.;0 . . . . 4.304 .688 1a.31 b 1188353 quesdta:o, ~ued tr~nsfor~arâ, em

11 
tod~ 

1901 . .1 OI '> 2'>1 IO.i71:67188ll mun o, a 10 ustna mo eroa, co oear 
· · · · · · - · - na evidencia que lhe compete, o ~stado 

Total . . 19.821 .009$61.164:672$ 151 de Minas, onde poderosas quedas 
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dagua se encontram ao lado de Yerda-J O conjuncto de appat·elhos indispen~. 
deiras montanhas de excellentes mine-I saveis ao fabrico do vinho, n!ls con?i-
rios de ferro. ções em que se acha essa tndustna, 

Penso que o imposto de exportação não púde exceder de 2:000~000. 
para productos do feiTO devia. desappa- Sobt·e ~ste _assu_mpto en contrar~is 
recer ou ao menos, ser reduz1do a pro- dados mal s 111111 ucwsos nos relato r1os 
porçõ~s 'minimas, porque, sem quasi ela lnspectoria da Viaç;io , Agricultura, 
nada alterar nosso estado financeiro, é, Commercio e I nu ustria. 
entretanto, um embaraço ao desen,·ol Lemuro-vos a necessidade de votar-
vimenlo desta industria. des os meios necessarios ao paga-

E' de esperar-se que, uma vez vence- mento dos premias conferidos. no ul-
(]oras as disposições contidas no proje- Limo concurso, aos viticultor·es e vini-
cio do Codigo Ciyil , entre ef!l nova. pha I culto1·es e que, até hoje, não os recebe-
se de desenvolvimento a mdustna ex- ram por falia de verua no orç:amento. 
tractiva, libertada rle innumera_s que- Em muitos pontos do E:,tado jà fun-
stões que até hn1 •· lhe tem s1do t<lo . . . • . . · ' ccwnam fhversos cortumes, em que 
preJmhciaes. são aproveitadas, não sú as pelles pro-

't'il f(•nlturn cedentes elas vi;,i nhanças dos puntos em 
Vae tomando grande incremento no 

Estado a industria da vinha, sendo bem 
remunerados os sacrificios leitos a seu 
favor. · 

Em quasi todas as zonas se desen-
volvem os vinhedos, cultivando-se as 
variedades que mais produzem e melhor 
resistem ás doenças cryptogamicas. 

O sr. engenheiro H i cardo llelgrano, 
encanegado pelo governo destes estu-
dos, tem estado em constantes viagens, 
percorrendo os vinhedos, ensinando 
meios de melhorar a fabt·icação do vi-
nho, por meio de fermentos selecciona-
dos. Prestando excellentes serviços, tem 
já percorrido e estudado 104 vinhedos, 
devendo ai nda visitar um grande nu-
mero de outros, em localidades mais 
afastadas. 

Calcula elle a producção annual em 
perto de 3.000 hectolitros de vinho, em 
parte exportado, em parte consumido 
no Estado, eliminando-se assim, pouco 
a pouco, de nosso commercio, porção 
consideravel de productos artitlciaes, 
contendo, não raro, substancias noci-
vas. 

E' para lastimar-se que sejam ain~a 
tão primitivos os apparelhos até hoJe 
usados nesta industria. 

E' de inteirajustiça que o Congresso, 
correndo em auxilio dos vilicultores, es-
tes benemeritos luctadores, habilite o 
croverno com os meios necessarios a 
~cquisição de machinismos mais aper-
feiçoados, que lhes sEtiam vendidos pelo 
custo. 

A. C.- : ~ 

que se acham , como ainda de Joga res 
long•nquos . 
~ão sendo, pori: m, estas sufficientes, 

o governo attendeu ú reclamaç.1o dos 
industriaes. de modo a tornar possível 
a importação de pelles do mercado do 
Hio de .Janeiro . 

E' de esperar-se que, entrando em 
trabalho o es tauelec imento fhgorifico 
de Juiz de Fóra. pat·a conservaç:lo e 
ex.portaçii:o de camcs verdes, sendo ahi 
abatiLia grande parte do gado, ate ago-
ra exportado, encontrem os proprieta-
rios de cortumes elementos necessarios 
á sua industria, independentemente de 
importação . 

Agnns mh•e••nes e thermnes 

São abundantes e numerosas estas 
fontes em algumas zonas do Estado. 

~luitas dellas já são vantajosamente 
reputadas, princi pai mente na extensa 
bacia vulcanica de Caldas, Lambary, 
Cambuquira e Caxambt't; outras, po· 
rém, ainda são mal conhecidas. 

Será de grande vantagem, salva-
gual·dados os interesses rnunicipaes, 
dar-se aos teiTi(orios em que ellas se 
acham, Ol'ganização que torne mais di· 
recta e efficaz a acça:o do govem o sob1·e 
esta importante fonte de riqueza publica. 

E' urgente cuidar-se cautelosamente 
da conservação dos terrenos adjacen-
tes, para boa captação das aguas, li-
vres de infiltrações e de perdas de ga-
zes capazes de alterar-lhes as proprie .. 
dades medicinaes. 



Chamo para este importante assum-
pto vossa patriotica e esclarecida atten-
ça:o. 

I udnatrlu ceramlt>u 
Comquanto possua o Estado podero-

sos depositas de argillas apropriadas a 
toda sorte de productos ceramicos, desde 
o tijolo ordinario ao refractario, in-
dispensavel á industria metallurgica 
até ás mais finas porcellanas, ainda ba 
pouco tempo, esta industl"ia se achava, 
entre nós, em estado verdadeiramente 
em bryonario . 
Barba~na, Caethé e Penha Longa 

são os pontos em que por ella mais se 
tem luctado; comquanto, na primeira 
destas cidades, não tenha ella tido com-
pleto desem·olvimento, nem por isto são 
menos dignos de encomios aquelles 
que tanto se tém esforçado por incre-
mentai-a . 

Em Caethé, onrle os depositos de ma-
teria prima urro temem concurrencia, 
em quaiidade e quantidade, graças aos 
i~telligentes e constantes esfbrços do 
benemerito mineiro dr. João Pinheiro 
da Silva, é esta industria uma reali· 
dadc. 

Nos laboratorios e no pessoal da Es-
cola de l\linas de Ouro Preto, esse po-
deroso centro de trabalho, encontrou o 
honrado industrial meios de resolver 
os problemas que estorvavam o passo 
a industria nascente. 

Muitos de seus productos, levando de 
vencidas os similares extrangeiros, for-
necem a este e a outros Estados pre-
cioso material, abrindo-se desse modo 
uma fonte de riqueza publica e parti-
cular. 

Acautelados os altos interesses do 
Estado, o governo julgou de seu de-
ver amparar tão util emprehendimen-
to, facilitando meios de transporte e pre-
ferindo para obras publicas o excellen-
te matPrial, jà bastante conhecido na 
pratica, e p~las numero~as experieocias 
de laboratorios e gabinete, quanto á 
qualidade e resistencia. 

Além de numerosas fabricas de sa-
bão exist~>ntes no E..'sta ~!o, funcciona 
nesta Ca1•ital uma do mesmo genero 
f!ue, modesta na fôrma, é digna de at-
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tença:o, não sú pela variedade e ex-
cellencia de seus productos, como tam-
bem pela competencia e orientação dos 
que a dirigem. 

Embora em pequena escala, jú vão 
sendo utilizados por operoso e intelli-
gente industrial desta cidade os fructos 
oleaginosos de uma palmeira que for-
ma verdadeiras tlm·estas nas margens 
do Hio das Velhas. Esta inexgottavel 
fonte de riqueza I• diJ,.ma de attenção. 

Terras e Colonlza~,.~iio 

Este serviço acha-se organi1.ado de 
accordo com as leis ns. 27, de 25 (le 
junho de 1892, 173, de 4 de setembrc• 
de 1896 e 203, de 21 de agosto de 1893, 
regulamentadas pelo decreto n. 1351, 
de 11 de janeiro de 1900, sendo as 
medições de terrenos de,·olutos para 
compra directa, revalidação de con-
cessões c legitimação de posses feitas a 
expensas dos requerentes, qu~ pagam 
;;, réis por metro c·orrentc de peri-
metro nas zonas de matta, c 30 réis nas 
de campo. 

De conformidade com o disposto no 
art. V da lei n. 203, citada, foi, pelo 
decreto n. 1.302, de 20 de fevm·eiro de 
1900, dividido o territorio do Estado 
em sete districtos de terras. Destes dis-
trictos só funccionaram no anno findo 
o I.n, 2.•, 3.• e 5.•, medindo uma area 
total de 208.514.130,m?OO. 

A renda liquida mínima proveniente 
destas medições, calculada de accordo 
com a legislação em vigor, será de .... 
07:4208500, já deduzido o abatimento 
de que trata o art. 00 do regulamento 
citado. 

Na:o despendeu o gO\·erno importan-
cia alguma com este serviço, durante 
o anno findo. 

A. renda já arrecadada, proveniente 
das terras medidas, durante o anno 
passado, foi a de 10:467$0Ci9. 

Continúa, portanto, este serviço a não 
acarretar nenhum onus mais aos cof.·es 
publicos. 

A area total dos terrenos devolntos 
medidos no Estado, a partir de 1895, 
sóbe a 843.137.738,m?QO. 
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Acham-se localizados nesses nucleos 
2.855 indivíduos. 

A producção nelles obtida pelos colo· 
nos durante o anuo passado. importou 
em Z75:8748300 réis. 

O valor das propriedades, casas, ani-
maes etc., é calculado em 981:064$001) 
réis. 

A despesa etl'ectuada no anno findo, 
foi de 160:955$558 réis. 

Ainda no anno de 1901, foi insigni-
ficante o movimento immigratorio, por 
subsistirem os motivos que impedem o 
restabelecimento da concessão de pas-
sagens para os immigrantes d.estinado.s 
a este l!:stado. O numero dos mtroduzt-
dos ascendeu, todavia, a 187, ou mais 
51 que no anno anterior, em que 
vieram para !\tinas 136. 

Em sua maioria, se destinavam aos Fllaaoça8 
nucleos coloniaes. Como já disse, os funccionarios p~· 

Destes immigrantes localizaram-se: blicos, mantendo suas honrosas tradt-
em nucleos coloniaes, 100; em estabe- ções, prestaram, com zelo e dedicação, 
lecimentos agrícolas, 38 e em cenh·os bons serviços á administração . 
industriaes, 4U. O corpo fiscal das rendas no Estado, 
Com es~e serviço_ ~es~e~deu o .Esta• lo 0 pessoal da Recebedoria de Minas. no 
a quantta de 47:iJ·!2$v9ü, sendo· · · · ·. Rio e o fiscal das rendas externas tem, 
14:807$510 com as passage~s, a bordo, com dedicação e competencia, exercido 
e 3'~:734$8:-"fi com o éustew da supe-
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suas funct;.ões melhorando considera-
rintendencia de immigração na Euro- velmente o se;·viço d~t arrecadação. 
pa, da agencia fiscal no Rio de .Janeiro Accentua-se felizmente nas finanças 
e da hospedaria de Juir. de Fóra. 1 publicas um franco movim<>nto de re-

Custou, pois, ao Estado. cada passa- ~ genet·ação. 
gem a bordo a importanCia de 7\J$18-L Após a cl'ise angustiosa. contra a 
Si se levat·, porém, em conta ~ to~! des- qual teve de luctm· o Estado nos annos 
pendido, 47:542~96, com os llllmigl'an· antel'io1·es -proveniente de factores de 
tes intruduzidos, ficarâ para o Estado ordem interna e reflexo inevitavel dos 
~ada_ um localiza~o, ~la eleva~a s~mma embaraços geraes, que _a~iigiram o in· 
de 2o4$237. Dah1 a mconvemenc1a 1le teiro paiz- não era hctto esperar-se 
tratar-se deste serviço em pequena es- um subito renascimento, a despeito de 
cala, continuando sempre a mesmades- medidas reparadoras, promptamente to-
pesa indispensavel c?m. algum pesso~l madas pelos poderes publicos. 
e conservação de edtficJOs a elle destl• :\o inicio do período govemamental, 
nados, e que não podem ser abando- prestes a findar, o illustre Presidente do 
nados. Estado consignava, na sua primeira 

O governo, attendendo ús reclama· mensao·em ao CmJO"resso, úS resultados 
ções de fazendeiros, que já tem colonos, colbid;s no balanÇo que dera á situa-
tem feito vir as familias destes, que ge- ção financeira daquella epocha, expri-
ralmente se estabelecem nos mesmos mindo-se da seguinte fi'>rma: 
poutos em que encontram seus paren- «Incluindo compromissos fataes ex• 
tes. tra-o1·çamentarios, presentes uns, outros 

COLONJl.AÇ.i.O 

São em numero de oito os nucleos 
coloniaes conservados pelo Estado : Ro· 
drigo Silva, no município de Barbace-
na ; Nova Baden, no de .Aguas Virtuo· 
sas; Francisco Salles, no de Pouso Ale-
gre ; Aftonso Penna, Bias Fortes, Adal· 
berto Ferraz, Carlos Prates e Corrego da 
)Jatta, nos subm·bios desta Capital. 

Comprehendem todos elles uma area 
medida e demarcada de 77.152.295.m~40, 
dividida em 788 lotes ruraes e 234 ur· 
banos. 

relativos a custeio ele serviços forçados 
e a contractos em via de execução, cu ... 
jos pagamentos scri~1~ feitos á custa 
ele emprestimos - a dl\'lela tluctuante do 
Estado -não l~vando em conta quan-
tias indeterminaveis- de,·ia montar, no 
exerci cio de l8Vfl - a 28 .160:Gü~S592 ». 
E mais adeante: « Calculada como foi 
a divida tluctuante externa ao cambio 
de 7, é evidente que esse algarismo se 
reduzirá muito, á medida que o agio do 
ouro for diminuindo». 

Accrescentava ainda que : «a cifra 
de - 28. 460:66·~:;iJ92 representava os 



eompromissos extraordioarios, que· o 
Estado tinha de satisfazer no exercicio. 
· Quaes os recursos a c<lntrapor-lhes 1 
A receita já distribuída para fazer face 
á despesa ordinaria não deixava saldo ; 
ao contrario, a arrecadação nlo corres-
pondia á renda orçada. Dos novos im-
postos decretados, na:o havia muito a 
esperar, como aliás a experiencia tem 
provado. 

Tínhamos a liquidação do activo; mas 
essa dependia de tempo e incidentes fa-
voraveis, com que na:o se tinba o direito 
de contar.,. 

Nesta situação, a primeira medida 
!lue as condições do momento permit-
tlam era a reducção consideravel. das 
despesas publicas, que attingiu, em 
1899, á somma de 5.183:8968172, se-
gundo demonstram os calculos detalha-
dos que a alludida mensagem expõe. 

A:inda assim o ex~rcicio financeiro de 
1899 encerrava-se com um deficit orça-
mentario de 1.888:3668128. 

A origem desse desequilibrio entre a 
receita orçada e a renda arrecadada, foi 
a diminuiça:o das rendas da exportação, 
em que figura o café como parte prin-
cipal, já em 1898; e pela primeira vez 
-a arrecadação das rendas publicas fi. 
cara âquem das cautelosas previsões or-
çamentarias e pelo mesmo motivo. 

O anno financeiro de 1900 viu inau-
gurada uma reforma importante, de 
consequencias beneficas para o the-
souro. 

Até enta:o, algumas das despesas avul-
tadas e previstas, eram satisfeitas por 
meio de operações de credito, inva· 
riavelmente realisadas sempre que se 
tratava de p2gamentos de juros garan· 
tidos e subvenções a estradas de ferro. 
As despesas dessa natureza montavam, 
. em HlOO, á som ma de 1 . ü12:685$000. 

A eliminação de taes encargos do or-
çamento da despesa ordinaria, numa 
epocha caractet·izada.,pelo abatimento 
da receita e pela retracção get·al do 
credito-constituía inevitavelmente uma 
fonte permanene de deficits. 

Ficou estabelecida a unidade orça· 
mentaria ; os esforços do poder legisla· 
tivo convergiram enta:o para a manuten-
ção do equilíbrio entre as despesas to-
taes do Estado e as previsões da · re-
ceita. 

Ao mesmo tempo conseguia o Gover-
no realizar a operação relativa á trans-
ferencia do ramal ferrao da Capital e 
a relativa á indemnizaça:o das despe-
sas com a construcção do edillcio des-
tinado á alfandega de Juiz de Fóra, 
percebendo o thesouro a som ma de . .• 
3. 344:()()()8000. 

Todas estas medidas, alliadas á me-
lhor situação da taxa cambial, eram de 
natureza a attenuar a gravidade exce-
pcional das condições financeiras do Es-
tado. Os resultados obtidos neste par-
ticular constam do seguinte resumo 
contido na mensag-•m presidencial de 
15 de junho de 1900; «Satisfeitos os 
pagamentos devidos pela construcção 
dos ultimos trechos da E . F. Bahia e 
Minas na importancia de 1.500:0008; li-
quidadas as contas da Prefeitura da 
Capital, contractos e empreitadas exis-
tentes de obras publicas, no valor total 
de 3. 070:000SOOO ; pagas todas as con-
tas da E. F Central do Brasil, que 
apresentaram um saldo contra o Estado 
no valor de I. 275:0008000 e consoli-
dada uma parte da divida ·externa -
ficou o total da divida ftuctuante do 
thesouro redu?.ido a 14. 400:000S000, 
ou seja quasi metade da do anno an-
terior, tomado para a divida externa o 
cambio de 8. ,. 

Coincidia com essa situação a trans-
for·mação do regimen tributaria, pelo 
estabelecimento do imposto tet·ritorial, 
o favorecimento á industria da mine-
ração do ouro e da lavoura do café, 
pela diminuição dos respectivos im~ 
postos de exportação. 

Causas conhecidas e opportunamen-
te attendidas pelo poder legislativo 
obstaram a cobrança do imposto tet·~ 
ritorial no exercício de 1900. Por ou-
tro lado, a diminuição excepcional da 
producça:o do café nesse anno, deu la-
gar a um abatimento consideravel nas 
rendas do Estado, tendo sido de ..... 
6.033:0208103 o productodo imposto so-
bre a exportação do cafà contra ..... 
10.808:028S039 do anno anterior. A 
diminuição legal de 2 % na taxa so-
bre esse artigo e sómente quanto ao 
café exportado para o Rio de Janeiro, 
representou um valor de réis ........ . 
1.38~:6031733. 

Ao mesmo tempo um concurso sem 
precedentes de causas oppressoras de 
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ordem geral veiu aggravar a situa- de industrias e da necessidade de 
ção do tbesouro. A crise economico- guiar, em cada caso particular, a 
financeira da nação attingira seu ma- acção criteriosa do pessoal arrecada-
ximo de . intensidade; o credito retra- dor, o resultado obtido foi superior ao 
hiu-se de um modo absoluto e impor·- que poderiam esperar espiritos timora-
tautes institutos bancarios do paiz so- tos e revelou patentemente a plena 
tfreram o violento abalo que se co- acceitação rio novo regimen fin:m-
nbece. ceiro 

Entretanto e apesar de tão grave- No ponto de vista da doutrina, nada 
mente enfraquecidas as fontes da re- havia a dizer-se contra a nova institui-
ceita publica, tinha o Estado de bon- ção tributaria, cuja natureza e mecha-
rar seus compromissos no extrangei- nismo andam expressos em noçOes cor-
ro; de fazer tace a pagamentos int~r- rentes de finanças publicas. 
no~ ~m atrazo e de solve~ o d~brto 1 Difficil, porém, era a pratica inicial, 
ex.tgtvel de proMpto. e superror a crnco 1 cheia de detalhes impt·evistos e com-
mtl ~ontos , cont_rahrdo no Banco da !{e- I plexos e decisiva quanto ú snbsisten:. 
pubhca do Brasrl. cia ou repudio do systema a inaugurar. 

C~ngresso e , governo enfrentaram Orçado em ü50:000S000 para 0 pri-
coraJosament~ o:s embaraço~ desse mo- meir·o exercicio, em que foi ar-recadado 
~ento angustwso. A desperto ~as _con ( 1901 ), o producto do imposto territo-
dtç~es ext~emamente desfavo~.ave•s ?o ria! allingiu a 964:'?418416, segundo os 
mer ca.~o,. f?t lançado com exrto fehz, dados já apurados na Secr·etaria das 
em P.t lllCJI?IOS . do anno _fi ndo, 0 em- Ftnanças. até :H de dezembro do anno 
prestrmo mterno, auctorrzado pelo de- lindo 
ereto n. 1. <!33, de 21 de dezembro de · 
1900, representado por apolices de juro Ficou assim definitivamente implan-
annual de f• % , não ficando interior· a tada um<~. refórma proveitosa à estabi-
RO % 0 preço da emissão. lidarle da receita orçamentaria. Entre-

Graças á essa operação ficou liqui- tanto, era natura l que o pr·imeiro semes-
dada, em condiçOes vantqjosas para 0 tre do anno que findou se resentisse 
thesouro, a conta existente no Banco ainda do extraordinario desfalque pro-
da Republica, e consolidada urna divida venientc da diminuta producção do café 
que se vencera no valor total de .. .... no anno de 1900- üOI e da desvalori· 
2.010:0008000, proveniente de garantias zação continua de seu preço. 
de juros a ·empresas de E:stradas de As rendas publicas chegaram nessa 
ferro, divida cujos onus seriam aggra- epocha a um minimo sem precedentes. 
vados nos . termos contractuaes, dada Coincidia essa circumstancia com a ne-
a impossibilidade de prompto paga- cessidade de bon:al' o credito do Estado 
mento no prazo accordado. satisfazf'ndo-se pontualmente - ainda 

Outros compromissos de meno;- vul- dessa vez- os compromissos oriundos 
to, foram assim solvidos, sempre com das dividas fundadas externa e interna. 
livre acquiescencia dos interessados. Através os maiores e mais resistentes 

Em dia, como até aqui, ficaram pa- obstaculos poude o governo attcnder 
-gos, em dinheir·o, os juros das dividas correclamente áquelles empenhos - co-
· interna e externa, e feita a amortização mo o faria em tempos normaes. 
annual desta. Dadas a deficiencia da receita e a 

A esse tempo o imposto territorial, necessidade defazel-a quasi exclusiva-
remodelado pelo poder legislativo no mente convergir .para o desempenho 
sentido de incidir sómente sobre o va- daquelles importantes compromissos-
Jor do immovel, dado desconto razoa- era fatal um desequilii.Jrio, cuja conse-
vel ao das bem feitorias, entrara em quencia foi o retardamento de varias pa· 
plena execução. Apesar das difficulda- gamentos internos. 
des naturaes ao estabelecimento de um Foi sob a influencia dessa situação, 
tributo desconhecido até então no re- sem par na vida financeira do Estado, 
gimen tributario nacional ; dos emba,- que o Poder Legislativo elaborou, com 
raços oriundos da sua adaptação a toda o patriotismo que sempre o caracterisa, 
a variedade de zonas, ·de interesses, medidas urgentes, como principalmente 



a notavel reducção dos dispendios pu-
blicos. 

Comprehende-se, porém, que não seria 
immediato o effeito salutar de taes pro-
videncias nem os recursos ordina.rios, 
que seria licito esperar-se no segundo 
semestre de 1901 , bastariam á satisfa-
ção conjuncta dos serviços nesse semes-
tre, e aos encargos que a escassez das 
rendas accumulara no anterior. 

Eram indispensaveis recursos extraor-
dinarios que eliminassem, ou ao menos 
attenuassem, o pesado onus dos paga-
mentos em atrazo e favorecessem a nor-
malizaç:Io dos que dahi por deante se 
houvessem de fazer. 

Devidamente auctorizado para esse 
fim, contrahiu o governo um empresti• 
mo no valor de Lbs. 50.000 com a St. 
John d'El-Rey Miuing Comp. ao typo 
de 90 %, juros annuaes de 6 % e amor• 
tizavel gradativamente com o producto 
do imposto sobre o ouro a exportar pela 
companhia. 

O simples enunciado ilos valores da 
emissão e dos juros convencionados, ac• 
ceit.aveis mesmo em tempos de vitali• 
dade do credito publico- abonam evi-
dentemente a operação, levada a effeito 
em occasião em que emprestimos mais 
gravosos não tinham probabilidades fun-
dadas de realização. 

A garantia do imposto - assecurato-
ria do reembolso, é de ha muito a con-
diçllo normal dos emprestimos nacio-
naes effectuados no extrangeiro. 

Nem clausula alguma do contracto to-
lhe, sequer ao de leve, a acça:o sobera• 
na do poder competente quanto á altera · 
ção da taxa do imposto, nem tal clausula 
poderia prevalecer, si existisse, contra 
attribuições constitucionaes privativas 
do Poder Legislativo do Estado. 

Tampouco se poderia esperar que o 
poder publico, que ha dous annos dimi-
nuiu a taxa do imposto, no meio da crise 
financeira e com o intuito de favorecer 
a industria, viesse a augmental-a, quan-
do não sa:o diversas as condições do 
momento. 

Outra vantagem apreciavel do em· 
prestimo em questa:o, dadas a taxa cam-
bial a que foi contrahido e a alça con• 
tinua que se tem verificado e é licito 
esperar-se, é a de haver fixado imme-
diatamente, para o decurso da sua vi-
gencia, um valor recebido em moeda 

,.. 
nacional superiot· ao que teria o produ-
elo do imposto, decrescente sempre na 
raza:o directa da desvalorizaçJio do 
ouro, visto tratar-se de imposto ad va-
lorem. 

Effectivamente-representando o em-
prestimo uma antecipação do imposto 
por tres annos approximadamente, pro· 
duziu, ao cambio da occasia:o, a som-
ma liquida de 1.071:2188485. No mes• 
mo espaço de tempo, mantida a eleva-
ção do cambio e consequente diminui-
çJlo do valor do ouro - o imposto pro-
duziria som ma muito menor. 

Ha ainda a favor da operaçJio a cir· 
cumstancia da eliminaçJlo do interme• 
diario arrecadador do imposto, po1· co· 
bral-o directamente o thesouro, benefi-
ciado assim com a porcentagem de 
10 % sobre as som mas arrecadadas . 

Não se pode, portanto, duvidar das 
v~ntagens reaes do emprestimo a que 
me refiro, honroso para o credito do 
Estado. 

Em virtude do typo da emissão fo-
ram emittidos pelo Estado 555 bonds 
de' i. 100. Até fins de abril findo fo· 
ram resgatados 48 bonds no valor de 
i. 4.800 e pagos os juros na importan-
cia de i. 1.605-10-0, sendo i. 1.521 
de jut·os dos bonds em ser no semes-
tre de setembro a fevereiro ultimos, e 
i. 84-lO•h do bonds amortizados. 

Com o producto desse emprestimo 
conseguiu o thesouro pôr em dia os 
pagamentos atrazados até a epocha em 
que a operação teve logar. 

Poderoso contingente á regeneraçllo 
financeira- foram as medidas de eco-
nomia votadas pelo Congresso na sua 
ultima reunião. A reorganização de 
muitos dos serviços administrativos em 
nada prejudicou a marcha regular que 
antes tinham. Simplificou-se o mecha-
nismo, não se destruio porém a essen-
cia. Pelo contral'io - melhorada a si-
tuação do thesouro ficava vencido o maior 
embaraço opposto ao desempenho de 
serviços m·gentes, que a penuria dos 
cofres publicos não permitba satisfazer. 

A arrecadação das rendas publicas 
foi fiscalizada com rigor, produzindo 
excellentes resultados a acça:o vigilante 
do governo. Em grande numero de 
recebedorias e pontos ftscaes, principal-
mente no norte e no sul do Estado, as 
1•endas tiveram consideravel augmento. 



i\as divisas do Estado da Dahia- a áquelle peso, houve a mais apenas a 
recebedoria da Fortaleza, recentemente somma de 885:m>5S·•t:H, ou cerca de 
desmembrada da de S. João do Paraiso. 14 %. 
arrecadou de imposto ~obre a exporta~ ~a vigorasse ainda a taxa de 11 % , 
çllo de gado, sú no primeiro mez da o pr·oducto do impostL• eobr·ado pela Re-
sua installação, mais do que em todo o ccbedoria Mineira no Rio de Janeiro 
anno de l!JOI art·ccadára a de S. João seria elevado à 8. 712:7:.ns20j em vez 
do Paraiso com os seus desenove I>on- de 7 1'J7 ~99"90'> ,... s p~ b 1 . .... :0 ,, ~ ; ~ ·e "ra ase < o 
tos flscaes. . . calculo tomassP.mos com aquella taxa a 

• f~ ·recebe_dorra do Poçãosmbo, n~s pauta média de ll:l91i , o imposto sobre 
<hv~sas d~ ::;. Paulo, arrecadára no pr1- i o café teria produzido na recebedoria a 
me1ro ~rnnestre de 1900. a somma de ' somma de 20.fl:lü:7ti0S71.iu, algarismo 
8:686$0al i. em egual J~~~~odo de 190~, I superior il totalidade da l'eceita orçada 
a r~nda ~OI de 34: l oa$130 e no pn-

1 
para o corrente cxet·cicio. 

me1ro trtm~stre do cor~e~~e anno .. a : O exame destes algarismos põe a des-
~or~~ma ar1 ecad~da a~tm.,m a 1 ms \coberto a causa do nosso aiJatimen to fi-
,d: t78S399 Dabl ~e_ ve quanto h~ a nanceiro. devido muito menos a di spen-
esperar-se da exactld<~o desse se~vlço: I dios corri serviço~ extr·aorrlinarios. do 
desde. que delle se alastem q.uaesqu(;1 que a basear-se a maior partt• da re-
preoccupações extranhas aos mteresses ~ ceita publica em imposto:-: ~o hre ::t ex-
me;amente fi~caes · . . . portação de uma mercadoria, cuja pro-

l or ?utro 1!-ldo, a col~ella do cafe.em 1 ducção aucrmenta e cujo ,·alr.•r diminue. 
Hl01 fm a ma10r que o Estado tem hdo. , "' . 
s egundo os quadros que acompanham ' .. hntretanto: dada_s a~.-r conomr.a!· rea-
o relatorio do Secretario das finanças o 1 h7:adas,. a li ansfor ~aç,w do '·e., unen 
e r~ fé mineiro expot·tado pelos portos m'a- · l!:tbu.tan?, a_s . o?er·~çoe~ d~ cl·edtto rea-
t·itimos em 1901 r<'presenton o peso de hza~ .ts, ,r dttlet enç.a a ~ar s do. producto 
18i .41i0 . '![i4 kilogrammas ou appl·o.xi- do ~~posto sobre o ca!l!. sen strelme t~t e 
madamente 3. 113.128 saccas de uo ki- superwr ao do anno antece:tente, mmto 
logrammas. , concorreu para a melhor ordem exis-

Não se inclue no calculo supra al- ; tente nas finanças en~ ~ 901. 
gum café cujo imposto foi pago na E. . No corr~nte ex?rctc.w cntra1·am em 
F. Leopoldina e consta dos balancetes ngor med1das legislativas votadas pelo 
t·emettidos á Secretaria das Finanças. poder competente e que por sua natu-

A' raza:o de 9 % ad valo1·em o pro- reza, ou e~ virt~de da lei, nã? tiver~m 
dueto conhecido do imposto sobre o execução nn.nedtata no anno frndo. l•.n-
café, foi de 8. 704:944$231. Entretanto, tre ellas figuram , por &ua importancia no 
não baixasse o valor official dessa mer- augmento das rendas pubhcas, a taxa 
cadoria no anno que findou, á média de ? '~'" sob~e o valor das transmissões 
de 544 réis por kilogramma, isto é, a d~ n~movms sem gravame p~m os con-
quasi metade do que tivera em l900,e tnbu.n~tes, attent.:: ~ reducçao da t~xa 
o producto do imposto em 1901 teria mumctpal e a revtsao das ta:-..as r.los Im-
sido proporcionalmente de quasi o dobro postos de consll:mo . ~andad_:1s alterar 
do que foi. pelo art. 9 d:1. le1 n . • iZ.~ . de 2:~ de selem-

A média de 88i réis cort·espondel·ia uro. de 190.1 . . . _ . 
apenas ao valor de 13S230 por arroba I;-s t3; ult.tma lhspostçao firm ou o cn-
que poderia ter o café, se conservasse a terro msptrador da tabella ::tnnexa ao 
marcha moderadamente ascendente, qnc dect·eto n .. I . .-mo, dl'l anno finrlo, qne se 
tivera de 1888 a 1893. acha em vtgor. 

Sómente no café conferido pela Re- Bem fundados foram os intuito::; do 
cebedoria Mineira da Capital federal, legislador quando esl.:'\beleceu que as ta-
que representa aliás cerca de nove de- xas de consumo não deveriam ficar, 
cimos da exportação total, houve em em caso algnm, inf.:;riores ás rla ex;>or-
1901 um accrescimo de i3.Ii:í9.586 ld- tação do mesmo artigo, nem o angmento 
logrammas ou approxímadamente 92 % das primeiras excederia de fiO % , calou-
sobre o anuo anterior, ao passo que na lados sobre o valm· das taxas tnL•dias da 
quantia arrecadada correspondente ' exportação correspondente. 



Po•· uma anomalia pouco explicavel, I se re:·erem a taes impostos o art. 11 da 
diversos productos, cuja exportação era lei n. 16, de 1891; art. 2 §§ 2 e 12, lei 
gravada com impostos, ficavam ou isen- n. 19,de 1891 ; art. I §§ 2 e 10 da lei 
tos ou sujeitos a taxas menores de con- n. ~. 9 , de 1892; decretos ns. 590, rle 1892; 
sumo IJUe as de exportação, quando 60 !, de 1803; S 12, de 18U5 1.230, de 
oriundos de outros Estados e inti'Odu?.i- 1898 e as leis e decretos do anno findo 
dos no de Minas. já dtados. 

Os cerea~s em geral, que o Estado pro- ::.lo ponto de vista da elevação das 
duz em larga escala e cuja exportação é taxas tem o governo attendid , a varias 
tributada com 4 % ad va.lorem, eram reclamações. no sentido de diminui l-os, 
geralmente isentos de impostos quando embora se tmte, por vezes, de a rtigos 
provenientes de fóra do Estado c nelle que o Estado largamente exporta, como 
introduzidos para ':onsumo; o gado vac- os chamados generos de primeira neces-
cum, sujeito á mesma taxa de expJI'ta- sidarle, couros, etc. ~ão é c:e somenos 
ção, no valor de 1%, e que representa importancia a r·eceita que desse imposto 
uma vasta industria mineira, pagava pi'Ovóm para os cofres publicos 
apenas 320 réis quando introduzido em Todo esse ccnjuncto de rn crlidas me-
Minas, não se tratando de animaes re- lhor·ou sensivelmente a situação tinan-
productores, que então, como agora,es- ceira cio Estado, jà em françu caminho 
tão isentos de impostos; a manteiga de dias melhores. Estabelecido o ci]uili-
oriunda de fór·a do Estado, estava su- brio or·çamentario com a diminuição 
jeita ao imposto de 25 réis por kilo, das despesas e novas fontes tlc reeeita ; 
concorrendo com a mineira, cuja expor- consolidada e paga toda a di vida flu-
tação era gr·avada com o imposto de ctuante exigível dfl prompto; estabele-
4 ~~ ou approximadamenle 80 ou 100 cidos systcmas pi'Ovcitosos de a rreca-
réis por kilogramma . dação das rendas com fiscalização rigo-

A tabella organizada em virtude da rosa e transfot·mado o systema tri buta-
disposição legal acima refe•·ida , obede- rio, já nfío tem o thcsouro contas em 
ceu rigorosamente aos termos da lei, atraw ; satisfaz pontualmen te o serviço 
sem attingir , entretanto, c em geral, o das dividas interna e extem a e as amor-
maximo permittido, quanto á elevação tiza; paga em dia vencimentos e despe-
da taxa. Todas as malerias primas àas sas c0rrentes ; não tem lettras na praça 
industrias, animaes de raça, plantas, e os seus títulos são relativamente bem 
sementes, machinismos de toda ordem, cotados no paiz e principalmente no 
adubos etc., e grande numero de arti- ex.trangeiro. 
gos não produzidos no Estado continua- A divida fluctuante ex terna et·a con-
ram isentos de impostos ou não soffre- stituida em 18!)8 pelo adeantamento de 
ram augmento da taxa já estabelecida 15 milhões francos feito pelo Banco de 
no decreto n . 842 de 1895 . Pariz e Paizes Bai xos, vencendo de juros 

A revisão das taxas de consumo, e commissões um total de 8 % e gamo-
apesar de não aca!'retar estabelecimento tida pela caução dos tí tulos subscriptos 
de imposto novo, fez convergir as a tten- pelo Estado e ainda não cflllocados . 
ções já sobre a natureza do imposto em Expirado em dezembro de 1807 o pmzo 
si, já sobre o valor das taxas. para pagameto, e não npodendo este ser 

Sob o primeiro aspecto, voltou á dis- satisfeito, foi o mesmo p1·orogado a té 
cussão a legitimidade constitucional do fins de 1898, reforçada a cauç;1o por n•J-
imposto, já estudada aliás no seio do vos ti tu los. 
CongTesso do Esta8u, desde a decreta- :'\ es~e anno foi leita a primeira amor-
ção do actual regimen tt·i lmtario em 1 ~91 tização do emp rcstimo, ficando este re-
- e ultimamente levada ao conheci- duzido a 14.625 . OJO francos . Em 189l:l , 
mento do Poder Legislativo Federal, com o producto da collocaç:1o de uma 
cuja commissa:o opinou pela constitu- parte dos títulos em ser, foi leita nova 
cionalidade do imposto. E cumpre no- amortização no valor de 6.562.500 frs. 
tar-se que os impostos de consumo, No anno findo e em princípios do vi-
taes como existem, fizeram sempre parte gente a amortização attingiu a 
ir.tegrante dos systemas financeiros da 14.022.000 frs., conwutados os paga-
Província e do Estado. sendo que neste mentos anteriores, tendo ultimamente 



ficado extincta a divida fluctuante ex- em que ordinat·iamente vive uma divi-
terna. da fluctuante, cujo pagamento pode ser 

O serviço dos juros tanto da divida seguro , mas IJUe ··: rlilatado por tempo 
consolidada como da tluctuante e as indeterminado. 
amortizações contractadas foram. sem A ditferença de .i uros, to!narlo em 
interrupção, feitos pontualmente em rlia . ! con sideração o valor da emissão e rlas 

O thesout·o já dispõe na 1-:uropa dos ' di\·idas, roi um dos dPmontos do cri te-
fundos sufflc: ient.P.:'; para pagamP.nto ri o 1rio qur !:Piinu o govt~l·uo. consegu in-
coupon a vencer-se em 15 rle julho pro- i do, como c•J il~eguiu em muito~ c.c1.sos, 
ximo e as amort.izaç.ões est<lo garanti - 1 diminuir t'lli!di vameutc. pela consoli-
das pot· quatro annos, enm os ti tu los ; dação das rli\·idas. os encargos cxisten-
que o Lstarlo possue l tt•s. Sem dispor de saldus. 11111 l·:stado 

O serviço dos .juros das apolices ! ~0 po.lf·ria d•Jixar, indetet'llliuadaineute 
da conversão Bahi:: e i\linas e rias r!c- 1 sem snlll t,::in . di\·idas tltwtuantcs avut-
mais que represcn 1 1: 1 a di\·ida interna : fadas. lll; t:as" de lh P. han!'' d<:! sappare-
fundada do Estad .. -- .. .-,ntinua a ser ciuo c:ompletanlenl e a 11lli1ua parcella 
pontualmente real i-.tdn . lla primrira : de credito. 
destas dividas f{)i li~ ita a primeira ' l lep••i" da t'poch.'l l t"· ln ,:rnsa c sem 
amortização en dczeud II' O "" ai• nu : precedent"" cpH' t;i• 1 gra \ · , ~ nwn te lbe 
findo, retirando-se da circu la\;;;lo 2. 065 1 abateu as liH'<;ns. volvem ao nosso l~s
titulos, no valor nominal total de reis ~ tadu dias melhnrPS c mais placidos. 
413:0008000. Na mesma data loi feita I Utwrado t·nul avultada divida exter-
a amortização do emp1·estimo emitti- ~ na e no mei<• Jas tl esc<~ nliau .,:as natu-
do em virtude do decreto 11 . 1.-!:33, de raes qut• a lodo,; abrangiam os eml!a-
1900- retirandO-!!ê da circulaç;io ;Z(jtl raços ·~.\L'epciolla('s. •pte venceu vara 
apotices do valor nominal de um con-1 cons~!l'\'a r illesu o :;eu credito. através 
to de réis - ou 2GO:OO l~OOO no total. 

1 

a mais uppr•'~:<ora cris•· que tern aba-
E' certo <(Ue a divida fundada do lado o paiz, mos tra dt! •tlle esliJrt,:ns e 

Estado ficou augmentada com as ope- de que victot·ias ·~ capaz o lúrte urg-a-
rações realisada_s, no ppr·indo govt>rna- J nisrl'l:o do_ t~:s lad o. r l renasci1ue11 tn. eco-
mental ftll•~ expu·a. 1 11 omtco nra com " renascuuento flllan-

En trctanto, taes operações não foram cei t·o. Este era a urgencia do mo meu-
levadas a termo senão para o ell'eito to; o sr.gundo começa a transparecei' 
de consolidar rlividas tluctuantes já com a \·a1·iedade das uovas iuclustrias, 
existentes e resultantes dos deficits or- que já figuram promissoramente no 
çamentarios- que embaraçaram a ma1·- quadro pro . l•v~ ~o r do Estado. 
cha da administração e expunham o O Governo cumpriu sem desalento o 
credito do Estado a surpresas doloro- seu dever. 
sas. Consolidar dividas, ó transfbt·-
mal-as . Transformar com van 1agem 
para o tbesouro, é diminuir encargos .\ lei de ll:l de :se tembro de II:)'IV ar-
Contas abertas com saldos contra o pra a receita presumi\·el do exercício 
Estado, a juro elevado e garantidas de ] :100 em JV .:):.H:l t >~~o ·.o, induida a 
com ti tu l o~ que poderiam ser levados renda extraordinar ia - A .'liTecadação 
á praça pelo_ preço q~e encontrassem, I ell'ecti\·a ficou inlbri or a essa previsão 
no caso de unpontualidade. não pode- em ;._ :) J0:2.J.t~32~•.- !'ara o d,·ficit as-
riam permanecer sP.m perigo, na situ- sim verill cado, concorreram priucipal-
ação dilficil que atra\'essavamos, sem men te : a t\J.Ita se t:(IUI'<.urça do im-
esperanç-as_ ?e saldos orça.men~rios e posto te1Ti 1orial, cujn producto !JaYia 
sem as faciltdarles rle um crechto van- sido calcn ladu em :Z.5 :osouO.;; o r t:su lta-
tajoso . do a meno::; de 2 .ü73:ü8ü$I08 dos im-

A cousúlidação de taes dividas em cir- . pos tos de exportaç<lo, cujo abatimento 
cumstancias favoraveis, é, além rla se- toi oriundo ria diminuta exportaç<'iO do 
gut·ança e demonstração do credito, cafe ·a ditl'erença de Jl :l:000,)0SO con-
uma efl'ectiva rliminuiça:o de onus, em tra ~ calcu lo orçamentario relativo á. 
virtude das condições mais gravosas passagens em estradas de ferro parti-

A. c . -- 1 culares e a diminuição de 246:676S454 



verificada na arrecadação dos impos-
tos de consumo. Entretanto, os impos-
tos de sello, aferição do sal, a venda 
de terras devolutas, alTcndamento de 
terrenos diamantinos e imposto so-
bre o ou1·o ap1·esentaram a!Tecndaç:ro 
superio1· á orçada. 

A despesa onlinaria deste exercício, 
dist1·ibuida pelas secretarias dn Estado, 

:16 

24 .645:ü90S693, donde resultará um sal-
do de réis l.l\25:372P15. 

Tomando-se po1·ém a renda apurada 
em execução da lei orçamental'ia n. 
::!01 - com exclusão da pat·cella rele-
rente a saldos ou excessos entre rece· 
bimenlos e restituições de deposilos -
verifica-se do confronto entre a receita 
orçada ( 20. -lSUl00$000) e a arreca-
dada ( lü. 171:(i) 2$08l) um de[icit de foi a seguinte : 

Secretaria do lnterio1·. 
Secretaria das Finan-

~· -n 1., •• 6 -. 1;-o réis l . :~07:2a7sü<ifl. 
("'l.o)\J ot. 1'"1. X _)\} 

ças . . . . .. . . . ..... . . 
Secretaria da Agl·icnl-

Pat·a esse resultado conco1Teu p1·in-
.-•. IOK:!1:mxs:10 / cipalmente o imposto de exporta~:ão, 

que produziu menos réis 3.5:16:05682:31 
;).OU -1::3~18573 que o pt·evisto na lei orçamentaria. tut·a .... . . ... . . . . .. . 

Poucas das lonles de receita consig-
Total . . . . . .. . . . . . . . . . . Hl. 7U.j:·!07S871 nadas no orçamento dm·am resultados 

superiores aos calculos legaes, sendo 
o imposto de novos e ,-eluos direitos o 
que apre~enlou mnis avultado resultado 
para mais. 

que comparada com n que foi p1·evista 
na lei orçamentaria O 'l '!1) . 23·2:833$674, 
dá um resultado a menos de ....... . 
l . 527:625$803. 

t:o emtanto, ,·erilicaram-sc algumas 
despesas a maior por· ínsufllciencia da 
respectiva dotação orçamentaria, ínsu-
fficiencia que foi supprida pol' creditos 
supplementares- Essas despesas fo-
mm principalmente rcla ,ivas a sus-
tento de presos pobres, soccorros publi-
cos, passagens em estradas e telegram-
mas, juros de depositos diversos, exer-
cícios findos e garantias de juros a 
empresas de estradas de feno. 

Do movimento geral da receita e des-
pesa do exe1·cicio, computadas opera-
ções de credito e renda extraordinaria 
para a primeit·a e despesas extraordi-
narias p:lra a segunda, resulta um sal-
do de réis 3 .015:5258175, accusado no 
balanço respectivo. na conta de movi-
mento de fundos, verifica-se que o exer-
cício recebeu de 190 I, como suppri-
mento, a importancia de (l 440:Gl3S470 
e que, a seu turno, suppr·iu o de 1890 
com 4.12H:fi89$824, importancias estas 
que affectãrarn as receitas e despesas 
respectivas, visto não ter sido possível 
elfectuar·ern-se a~ indernnizações corres-
pondentes. 

Acham-se ainda em liquidação as 
contas r·eli~rentes ao exercício de 1 no I, 
que ficar·am definitivamente npuradas 
no corr·ente mez. 

O total das operações da receita deste 
exerci.-in attingiu á ~omma de ... . . . 
.26. 271 ::l6:3,)40R ~ rias despesas á de 

O imposto tenito1·ial produziu ..... 
14:241S4lô mais do que a receita orça-
da como pl'Oducto do imposto. 

No decurso do exm·cicio foram ainda 
arrecadadas as seguintes importancias : 
Imposto soul'C subsidio 

de senadores c de-
pulados ........ . . . 

Recebido do Presiden-
te do Estado, que 
mandou descontar 
em seu subsidio ... 

Cobranças indevidas 
resultantes de toma-
da de contas a exa-
ctores ...........• 

Supprimento recebido 
do exercício de 
1902 .. . ......... . 

Saldo do exercício de 
1900 ............ .. 

Fo1·am ainda apura-
das importancias 
provenientes das 
operações de credito 
seguinte: 

Producto de emissão 
de apolices auctori-
zada pelo dec. 1 433, 
de 27 de dezembro 
rle 1900 ....... . . . 

Liquido do empt·esti-
mo de~ 5'),000 con-
trahido com a St. 
.Tonh d'El-Rei l\'li-

I 1:752S000 

1:2508000 

25:0331)014 

80 I :620S081 

3 015:52781 75 

3.597 :GOO,;;OOO 



ning Comp., limited 
Recebido da Comp. ' 

E. de F. Sapucahy, 
em pagamento por 
conta do empresti-
mo em virtude da 
lei n. 62, de 1893. 

No balanço figura 
egualmente como 
fazendo parte da 
receita a importan-
cia de ...... . .. . . 

Essa somma foi a!Te-
cadada pelo Tbe-
souro como paga-
mento po1· parte de 
funccionarios publi-
cos de prestações 
de casas, impostos 
locaes, etc, e entre· 
~ue a Prefeitura da 
vapital, a qual per-
tence. 

A despesa total \'Ota-
da para 1901, foi 
de ...... ... .. ... . 

A realisada e até ago-
ra apurada, attin-
ge a .. ... ... . ... . 

Donde resulta uma 
despesa a menos ·de 

Esta economia se rea-
lisou no total dos 
creditas distribui-
dos as di versas se-
cretarias, como se 

1.07 1 :218))485 

31U00S000 

78:770S968 

2U.580:59üSü00 

1 .?3·1 :222~9.')0 

vé do quadro infra. 
- Sec1·eta,·ia do l; zte,·io•J" 

Despesao1· 
çada . .. 9.50~•:3 1:3);500 

lrlem rea-

A menos 

l.1 ,H3:~J·Z2xl2:1 lisada . . 8.358:791 x37i ------
- Sec1·etarin da$ F'ina11 ças 

Despesa or 
çada ... 6.789:378sOOO 

Idem rea-
lisada. . 4.913:!Jl5~277 l.H7:J:-!I):!x7 :2:3 

- Secr-etai'ia ela A[)l'it.:l (/ttu·a. 
Despesa or 

çada. . . ·1.285:90;"•);00U 

27 

Para supprir a deliciencia de al-
gumas destas verbas toram em tempo 
abertos diversos cred itas supplementa-
res, agua rdando-se o mez de junho pro-
ximo futuro , quando estiver liquidado 
o exercício, para a so1 icitaçüo de ou-
tros, visto não estarem ainda devida-
mente classificadas algumas das rle!';-
pesas ~ que se refere a synopse. 

Üfi creditos supplementares concedi-
dos cobdrào a insutliciencia das se-
guintes rubri cas : 
Gratificaçiio ao delegado 

fiscal do Externato (Dec. 
1.475 de 2 de outubro 
de 1901). .. . . . . . . . .. . 1 :2008000 

l•lem ao rlelegado do In-
ternato (Dec . idem).. I : 200~000 

E:~ercicios findos (IJec. 
I . ns:;, de :-. d0. noJvem-
hm de HlOI\. . .. ..... 411:341~213 

l'essoal da :-iecreta ria <lo 
Interio1· (llec. l. 19 1, de 
17 de setembro de 1901) 10:65!JSi03 

Sustento de presos pobres 
( Dec . I . ;, 11 , de 31 de 

mar•:o de W02) . . . . . . 187:0008000 
Soccorros publicos (llec. 

I . 510, de 31 de março 
de 1U02.... . . .. . .. . . IOI:-116SI 91 

~\lém das importancias entregues 
por conta de dill'erentes depositas, fo-
ram ainda despendidas outras em vir-
tude de cred itas concedidos em leis es-
peciaes, de coJllJ"actos existentes, etc., 
no Yalor total üe 122:11 3SGGO . 

As destlespesas ellectuadas por meio 
de operações de <.:redito foram : 
lmportancia de cmpresti-

mo ;'t P1·etüitura da Ca-
pital, conforme o con-
ll'acto respectivo.. . . . . :)88:00()8000 

Amortização do empres-
timo contrahido com a 
St. Jollll d'El-Hey :\1i-
nin g- Comp . . .•. . . . . . . 60:·H118fl-17 

Como saueis, dill iceis e an gustiosas 
eram as condiçõ•'s do l~s tado, ao assu-
miraadministmç.ão s. cxc . n sr. <Ir . 
Silviano lkand;io . 

Idem rea-
l. d 3 073 666 89'' l .:.> l2·.23S".·.·1o-! Para execuç:io de medidas decretada~ ISa a. . . : s li - ,, I {"> d r . I t" o h _ _____ pe o o e1· .eg1s a 1 v o, em uma ep c a 

Pa ra menos no3 creditas. .J.234:222S950 em que a pt·ogrcs;;tio crescente das ren-



das inspirava e animava grandes com- I der Ex~ot.iYo chegado 10 momellto de 
metA.imeotos, no inicio da nova phase I reclamar profundos córtes n0s orça-
da 'Vida nacional, seus illustres anteces- mentos, suppressio de ser.viços e de 
.ores tiveram que augmentar ·Os com- 1 empregos e a crea.çtto de novo irppos-
promissos ·do Estado. to, que viesse, pouco a pouco, aubsti-

Ao maximo de encargos, porem, sue- ·tu ir o de exportar;ão; medidas que, 
cedeu o mini mo de recursos pecunia..-1 como geralmente acontece, trariam 
rios. minimo esse resultante da baixa solicitações descabidas, queixas e re-
simultanea de cambio e do pt·eço do clamações, das quaes muitas, embora 
café, sobre cujo imposto-cobrado ad 1 altendiveis, teriam de. servir ~e p1~to 
valorem-se baseava quasi que exclu- ás explosões de odws e patxões ~al 
sivamente o ot·çamento estadoal . contirlas. 

A divida fluctuante interna e externa·, Em tão melindrosas chcumstancias, 
sendo essa ultima de 15.000.000 de com a maior abnegaç-ão epatriotismo, 

francos, se elevava á quantia de...... . votastes, desassornh r;u.lamente, impor-
28. 460:1;628592 e t•eclamava, de mo- tantes medidas, escuJando, com toda 
mento, recursos de que o thesouro não força de vosso presti r i o, o preclaro roi-
dispunha. neir·o a quem, em boa hora, foram cen· 

Serviços organizados em dias de 1 fiados os destinos do Estado. 
excepcional prosperidade, r~su_Itante do A elle e a seus digBos e constantes 
elevado preço d~ nosso prmctpal ge- ! auxiliares não faltaram contrariedades 
nero de exportação, por seu despen- e abrolhos . 
dioso custeio, tornar;;.m-se, embora im- Ainda no meio de tão complicados e 
portantes e uteis, incompatíveis com o vat·iados problemas, nllo. se descuidou 
estado financeiro de luctar proficuamente, para que .oc-

A lavoura do café, lonte principal da cupasse o Estado de Minas o Jogar que 
riqueza publica, pa~san?o por um!l cri-

1 
lhe compete nos destinos d~ União. 

se, que a todos ta IOSJ.III'ando senos e 1 Sem recuar deante de sacrtflcios nem 
fundados receios, trazia como conse- 1 mesmo da propria saúde, enfrentou', sem 
quencia natural a ~esconflança e o re- desalento, toda sorte.de difficuldades e 
trahimento dos capttaes. . . executou as medidas que decretastes, 

Mais que nunca se sentta o mco~- rle modo a produzirem os resultados 
veniente de um systema em que ma1s que todos, hoje presenciamos. 
pagava, justan:ente quem mais traba- As condiçõe!' financeiras estão sensi-
lbava e produzta. velmente melhoradas. 

A todos se impunha a necessidade As dividas tluctuautes interna e ex-
da creação de um imposto mais equi- terna desappareceram por completo. 
tativo! que !llelhor distribuísse a pres- O pagamento das despesas ordinal'ias 
são .trl~utarta pela vasta extensão do se acha em dia. Os juros tia divida cou-
terrttono do Estado. solidarla tem sido pontualmente pagos, c 

Imprudente, mesmo quando possível, o credit.o do Estado se manifesta pela 
seria então recorrer-se ao emprestimo alta e procura de seus títulos. O im-
externo, pois que as difficuldades do posto territori'Pll ''ae sendo regularmente 
que já existia det~rminarian:. certa- arrecadado e, com as industrias que 
mente, para o segundo, condtções des- se desenvolvem - vtto-se creando fon-
favoraveis de typo e de taxa', que mais tes de t•cceita. que libel'tarão o Estado 
enfraqueceriam o crer}.ito do Estado. do systema de surpresas e acasos . 

Nem seria de mel_hor _aviso lanç·ar-se I Em vossa prudencia e acrisolado ~a
mão de um emprest1mo mterno, pot·que · triotismo, encontrará, certamente, o Es-
a necessidade de emitti · títulos, em tado, meios de se desenvolver e de, 
abunrlancia, naturalmente lhes traria cada vez mais. consolidar seu credito. 
baixa desastrada e ruinosa. E' esta a exposição summaria que me 

Sem poder emprehender melhora- ' C'abe a honra de submettet· á vossa il-
ment<>s, que cream para as adminis- lustrada considera_ção. . . 
trações a atmosphera de popularidade O Poder Executtvo, convtelo de que o 
e @ympathias, via, ao contrario, o Po- unico alvo de quem goveraa deve ser o 



bem publico, necessidade esta de ordem 
tal, que todo attrito que se lhe oppõe 
deve set· eliminado, ao impulso benefi-
co da lei , executou com calma e recti-
<la:o as reformas que decretastes, no 
mais patriotico de todos os intuitos . 

Senhores :\·lembros do Congresso Le-
gislativo do Estado de Minas Uemes-
o Povo Mineiro, confiado em Deus, tudo 
espera de vossas lezes e amor ás ins-
tituições republicanas, e 0 governo, per-
suadido de ter cumprido seu dever. á 
imitação do marinheiro immortal do 
Riachuell0, lambem hoje vos diz : « ~ão 
fizemos tanto quanto desejavamos, mas 
fizemos tudo I]Ue nos foi possível ». 

Bello Horizonte, 15 de junho de 1902. 

Joaquim Candirfo da. Costa Seua. 

Terminado. a loitl\ ra 
fl sr . PrC!IIIdente rlecla•'A t'IUJ alt.a vrz: 

oESTÁ INSTALL\D.\ A 4. • SF.'~AO r.>. 3 'Lll'fll•· 
LATURA JJ() C lNflRKS80 MINEIRO>>. 

Em Feguida, manda qu'3 se ex traia u ma 
copia da MeQs3gem p8ra ser re rnettida ao 
Senarl:~ , sendo lida e ap ;>rO\'d t:l a a presente 
act!l e 

Levanta se a se!eão . 

1.• SESSÃO ORDINAR!A. AOS 2ü DE JU~HO 
DE 1902 

PBEHDE:-!CIA Dl BR. RIBEIRO LE ÜLtVEIRA 

SUMMAUIO : -Cbamad~.- Acta - Experlinnte.-
DI ,c ur ~n rln f r . .l r•ãn !.u :z. - Eio.icàn rle Pr•s i•l ·n-
11' •IB C• mara. - P.l etcnn rl• Vir.e-rr•~idPntP -
H eicil" rle 1.· ~•c retarlo. Efeic:io d• 2 so. crc-
ln!n - El eic5o rlP. Hl rplert ·s rfe secrcta rhs -
Ordem do dis s ~uinte 
AO me! • diH, (eita a chamnrla, acha m 89 

11resFntes os srs. : Rlbeiro de C' l ive' r a, AllnE-
tlnho Pe~eira. Celestino Soares . Olympio Bor-
ge~. Julio Tavares, Joa1uim Ca lixt·•, Joi'io 
Luiz. Juvena! Penna, Abeilard, Arthur Pi-
menta. Rrnndi'i" F ilho. J .Jltll V• IIMo. D• siote 
rio tlA 'fell", .JAyme Gomes, Nnnes Pm heirn , 
Carvalho Britto. Tavares de Mello. A~tolpho 
Outra, Delrlm Moreira, Ferroirne M.; Jt o, Silva 
ForteP , As;is L;ma. Valerio t!o Rezeni P, Vas· 
co Azevedo . Sim Al!O Stylitn, Ribeiro Junquei 
ra e Jrsé Gonç~lves, (Rlbnrlo com causa par-
ticipada os srP. Alves de LemoY e Olympio 
Mourlto e sem e tia os mala senhores. 

Abre-se a sess llo. 
Lida a a ota ria ultim a ~·asllo preparatorh 

e nllo hRven~o quem PObre ella fd~a obEer-
vaçoes, o sr . Pr~sldente a da por appr,vad n 
e b"m assim as d111 aesPões rle 14, 16, 17 e 18 
de aetembro do aono p. p auaio,oue ae acha · 
v.am pen<Iente1 tfe votaçllo por falta de ao-
mero. 

ae 

IIXPKDIRNTB 

O •r . .loí\u Lnla ("'cvirr.ento de attençilo }: 
-Pecao, ar . Presidente, que a Camara doe 
Deputados nllo de,•e iniciar 1eos trat.alboa 
ordinarios sem faz t r ooo•igoar o a acta 
rl a euP. I. · aen!io, um voto rle gra ças 6. 
Divin' Providencia pelo restabelecimento 
da precioPa sande d o bane nerlto Pre, identi! 
do Estado e vice-Presidente eleito da Ro· 
pobli<a. 

s~j sm esses votos a primei ra mao • fq~t a 
çlio, eolemoemente dada pelos repreeeotan · 
tes do povo mineiro, do jubilo de que se 
acham todos possuídos pelo fauFtoso acon-
tecimento, que r.llo po~e deiur de SEr ana · 
picio10 para o Estado de Minas, no mo · 
m .. r.to em CJUO via eleva io á Afguodu ma 
g;stratura da R" public 11 o mioeilo iih1stre 
que, c · m tan ta a bneg•ção e patrioti~mc>, 
com aacrirl cio de sua ~eude e de sua ,.ida, 
soub«>, durante longes a nno~ , con duzir o 
go,·erno do E~tado. 

Creio, sr . Presi i ente, que in~erpreto o ~ ' o · 
' .ime nt 1 una oime de todos os JLeus collell • s 
pedin ôo que ra acta t:l :t nossa primoir~t Ees · 
s!lo se con•igne um \' uto rle 1tr a çn~ á Dt · 
vit'a Providenci r , pelo resl!tbel ~ cirr>tlnto da 
precir sa saude li o benemerito er. Pres i.Jente 
dil E~taoio . 

(Muito b•m; llfuit' bem! Applnwos gPTaes .) 
O &I ' Presidente dec!ttra qu11 Perá atten-

dioJo o uo!:re deputado. 

ELEIÇÃO lE P~l':·l ·ENTE DA CHIA R A 

Feita a chamada para a e 1eiçit > rle Presi· 
den:e da Camara, silo recebiJ os ~7 cedulas 
que, apurada•, dllo o se~u i nte resultado : 

Ribeuo de Oliveira, 26 voto ~; Carlos To· 
lado I 'I' o to . 

0 SR. J. · SECRETARIO proclam a Presiden :a 
ria c~ mara o ar. Ribai t o do Oliveira, que é 
c., nvid arlo p ora tomar aEsento. 

S. ex c ., retomando a sua cadeira, anade. 
c e aos seus collegas a prova de con tl" nça 
1eelegendo o !!l " i d uma ,·ez para o boort•so 
posto da Prê ~idente da C;~mnra e d iz QU ••, 
ne~se iojlflr, s aberá C" mprir o s au dcYer ten -
do tleante de Hi a !oi, para o qu~ c~ntn c<'m 
o concurso de todoR cs seu s co lt ega~. 

F.I.EJ ÇlO ~E VICE PRKiiOEN TE 

Proced• ndo se á chamn ·la pl• r a ~leiçào c e 
vice-Presi ·ieote. til~ recebi-las vinte o SI' ' S 
cedulas. numero correspondente a<s HS. 
deputados p resenled no recintn. 

Feita a apuraçii<~, obtem ~e o SPI( u inle •·e-
sul tadll : Agostinho Púreir• , 23 vot"~; J clin 
Lo ;z, 3 vuto~. • 

E.' proclamado vice presid~ote da Cam r ra 
o sr. A go~tt n !Jo Pereirt1. 

ELEIÇÃO DF. I .' SF.CR KTARIO 

Procedendo se á eleição de I . · secret&rio, 
>ão recebidbs 26 cedulaP, que apuradas, dão 
o SPguinte resultado : Celestinn S. a res, W 
vott a ; Nunes Pi~heiro, 4 votos ; Delllm Jl!o-
reira e Arthur Pimenb, I vuto 11 cad" um. 

E' proclawado I.· secretario o e r. Cdea-
t ' no Soaree. 



ILRIÇÃO IJE 2.• SECR~TAIU O 

Para eleição de 2. · eecretarlo silo recebi· 
dae vi nte e seis cedulaa que dão o seguinte 
resulhdo depoie de apuradas : Nunes Pi 
nheiro, 23 votos ; Carvalho Britto, 2 votos ; 
Jo![o Luiz, I voto. 

E' proclamado 2. · secretario o ar. Nunes 
Pinheiro. 

BLEIÇÃO DB SUPPLE"'TE9 DB ll!CRETARIOI 
E' annunoiada a eleiçilo de aupplentes de 

aecretarlos, para o que recebem se vinte e 
sete oedulaa que, apuradas, dio o aeguinte 
resultado : Carvalho Britto, !t6 votos : Lin-
dolpho Campoa, 25 votos ; Nunes Pinheiro, 
Olympio Borges e Deslderio de Mello, 1 voto 
a cada um. 

Silo proclamados aupplentes de secretario& 
os senhores: Carvalho Britto e Lindolpho 
Campos. 

Nada mais i1 avendo a tratu-se o ar. Pre-
eitlente designa para amanhã n seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTR 

At~ uma llora da tarde : 
Leitura e approvaç![o da acta. 
Expediente. 

BEGUND.A. PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Elelçllo daa comml11lles pero1a nentes. 
Elelçlio de um enminador e de um sup -

plente para oa concursos de magistrados. 
Levanta-se a seasão . 

2 .• SESSÃO ORDINARlA, AOS 21 DE JUNHO 
DE 1902 

PRESIDENCfA 00 SR. RIBBIRO DB OLIVI!IRA 
SUllliARIO :-1. • parle .- Cbamada.- Expedlen-

te.-Dhcnrsos dos srs. Juvenal Pcooa, Leopol-
do Corrê~. Julio Tan rea e Silva Fortes - 2 · 
parte.-F.Ieiçl·J de com missões -Ordem do dia . 
Ao melo dia, feita a chamada. acham-se 

-presentes os ara. : Ribeiro de Oliveira Ce-
lesllno Soare,, Nunes Pinheiro AbeÚard 
Delfim Moreira, Agostinho Per~lra S i lv~ 
Fortes, Olymplo Borges, José Go~çalves 
Ferreira e Mello, Juvenal Penna Julio Ta~ 
varet, Leopoldo Corrêa, Jayme G~mea, Luiz 
Casslano, De!iderio de Mello, Arthur flmen . 
ta, Vaeoo Azevedo, Lfndolpho Campos. Aa-
t&lpho Datra, Carvalho Britto, João Luiz 
Brandi!o Filho, Simello Stylita, Carlos Tole' 
do, Valerio de Rezende, João Velloso e As· 
sls Lima, faltando com uun participada. os 
era.: Alvee de Lemos e Olymplo 1\lourlio e 
aem ella os mais senhores. 

Abre ae a reasllo. 

BIP"DIB:-iTB 
O ar . .Javenal Penaa : -Sr. Presi-

dente, no dia 9 de janeiro do corrente anoo 
foi o Estado de Minas dolorosamente surpre-
hendldo oom a Infausta noticia do passa-
mento do preclaro brasileiro Bari!o de Slo 
GeraHo. 

ao 

Moço ainda, bacharelando-se na Faculda i e 
de Direito de S. Paulo, aquelle dlstincto ci-
dadão acceltou diversos cargos na magis-
tratura de Minas, desemp&nhando os com 
zelo e intelligencla nas nossas prlnclpaes co · 
marcas, taes como Juiz de Fóra e Barbacens. 

Vendo, porem, que epsa carreira n![o otl'e· 
recia campo vasto á sua inex~edivel activi-
dade, abandonou a para abraçar a lavoura, 
não poupando esforços para bem servir à 
classe a que entllo pa88ava a pertencer. 

E aBBim nós o vimos ora formando clubs 
agricolar, ora escrevendo folheto~, J;ugnan-
do muitas vezea junto aos a!Los JlOderes do 
Eatado e da Unillo pelos Interesses deasa 
claBBe a que prestou tanta dedicaç![o e tan -
tos serviços lnolvidaveis (Apr.iados). 

Foi ainda o Barão de S![o Geraldo director 
da Eatr&.da de Ferro Leopoldlna. desempe-
nhando esse cargo com totto o zelo e hones-
tidade até a organizaçlio da Companhia-
eatrada de ferro geral- epocha em que jul-
gou-se lncompati vel e deu a ~ ua demissão, 
com immenso pesar de todos os seus compa -
nheiros. 

No Impe1·io, tendo prestado cs ~ai s rele-
vantes serviços, foi agraciado com o titulo 
de- barllo -. que soube houar ate a morte 
( Muito bem). 

Na Repnblica, que accei:ou com sinceri . 
dade, foi dlstlnp:uido pelo povo mineiro com 
uma cadeira no Senado estadoaJ, cumprindo 
aeu mandato com patriotismo, honra e di-
gnidade ( Apoiados ) . 

A aua palavra brilhante era ouvida com 
todo o respeito e acatamento, pois, era sem -
pre in~plrada no amor acrysolado que nu-
tria pela aua terra e pelo progredir da noua 
patrla. 

Penso, portanto, sr. Presidente, interpre -
tar o sentimento unanime de toda Camara 
(apoiados ; muito bem ), pedindo que se con· 
slgne na acta um voto de peaar pela morte 
de tão eminente brasileiro ( Apoiados ; m uito 
bem; mui to bem). 

0 IR. PRII:BIDENTB diz que serâ attendido 
o nobre deputado. 

O ar. Let>poiCo Corrêa:-Sr . Presidente, 
venho egualmente aolicitar da Camara dos 
srs. Deputados, que seja consignado na acta 
de seus trabalhos um voto de pr~ fundo pe-
sar, como homenagem desta Casa á memoria 
do honrado mineiro, dr. Necesio Tavare11, 
f11llecido no intet'Vallo de nossos trabalho• e 
que em Minas occupou dlveraoa cargos de 
eleiçllo popular, representando Minas ulti -
mamente na Camara Federal, desempenhan-
do todos estes mandato• com o maior br!-
lbo, dedlcaçllo e patriotismo. (Apoia dos). 

VozBB:-Foi um republicano emerlto. 
0 IR. LEOPOLDO CoRR.:A:-0 illustre morto 

foi um doa republicanos mala dedicaoios ao 
actual regimen, e daquelles que com maia 
tenacidade luctou pela vlctoria da Republlca . 

A Camara dos ara. Deputados nllo pode, 
portanto, deinr em eaqueoimento a memoria 
de tll tJ diatlncto cidadão e é por isso que v e. 
nho pedir esta aingella homenagem ao vulto 
que acaba de pa11ar, deixando o exemplo da 
honradez, da dedioaçllo e de muito civismo. 
(Apoiados ; muito bem, m11 ito hem). 



O 6R. PRESIDE NTE declara que o peclido do 
nobre deputado será attendido. 

0 &R . JULIO TAVARES envia á .Mesa e pede 
para ser publicada antes de ter o dest ino 
regimental, a seguinte: 

REPRilSEl"T .~ÇÃO 

•• 
A vigorarem o § do art. 18 e a tabtlla da 

lei n. 3 18, terão o nera~to, o unico e triste 
merito de afastar i>. limine da magistratura 
os capazes e competentes, para o franco ao-
cesso dos incapazes e prevari cadores, em ex · 
clusi vo detrimento dos creditos do nos so 
querido Estado. 

Lê-se no Fed•r<~lista : <<Depois da inamovi. 
Srs. Membt·os do Congre:so L~gislatil·o bilidade da funcç.ão, nada constitue a;elbor a 

Mineiro· independencia dos j uize~. dJ que a fixidez 
A phaso angustlo8a, que atravessa actual- dos vencimento~. que tle,·em ser til .. aLuo-

mente a Magistratura .\ lineiro, o frio da mi- dantes, a nl!o os preoccupnrem com o dia de 
seria que ja fére as mas fE..miliM, nos imi amanhã.>> N!lo ó lambem menos urgente e 
paliem a n68-os abaixo assignados-a dirte inadinvcl o rostobeleci111ento das aposentado· 
gir-vos, em nome da ro;sa c: asse, a presenos rias, de que gos:un todos os povo8 civil iza-
repreaent2çllo, onde-data venia-sollcitamda dos, cada um dos Es tados da Unil~o bras lai -
a revogaç!l.o do § f.· c uni co do <~rt. 18 e de ra, fazendo o no6SO e m seu radicalismo. e..;. 
rabella da lei n . 318, de 16 de setembro e oepção odiosa, om seu antagonismo com to· 
1901 o resrabelecimonro das aposentadoria&& -- dos os outros . 
augmeato dos ord,nacfos dos juizes 8ll bstitu- Em tão util instituição, &s nações da vau 
tos e dos promotores publico&. guarda da civilização , como ~ejam a ln ~ln · 

Nilo fôra o vcsw alto espírito de ju6tiça, terra e a França, já al!ran ;!eram h\ó cs opa -
o vosso acrysolado amor p elo nosso Estado, rnrios invalidados co servrço . 
o vosso zelo polo seu credito, o voaso culto Desde CJUe o E~tado inc,.mpatib iliza os ma-
apaixonado pelas ~u as tralições, a vossa gistra ':os com qualquer ou tro ramo da acti-
~ympathia peh classe, ora em posição tão vidade humana e os envelhece no ~eu sar-
insustentavel, o vosso patriotismo, a YOssa viço, para o qual exigem toda a a c ti vid»de, 
extremada dedicaçl!o pela Republica, nlloo tem elles inteiro direito á aposentadoria. 
com pareceríamos perante vós. Diz Bluntschli, na ma <<Theoria do Esta-

E' ingente a necessidade da revogação do do» : <<Um system a geral de pensões (aposen -
;; 1. . do art. 18 0 da ta beiJa da lei 0 • 3!8 do tadoriss) ó um encargo p! Sjdo, mas dlllicil do 

t d e\·itar-se, em nossos d i a~, as funcç õe ~ pro· annJ pa>mdo, iondiavel o augmen o cs or- lissionaes. 
danados deR ju izes substitutos e do~ promo- A situação dos runccion drios é quasi sem 
toros publiros, indisoutivel a convenieocia pre modestll, pobre mesmo, em comparação 
do restabelecimento das aposentadorias, sob com as outras proftssl!es civif i 0 00 orntanto, 
pena de ver se a Magistratura .Mineira de- 0 estado delles exige cultura co mpleta , gnn . 
pendente-n l o corresponder a alta, nobre e des ~acriflcios. 
elevada missão de que ó investida. Não será , portanto, necessario CJUe elle as-

Urge, sim, a revogação da lei cit. na par-te segure a '3Xistencia dos seus servidores r O 
relativa aos funccionarios da justiça que - publico 80 lucrará com isso, pois eera melhor 
com os minguados vencimentos actuaes - servido. E mostrando quo a té 88 viuvas e 
ficam privados da independencia, uma das filhos dos funccionarios devem ser c~ntem 
tres qualidades essenciaes ao ma gistrado, piados coa; pensões, termina dizendo-se-
penhor da sua imp arcialidade, suprema con rem filhos da necessidade a corrupção e 0 ctição da segurança e garantia dos direitos. medo.» 

Silo do nunca assáslembrado-Royer-Col· Sl!o do Macarel as seguintes palavras: «0 
lard- as seguintes palavras : «quando o po- Estado não pode, sem flagrante injustiça, 
der encarregado de instituir o jury, om nnme abandonar seus velhos servidores.» 
da sociedade, chama um cidadão a essa fun- Ainda Orlando, em seu~ princípios de Di-
cção eu:inento, o poder, assim se pronan- reito Administrativo, para não citar outros, 
cia : orgllo da lei, se,i aes impassível, como abraca a doutrina ex pandida, dizendo que 
ella. um Estado só poderá funcc ionar regular· 

Todas aA paixil as tremerão porant~ vós, e mente, remunerando convenientemente 08 
que ellas nunca perturbem a vossa alma.» seus servidores e cuidando da sua sorte . o 

Para tanto, porém, 88 faz misier a sua con· runccionario publico abandonado :i sua sor-
vehiente remuneraçllo: e, embora diga Ta · te, terit sempre em J:er~pectiva a miE cri a, 
vares Bastos, existirem caracteres robustos, esphinge negra que a todos aterroriza . E ó 
superiores á timidez o aos consel boa do ., proprio Estado que!D reconhece a necessr · 
egoísmo, 11 lei não deve su ppor jamais ' ' irtu dade da aposentadoria, mantewlo, no exerci -
doa estoicas, caracteres excepciooaes. cio de suas fun cçõas, com manifestu pre-

Da tríplice divisão dos poderes publicos, juizo para o publico, funccionarios invalida -
tom sido o judiciario o que mais tem sofrri dos, incapazes de exercei as pat enteando as-
do para se afastar o temeroso de ficit. sim a dureza e inconvenioncia da Consti -

Justo plVôr da actual ad ministração i foi tuinte Mineira, que Rupprirniu radicalmente 
o unico a 1otl'rer duplo golpe, golpe profun tão necC!saria e util instituição . 
do i já com a supprePsão ~a I e~ o. 9(1, já Os vencimentos actuaes dos juizes substi-
com a tabella ePpeCJal da lei n . .>IR. tu tos e dos promotor~>~ publicos são ridrcu· 

E nem se queira compensai-o com os 50 ·r. lo~, ti'lo mesquinhos, a Parem insufficientes 
de custas- qne são nnll~s- a nf•o S6r em I para a modesta manuttmçlio de suas fam11ias. 
2 ou 3 -comarcas <!0 Ee tado . ~-:· incrivel, lamentava! qu() o Estado remune-

aiiiLIOTEC;t, 
ARQUIVO PUBLICO MINEIRO 



re t!1.0 mal, oom vencimentos inferiores aos 
doa amanuenses da, Secretarias, funociona-
rlos tio dedicados, investidos de tll.o eleva-
da miiPio, e que coDSamiram grande etpaço 
de tempo e oonslderavel paculio, para pode 
rem bem servil o. 

Verdade pet.rea- e •er o E'ltado de Miou 
o unlco, na Uoilio, a ti() mal remui!erar os 
funoolonarlos da justiça, qne no vizinho Ea· 
tad., de S. Paulo, para nil() ir mais longe, 
garantidos pela aposenta to r· la, vencendo aua-
tas, percebem carca de 50 'I· para mais em 
aeua venoimentoa. 

Vouo escõpo, na preeente aenll.o será , 
ers. Membros do congreno L9gisla ti vo Mi -
neiro, melhorar as oondiçi!es da magistratu-
ra no preaente e g~ rantir a sua sorte no 
futuro, para que e lia sej a aempre a ancora 
legum de B~con. 

Palmyra, 16 de jonho de i902, Carlos C. 
Monteiro de Salles, juiz de direito; Julio 
Antonio Gurgel do Amaral , juiz eubatituto; 
Joee Vteira Marqnea, promotor publico. 

Da da V argiohll. : 
Fraocl1oo C1~roeiro Ribeiro da Luz, jui.- de 

direito; José L' bo Lei~e Pereira, ju1z sub-
stituto; Tbomaz José da S1lva, promotor de 
ju!tlça. 

Da de Alvin opolis : 
Arist ides u. C<ild<lira, ju iz de direito; Joa-

quim P.t reira d~ S1lva, juiz sub ~t1tuto ; José 
V1anna Romanelli, pro .not"r da j ustiça . 

Da de Tr •a Coraçil~~ : 
· Evaristo Norberto D11arte, .i uiz de direito ; 

Carlos Augusto Ferraira Br,m lll.'l , juiz aub-
stitoto; G Jntil Netaton dtl Moura Rangel, pr.J · 
mot ·r da justiça . 

Da de Santa Rita de Ca88ia : 
Alexa ndre Jose da Costa V11lente, juiz de 

dire ito. 
D-1 de J aiz de Fóra: 

Francisoo de Paula Parreira e Costa, jniz 
de di reito da 2.• vara ; Braz B~rnardino Lou -
reiro Tavares, juiz de direito da 1.• nra; 
Luiz B1rbo•a Gonçalves Pdnna, jUIZ sobHi· 
tu to ; José L•liz do Conto e s ,1v11, 2. · pro -
m~tor de juetlça; Aft'ooso Au~rusto de Oli -
veira Penoa, l . · promotor de justiça . 

Adheriram á rop ~esent 1çll.o supr<t O! se Da de P.taoguy : 
guiotee ma gi~trados : R. Baptista de Assis Pinto, juiz de direito; 

Da comarca do Pomba: Miguel Pinto R • b~iro, ju 1z substitu to; Heu -
Severiuo Eulogio Rtbelro de Rezen ie, juiz riqoe Barbosa da Sil va Cabral, promotor de 

de dlretto; Toblaa G. Nunes Maobado, JUiz ju•tica. 
substituto; Adolpho Gomes de Albuquerque,, Publiq~e-se e r_e~etta·ae á commissão de 
promotor da justiça. Juatlça Ctvll e Crun10al. 

Da de Santa Rita de Sapuaahy: o tr. 8Uva Forte• :-Sr. Presidente, 
Mart iniano Antonio de Barros, juiz de d i- ~ acaba a Camara de mandar inserir na acta 

relto. dos seus trabalhos um voto de pesar pelo 
Da de Palma : passamento de doia mineiros illu st res-oa 

Enéaa carvalho de vasconcelloa, juiz de , drs. JoaqUim Alvarea do~ t:jaotoa 81lva e Na-
direito; Francisco de Paula Moreira, juiz cesto Tavares-e nll.o ser.a Justo que d~txa.s
aubstltuto; Manoel Adriano de Araujo Jorge, sem~s de prestar egu~l homenagem a me-
promotor tta justiça. m~ru:'- de um_ bras1letro emmente, de um 

· . mmetro adopttvo, que ba1xou ao tumulo, ha 
Da de Ca.rJogola · . . . poucos dias. Refiro-me ao dr. Francisao 

Jall.o O la v J Eloy . de AnJrade, _.Jut z de d1- Xavier Rodri gues campello, com quem ini-
relto; Manoel Sanuno C. Lobo, JUiz substl- ciei minh 11s luctas politic&ll quando em 1887 
~uto_; R,_ul Soa res da :\1oura, pro mo ur de fu i eleito, pelo entll.o 7 . · districto, deputado 
JU8ttça. provincial, para o biennio de 18 l8 a 1889. 

Da de Abre Campo: O dr. Franaisao Xavier Rodri gues Cam -
Antonio Ribeiro P. de A vila, juiz de di- pello era filho do Norte, mas contrahiu fa -

relto; Raymundo L. Pereira Brandã '>, juiz milia em noSBo Estado e tornou-ss um mi -
sullatitoto; Joaqu_im D.tniel Pereira de Mello, neiro pe lo coração, prestando aqui relevan . 
prom )tor de JUSttça . t.e~ ser vi ços . 

D.t de S. Paulo de Moriahé : Nó~, sr. Presidente, que por di versas ve -
Joaqu im Theodoro Cisneiro de Albuquer . zes temos rendido homenagem á memoria 

que, JUiz de direito; Artbur Paulo de Sousa de todos oJ brasileiros, que se dis tin gUiram 
juit aubstituto. ' pel os seus re rviços, pelo seu saber e pela 

Da de Furmiga : PUa honesti <iadE! , nl!o podemos deixar de ln-
J JSÓ Mari.. dtt Moura Leite , j uiz de di- ciUJr nesP_a necro logia o nome dO dr . . Fran . 

raito : c 1cer0 Ribeii'O de campo, juiz subati- c.sco Xw ter Rodrigues Campul lo ( ~porados ; 
tuto· Rodol pho Almeida ' ' promotor da jus mutto bem ). . . 
tiça .' ' Fa lo, seohore! , com_ per r e no conbecJmento 

dos sent im entos patrlOttcos que do mmavam 
Da de Dore~ da Boa Espera.nça: aquella alma gra od1osa, pois, serv i diversaa 

Artbur Ferreira Brandão, JUIZ d~ direito ; vezes sob a direcçil. '> do dr. campello, quan -
Joaqutm Tosta e Vasconcellos, jUIZ substl - do pres ident e da extlncta assembléa pro . 
tuto, José _ Pro_cop1o de Abreu Carvalho, pro ~ incia!, no tempo em que as luctas part i· 
motor de )Usttça. darias eram intensas e nos dividi• m t m li -

Da de PoUHI Alegre : beraes e conservadores. 
José Franciaoo do Rego Cavalcante, juiz Com o advento da Republica o dr. Cam . 

de ~irel~o; José Porfl rio Alvares Mach~do pello foi ehtlto deputado geral, e como t.an-
Juntor, JUIZ substituto; Manoel de Oliveira tos outros brasileiros eminentes, conformou-
Audrade, promotor de juati~a. se einaeramente com o novo regimen,., quer 



na vida pc.litlca, quer na magistratura, con · 
tinuou a preatar impo1tantes aerviços ao 
no11o Estado e á patria em l(eral, honrando 
aeu nou1e e tambem o nome de-brasileiro 
(o poiad08). 

Eu venho, pois, sr. Presidente, como um 
complemento ál d 11l·erentes manilestações de 
pesbr p . r esta Camara prestadas a memo· 
ria de distinctOS brasiieiroP, requerer a V, 
el:c. mandar consignar na acta ldentica bu· 
menagem a memor1a do dr . Frdnc1aco Xavie r 
Rodrigues Campello (Apoiadns; muito bem ; 
muito bem) . 

O BR. PRE&I DENTE decl.u a que v nobre de-
putado eerá attendido. 

SEGu NDA PARTE DA ORDE~ ~.:> lJ!A 

O SR . PR<SIDE:'\TE man ' a que se proceda 
a cba ma tia para a ~ leiçllo das com mia! ões 
permanentes . 

Commisstfo de Const it>oiç,io, Lcg-slaçi'l9 e 
Po1et•ts 

Para a commis~ ito de Coos tituic;llo. Legisla· 
çll.o e Poderes sll.o recebida~ 28 cedulas, que, 
apuradas, d!Lo o eegointe resultado : Aotol · 
pho Dutra, vinte e um votos ; Carva lho l:lrl · 
to, dezoito votos ; Josà Goll ç>~ hes, dezeset~ 
votos. 

São proclamados membros du ca rn missllo 
O> tres renl!oreR votado~. 

Comnd ss,'o de Orça mento 

Para a commissào de Orçamento e Contas 
são recebida!! vinte e settl cedulbs, que dll.o o 
•egu inte r eeultado depuis !le apuradas : Julio 
Ta ,·areP, vinte votes ; Delóm l\loreira, dez-
f nove ~ otos ; Valeria do Rezende, quinze 
votos : sendo proclamados mem bros da com -
missiio os tres senht•res que recebera m 
votos . 

(;o>n>T.issão de Força Publica 

São recebidas vinte e oi to ced ula s p ara a 
e lei ção da commissão de Força Publiea e dão 
e llas o segu inte resultado depuis de apura-
das : l'ranciaco Pei xoto, vinte e dois votos; 
Alves de Lemo~, dezoito voto@ : VnP co .'.ze 
.-ed o, dc zese is 'o to~. 

Sào p r • c lama,Jos mem bro~ ·ia rom nlisP llo 
c s t res senh ores votados . 

Com m i w1o de Repr esentarDes , Requ eri111e n'os 
e Petições 

Parú a comw iséi.'lo de Kep ra• ,uJta o; õeP, H.~ · 
querimen tos e PN i çõe~ re~ o be1· ;, m-sa ,·1 nte e 
seis cedulas, qu n apuradas dàc• o ;eg u intll 
resultado : S111!eão l:ityli ta, ,·inte e u m v~t• s:: 
Silva Fortes, thzeeeis vo tos ; Po1 to Pri mv, 
quinze vot.;s . 

São proclamados membros Ja comm i :;~ ào 
os tres senhores que obtiveram ,·otos . 

t;o111missão de Ju stira Civil e Crim ina l 

Rect>bid as 28 cedulas para a elei~ ;i. > da 
cornmis8flD de Justiça Civ 1l u Cri minal d H.o 

A. C . - ~' 

tl!las o fieguinte r H ultado, Jepois de apura-
das : João Lu iz, 21 votoP; Luiz Renno, 18 
votos; Carlos Toledo, 17 votos. 

São proclam ados 111embros da commiss i\o 
es~es tre s senhores. 

CommiSJào de Ca m ar.a .'tfun·ic;pae> 

Para a cJmmisP liJ de Camaras Municipa es, 
recebem se 26 ceduiHs que ~o pura tlas di\o o 
se;.; uints resui ·.Hdo : Arthur PimtJnta, 19 vo-
t r •• : Brandão F'illJo, 17 v,;tos: Ulympw .\lou-
r iln, 16 voto' . 

Silo p rocllli!Ht tos li\ ombros da oommi;sl\o 
os tres senhores que obtiveram ,·otos. 

Uo·nn•i :, ... . if) d~ Co mm l!rcio . J~:statiJt ic ll , f,id U!J · 
i 1·icu e ..1 rtt's 

Re cebidas 2t) ce i ul li~ p ar.~ a ll lei o;ào da 
c ~ mwi•~ ft l •la Co mmer~io,E;ta tiHtca. l n lus-
tr:a s a A1 t~ s ob!e .n se o s~guin te resu lta •lo, 
feita a upuraçi'lo das mes mus : Ju venal Pan -
na a Joaquim Callx to, 18 ,·ot os a cnd:1 um; 
fe r reirn a l\lello, lfl vot,.,~ . 

Silo p roc la ma1os me mbr.:: ~ ,Ja comm issilo 
cs tre~ seoho r e~ que obti veram votoP . 

f ·,.n1m 1.!1 : àn de ;\gric ul tura 

F'.ll'o ' ' el e : çil ~ da cofl : mi1~!1o '' <l A:! r icul · 
tu ra , DJ illa•. terras o bosq ues 8!1.0 receb l·las 
vi n te e cit c1 ced ulas q ue d[t 'J o sogt1 10te 
resultado. depo iS de upur. das: l" nuc 1u Mur 
ta , ,! 1 voto~ ; Oly mpiu R,.,r ,..e s, 16 votes: Da · 
~tder1o do Me ll o. 15 voto s. sendo pl·,,c la ma -
d. s mern bros da C"WllliSS;io eues tres >e-
nhores. 

l', m mi.<s•'o de Obras Publicas 

l{ ~cebe m - ~o vinte d se is cad ulas para a 
ele lçfto .J ,, co rnmi ssão de Obra; P u l·licdR e 
sendo ~l!as apurada~ dão o se guinte •·esul ta · 
do : Epammuni as (' tto ni, 19 vc.tos ; Ln iz Cas -
s iano, IR votos; JA ~' m e Go me•, 16 votos. 

São e~se' t r es se nhores prcclam ados mem · 
bros da commiseilo. 

Commisst1.o de .Vey 'J cias tucer-estadoaeJ 
Recebi d ·• vinte e seis ced ul as pa m a olei· 

ção da COI!llll issl\o de Negoc i••s ln ter·E>ta-
lloaes , sAo ellas a pu radaP , dHnJo " se:!uinte 
resul t ado: Asto lp ho 1'1nt" 1\l Yotos; AI oy lõl'd 
17 Yü tO ' : Ass i ~ Lim a 16 voto~; son•h• esses 
t res Ee 11 hores pl·,c loma los mem hros da 
commi ssllo. 

1'e1ta n chamat.lll p.>r ií a e leição úa co m 
m issllo de lnstrucçi\o Pu blica, ve1 i Ncd·Se 
nn o h av ~ r num ero l e~al v•sto te rem ·se r e · 
ti m do ~ l ~ un • so ul~ ul'e s deputHdos, pe lo que 
., sr. Pres :den te designou l'BI'a o pnme1 ru 
di a u u l a ~e~ u1 nte. 

u iWL::\1 DO DIA 
I' RI Mr I R A P Alll E 

Até u ma !lc·r.t .-l a tarde: 
Le1tu ra e app rov t ~à o tla neta. 
Expedi ente. c, n tiu ua~ãu da P l ~i ç~ o das Cl>illlllissoea 

per manentes , a pa rti r da de ln strucção pu-
blica e e lei;Ao de um examinador e um sup-
plen te para os concursos de m agis trados. 



IIOUNDA PARTE 
Até 4 borae da tarde : 
Votaç![o da redacçlo llnal tlo projecto n. 

1 15, aobre propaganda do conaumo do café 
no extrangeiro . 

Vohçlo em 3.• discuullo do projecto n. 
11!6, do Senado, aobre estatística da produ-
cçllo do café. 

Votaçllo da emen.Ja do Senado a propo1i 
çllo de lei n. 55, isentando de impoetoa as 
sociedades que se fundarem para propor-
cionar a venda directa do café, emenda esta 
rejeitada pela Camara e sustentada pelo 
Senado. 

Levanta-se a sestão. 

3.· SESSÃO ORDINARlA AOS 23 DE JUNHO 
DE 1902 

PRI':IIDENCIA DO 8R. RIB EI RO n• OLIVEIRA 
SUMMARI0 :--1.· pa·re da ordem dn dla. - l rt, . 

-Expe41ecle -Discurso dn ~r . S lva trnrleA -
Observações do sr. r~oaclo Mnrra . -Contl~u açl!.o 
da elelçAo tias ~ommi !~•i•~. - 2 · parte - \·otr-
çOes adlada3 .-0r.1em do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada. acham-se 

presente• os srs . : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Delllm Mo-
reira, Silva VorteR. A~rostlnho Peraira. De-
liderio de Mello, Jollo Lniz. Carlos Toledo, 
Carvalho Britto, F. Peixoto, Astolpbo Du-
tra , Olympio Bor~res, Valerio de Rezende, 
Vateo AMvedo. Jayme Oomes, Abeilard, 
Brandão Filho, Lindolpho Campns. José Gon · 
çal.-e~, Juvenal Peona, Artbnr Piment.~a,Leo 
poldo Corrêa, Assis Lima e lgnacio Murta, 
falt ando com cansa participada 01 srs : Al-
ves de Lemos e Olymplo Mourlio e sem ella 
os mate 1enhores. 

Abre se a seeslio . 
EltPEOIINT~ 

0 SR. l. • SECRETARIO di conta do se-
guinte : 

O {fie i o 

Do sr. I.· Secretario do Senado de 21 do 
corrente, communicando terem sido reelei-
tos a Mel& do Senado e o examinador e 
aupplente que por parte do mesmo Senado 
tem de compor a commissll.o examinadora 
de que trata o art. 21 §§ I.· e 2. · da lei n. 
18, de 28 de novembro de 1891 .-A C amara 
llca inteirada. 

O 11r. Silva Forte11 ("'ovimento de atten · 
çtfo) :-Sr. Presidente, sabe v . exc . e 
tambem conhece a Caniara que ao iniciar -
mos este anno os no s3olf trabalhos le~isla
tivos ti vemos de fazer a necrolo~ia de mi· 
neiros lllustres qus colloboraram pelo en . 
grandecimento do nosso Estado, dentro do 
aeu proprio territorio. 

Hoje, nllo podemoe, sam flagrantA viol ação 
dos principio~ da justiça, deixar de proce-
der de egual maneira com relaçlio a um 
bra.•ileiro emiMnte, (! Ue, no extrangeiro, 
1oube levantar b'm alto o nome de sua pa· 
tria. 

I Reftro-me, ar. Presidente, ao mallogrado 
deputado federal, dr. Auguato Severo, e ve-
nho requerer i v. exc. 1e dl11ne mandar ra-
zer consignar na acta um voto de profundo 
pe•ar pelo puaamento deue nouo dietincto 
compatriota. 

Em brevu palavra• juatldoarei o motivo 
pelo qual 11presento esae raquerimento, em-
bora no terceiro dia doa nossoa trllbalbos or-
dinarioa. 

Sr. Presidente, no regirnen federativo que 
adoptá.moe, devemos procurar eatreitar noa-
sas reiaçilea com os outr·os Estados da 
Uni![t', unillcando nos por um sentimento 
unico - o da patri& brasileira ( Aroio.do8 ; 
ttiUÍIO bem ) . 

Pois bem, sen hores, quando o illustre mi -
neiro, dr. Santos Dumont, recebia em Pariz 
aa ovaçiles de todaa ae naçilel clvilizadaP, 
as aclamações e os applansos que lhe envia · 
vam de todos oa recanto• do orbe em que a 
aciencia encontra abrigo, eis que surge no 
recinto do parlamento brasileiro a figura do 
dr. Augusto Severo, que, perante o 1enti· 
mento nacional, p5recia querer tbscurecer 
a aureola fulgurante que j á emmoldurava 
o nome de Dumont. 

E' que a emulaçlo tem efreitos que multaa 
vezes pódcm nos apaixonar, determinando 
injustiças bem clamorosas. 

Mas, a reparação se fez e a opinillo dos 
mais abalisados conhecedores da mecbaDica 
applicada á naYegaçlio aerea, Yeiu dizer nos 
que Au~usto Severo era um aeronauta digno 
de figurar entre os premeiros do mundo e 
o aeu nome bem podia ser equiparcdo ao de 
Bartholomeu de Gusmll.o e ao de Sant.os Du · 
mont. 

E' bem certo, senhores, que a sciencia não 
tem patria, m!IP, quando ella. parte de uma 
naçlio nova, de uma naç![o que é olhada com 
menospreso pelo extrangeiro, ó justo que 
1e rejubilem aquellea que eram ti dos até 
entll.o como Incapazes de darem ao mundo 
um desses inventos grandiosoa, uma dessas 
descobertu sublime• que approximsm o ho-
mem de Deus . ( Muíto bem. ) 

E', pois , necessario que elevemos bem alto 
o nome do nos11 patria para que nas mais 
brilhantes paginas da hlstor!a llque regis-
trado o tributo que a sciencia na patte refe · 
rente i navegação aerea, deve ao Brasil e 
principalmente a Bartbolomeu de Gusmão, 
Santos Dumont e Augusto Severo. 

Sant:>s Du rnont aubiu no meio dos applau-
sos entbusiasticcs das multidões, Augusto 
Severo desceu entregando ao mundll a ma-
teria, mas sen espirito evolou-se para as 
e tbereas regiiles ... 

0 IR. CAR VALHO DE BRITO : - D'onde ro-
lou para o.> braços da bistoria. 

O f R. SI LVA FoR Tas .•. pois, é bem certo, 
e a propri a sciencia positiva o reconhece, 
-o homem, al ém da materia, possue o es-
pírito que a ella sobrevive e que está ligado 
á snblimi dade de Deus. 

Tenho conoiurdo. ( ~!uito bem : ltl •t·i lo bem! 
MttJio bem! ) 

I O sR. PaEHDENTE declara que será att" n· 
di':l.o o pedi.Jo do nobre deputado. 



O IR. I<;N o\CIO MuRTA communica e a Ca-
mara fica inteirada qu~ o ar. Joaquim Ca 
lixto faltou hoje á sessil.o por motivo de mo-
lllltia .-lnteirdda.. 

CONTlNUo\ÇÃO DA BLEIÇÃO DAS COMMISIÕBS 
E' 11.nnunciada a continuação da eleição 

das commissões permanentes a partir dn de 
instrucçlo publica. 

Para esta oommiasão são recebidas 25 ce-
dulas que apuradas dil.o o seguinte resulta· 
do : Freitas Castro, i8 votos ; João Pio, 17 
votos ; Xavier Rolim, 15 votos. 

São proclamados membros da commiss iío 
os tres senhores que obtiveram votos. 

Em seguida recebem ·se 25 cedulas para 
eleiçl[o da commiullo de Saude Publ1ca 
obtendo·se o seguinte I'esultado depois de 
feita a apuração : Leopoldo Corréa e João 
Valioso, 17 votos a cada um ; Gaspar L?pes, 
16 \'0~09. 

São proclamados memh1·os da C•)Wmissilo 
ea1e1 tres eenhore.s. 

Recebidas 25 cedulas para a eleição Lia 
commisaão de Redacçil.o das Lei8 ~ão as mes· 
mas apuradas e dão o seguinte rasultado : 

Ribeiro Junqueira e Rodrigues Chaves, 17 
voto• a cada um ; Jose Gonçalves, 16 votos. 

Silo proclamados membros da commissão 
os tres senhores que obtiveram votos. 

Finalmente : para a eleição de um exami-
nador e de um supplento para os concursos 
de magistrados silo recebidas 25 cedulas que 
dllo o segutute resultado depois de apura· 
das : 

Para examinador : dr Estavam Leite de 
Magalhãea Pinto, 14 votos : dr. João Lui~ 
Alves, 4 votos ; dr . Manoel Thomaz de Car-
valho Britto, 3 votos ; dr . Afranio de Mello 
Franco, 2 votos ; dr. Astolpho Dutra Nica-
cio e dr. Francisco 1\lendes Pimentel, I voto 
a cada um. 

Para supplente : dr. 1\lanoel Thoma~ de 
Carvalho Britto, 19 votos; dr. Francisco 
Mendes Pimentel e dr. Anthero de Andrade 
Botelho, 2 votos a cada um; dr. Francisco 
Soares Peixoto de Moura e dr. Estavam 
Leite de Magalbll.es Pinto, I voto a cada 
um. 

Slio proclamados por parte da Camara ex 
mamindor o sr. dr. Este ·1am Leite de Ma· 
galbães Pinto e supplente o sr. dr. Man oel 
Thomaz de Carvalho Britto. 

2 .• PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOT IÇÕI~ ADI.\DA8 
Annuuciadi a votação das materias cuja 

discusEão se acha encerrada é approvat.la :1 
redacç11o ftnal do pro,jecto u. 115, sobro pro-
paganda do consumo do o;afó no extrd ugei · 
ro.-Remetta-ae ao Senad ·•. 

Em seguida é appro,·ado em 3 ..• discus$l\O 
o projecto n. 126, d·' Seuado,sc bre estat isti · 
ca da producçllo do cal'é,-Rqme'.h.·se ú 
eancç!lo, communicando se ao Sen ado. 

Finalmente submettida a votos a emenda 
do Senado á proposição de le i n. 55, iHn 
tan lo de imptHtos as Fncieda1es que se l'unt.la 
rem para proporcionar a venda direc ta do 
café, a Camara ~mteuta a sua opinião an 
terior r~jeitando unanimemente a emenda 

3~ 

pelo que na forma do artigo li4 do Regimen-
to o sr. Presidente manda que se remetta á 
saucçlio a proposição de lei dando-se disso 
conhecimento ao Senado. 

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

ORDEM no DIA 
PRD!II:IRA P.\RTE 

Até uma ho~a da tarde : 
Leitura e approva .;ão da acta : 
Expediente. 
Seg·unda leitor~ dos pareoeros de com -

misPiles e dos pr~jecto s , depois de impres· 
sos e distribui dos . 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apreseutaçãl de projeotos, requerimentos, 
indicações, interpellações e moções. 

Discusaão de requerimentos, Indicações, 
interpellações e moçõe~. 

Até 4 horaR da tarde : 
Discussão unica da emenda do Senado á 

proposição n. 104, da Ca maru,sol.Jre ex pi o ra · 
ção do leito do Rto das Velhas. 

2. > di scuseão do projec to n. IIO,annullan -
do. os artigos I. · e 2 . · da Resolução da Ca· 
mara Municipal LI o Pomba, n. 364, de 22 Lle 
janeiro de 19U I. 

Discussão dos pareceres us. I• i9 e liO. 
Levanta se a sossil.o. 

4.• :S ESS.\0 ORDI:\AH.I A, AOS 25 DE Jü.~HO 
DE 1902 

PR ES IOII :-> CI.\ lHl SR. R IBEIRO DB 01.11- E lR~ 

SUDIAI\10 -1. parle da ordem do dia -Acta.-
Expedlente . Obsenaçi•es dos sr~. nrandao ~- llbo 
c lgnar lo Murta -Apresr• . ta~ao do~ projeclos ns . 
1?8 e!1 <9.-l · park - Olscnsf lo da em .. nl1a do 
Senado ao projecto n . ti2, da Camara .- Discurso 
do sr lgnaclo 'lurta.-2: dl scussao do projeclo 
n. t 10, de t90t. - Discnss;\o dor. pareceres ns . 
169 e 1',0.-0rdcm do dia. 
Ao meio dia, reita a cham ada, acl!am .sc 

presentes os senhores : Ribeiro de Oliveira, 
Celestino Soares, Nunes Pinheiro, Silva For-
tes, ignacio 1\!urta . Car va lho Brito, Arthur 
Pimenta, Lindolpho Campos, Franklln Bote-
lho, .Jose Gor.çalves, F. Peixoto, Astolpho 
Dutra, Delfim Moreirn, Jayme Gomes, Leo· 
poldo Corréa, Assis Lima, A.'(oatinho Pereira, 
Ol ym pio Borges,Carlos Toledo, Gaspar Lopes, 
!.ui~. Renn o'·, Tavares de Mello , Valerio de 
Rezen Je, João Luiz, Desid<rio de Mello, J u-
Vilno I Penna, Bra ndão F1lho e Astolpho 
Pintn. I'JiLando com., causa part icipadi os se-
nhoras Alves de !.~mos o Olympio Mourão e 
sem e !la os mais senhores. 

.-\. hre se a ~ess fio. 

RXI'R •liBNT~: 

0 SR. ] . · SECRETARIO tlá cont a do Eeguinte : 
(IJi icio.-

DJ sr . 1.· Secretuio tio Se na io, traz: Ittlo 
ao conbe3i mento da Camar a que o sr . Pre-
sid en te do Congresso couvocou pnra o dia 27 



do corrente uma sMtail'l do menno Congrn· 
ao para se trata-r da apuraçlo da eleiçllo rea· 
lizada a 7 de março do corrente anno para 
Pre•idente e vice President~ do E'tedo . 

A' vista do otJicio que acaba de 1ar llào 
o u. P~eeidente convida os ara. deputado& 
para a aesallo do Congre>ao no dia deeigna · 
do à hora regimental. 

Do prealdente da Camara Municipal de 
Ouro Preto, pediodo q•1e seja anne:~ado ao 
oftlcio de escrivilo do crime da reapectiva 
comarca o serviço de execuçõH clveis em 
que fôr part9 aquella Camara .-A' commis· 
elo de Juetiça Civil e Criminal. 

Do presidente da Sociedade Nacional de 
Agricultura, solicitando a attençlo do Coo-
grelfo para as ooocaaaões adoptadaa pelo 
Congrauo de Agricnltura com o fim de me-
lborar a aitunção afll\ctiva da lavoura na-
cionaL-A' commiaelo de A~Jrioultura. 

Do Pre~idente da camara Municipal do 
:t.iacbado ap~eseotando ao Con ~reuo uma 
reclamaçllo de contribuinte• aeus contra 
uma lei do respectivo municipio.-A' com· 
miaelo de Camarae Munici pae~. 

Do Presidente do Conselho Dlatrictal do S. 
Joaé do~ Botei boi aprerentando ao Congrea · 
10 o receoaeamento da populaçll'l desae die-
trlcto.-A' Ot'mmisalo da Estat!etica. 

Da Camara. Municipal de Sant'Anoa doa 
Jo'erroe protestando contra o prejuízo que 
aoll'reu esee muoicipio com a approvaçllo 
do projeoto n. 103 e pedindo que em tempo 
opportuoo eejam reetauradas euas antigas 
divisas com o municlpio de ltabira.-A' me•· 
ma c'mmisello. · 

Telagramm01 
Da Camara Municipal de Santa Rita pe 

diodo reducçlo de tarifas em face da eitua 
çlo actual da lavoura do earé.-A' commit· 
alo de Orçamento. 

Do oidadlo Antonio Moreira., representan-
do a lavoura de café na zona do Sapucaby, 
rolicitaodo reducçll.o de tarifa e na E. F. Mi· 
nas e Rio.-A' meema commls!ilo. 

Raguerintentos 
Do angenheiro Luiz da Roch a Miranda, 

pedin~o privilegio por 25 anuos para explo-
rar as riquezu auriferaa do r ibeirllo do 
Carmo em terrenos de sua propriedade des . 
de as cachoeira• do Grilo Pará ate as praiu 
da cidade de 1\larianna em uma faixa de cem 
metro• contados do eixo do di to r lbeirão.-
A' commissllo de Agricultura . 

Da C.• The S . Paulo Tramtoay Light aad 
Potcer Limil~d pedindo "lU e na rõ ·ma das 
leia do Eitado lhe seja concedido o direito 
de desapropriaçiío dua terraa niatentea á 
marl!em do Kio Parahyba afim de poder ap •o· 
ve1tar a força hydraulica necesaaria para o 
desenvolvimento ti 11 electricidade applicavel 
a qualquer ramo de iodustria.-A' commis · 
alio de Legislação . 

Hep1·esentoçüo 

Do agente executivo municipal de Ubaraba 
I(., Jicitando a oulliflcaçll.o du leia pelu quaes 

I a Camara dana cidade lhe oaa1011 aeu man-
dato, do que lbe cercearam o direito de no · 
mear e demittir empregadoa e de outros que 
estilo eivados de violo de orilfem .-A • com· 
mi11lo de Camarae Muolcipaee. 

O •r. Braa41Ao ftllae : - Sr. Prealden . 
te, em uma dae eeeaõs1 do anuo atrazado 
apre~entei á Camara um pr.>jecto de lei &u · 
ctorizando o governo a contractar com 
quem maiores vant&!Jens o1rereoeaae a oon . 
strucçllo, mo e goeo de um ramal rerreo en-
tre _S. José dca Botelbos e Poço• de Caldas, 
pro1ecto etae que, me parece, tendo titio 
approvado em 1.• discuuil.o, foi, segundo 
determina o D91Bo regimento Interno, remet· 
tido á commt11llo de Obraa Publiou, Viaçlo 
Ferrea e N!ivegaçllo, bflm de Interpor ella 
parecer para 2.• dlscua•ão. 

Penso que eue proiecto ainda se acha na 
pasta deua commlesll.o e por laeo venho o1re · 
r<cer a v. e:1c. um mapp1 estatletico da pro-
ducção do caró na zona ssrvlda psiu ramal 
projectado, mappt. eeae que v. exc. far6. che· 
gar ao conheoimentD da commi11!o referida 
afim de que ella, examinando-o detidamente, 
verifique a necessidade e utilidade da me . 
dida oonatante do meamo projt>cto e interpo· 
nha·lbe parecer favoravel para que aeja elle 
submetudo á 2. · diecua!ão e approvado.-A' 
commieaão de Obr11 Publicas . 

0 SR. IGNACIO MUB.TA tr&z ao conhecimento 
da Camara e eata tlca Inteirada que o sr. 
Rodriguea Chavea acha-se na Capital prom · 
pto para cs trabalboto, nllo tendo ainda com-
parecido por motivo de força maior . 
PAtUCBilBI DAS COM11118ÕB9 E DR PB.~JS:CTOI, 

B.BQUBRIMDITOI, INDICAÇÕBS .11 )IOÇÕII 
0 BR . AGOSTINIIO PEREIRA, obtendo 1\ pa-

lavra, manda á meta o seguinte : 
Projer.to 11 , J.i8 

O Congre~ao Legislativo do Estado de Yi · 
nu GeJaea decreta: 

Art. 1.· A cidade de Mar de Heapmba pu· 
1ará a denominar-se cidade de Santos Du· 
mont . 

Art . 2. • Egual denominação terão o mu-
niciplo e a com~rca daquelle nome. 

Art. 3 · Revogam se a. dispoflçõea em 
contrario. 

(S. R.) Sala das sessõee, 25 de junho de 
1002. -Agoltinho Pert!ira - Dt!lfim Moreira. 
-João Luiz. -Celestino Soare.r,-Olymp i" Bor-
ges .-Silva Fortes .-As!olpho Piuto. 

Estando apoiado pelo numero de aasigna· 
turas vae a lmprimir·s!l . 

8r. A.stolpho Da&ro: (Não devolveu o 
seu discurso.) 

_Yem á mesa_, é lido, apoiado e vaea impri · 
anr-!e o segumte 

Projecto n, 129 
(Terceira Legi&latura) 

O Cougreeao Le~Jislativo do Estado de Mi-
nas Gerae• decreta : 

Art. 1.• Haverá em cada comarca tras 
avaliadores publicoe, que otllciarlo nas eJ:· 
ecuçõee, nos inventario• e em todca oa arbi· 



tramentos judleiaea que nllo dependarem 
de conhecimentos teehoicos. 

Art. 2. • Oa a valiadorea publ ico& serão vi · 
tallcios e nomeados pelo governo do Eatado 
em eoneurao, ob1ervedas ae n , rmas ~oncer · 
nentee ao provimento dos c. fflc ioe de jush; 1. 

ArL. 3. · As primeiras nomeaçou serão fel -
tu sem a forma li da le do concur•o. 

Art. 4. • Verillcado impeiimento de qual· 
quer doa avaliadorea por suspeição, o juiz 
da causa nomear.l. a1 hGc quem snbstitun 
o impedido . 

Art. 5 . · Compete a 1 juiz de direito a no · 
meação de avaliador interiDo em subtitui -
çllo ao etr.ctivo que nã"> estiver em exor · 
cioio . 

A1t. 6 . · Nos casos em quo o nb itram en-
to depender de conhecimentos technicos, que 
avaliadores publicol não posRuirem, aerào 
nomeados at•bttNs a apraatmento das par-
tes, de aocordo cem a legislação em vigor . 

Art. 7. · Se o arbitro nomeado por u ma 
das pertes nà'> 6ccoitar o carg., , o jui z no 
mea!à quem o substitua. 

Art. 8 . • DdnLre 01 avaliaiores será de-
aignado um que exercerâ as fuocçõ~s de 
terceiro (Reg. o . 737, de 25 de novembro de 
1850, art. 197 ) 

Art. 9. · Revogam se as di~posiçõea em 
•• .;ntrario. 

Sala das sesaoes, 25 de junho de \Ç02 .-As-
tol1 ho Dt•lt'J .-Lín•iolpho Campot. - F. Pei 
·' 'fJ to. 

2. · PARTE D.\ ORDEM DO DIA 

DISc•;uÃO DA EMENDA DO SEllóADO 

E' lida e posh em discussll.o unica a se -
guinte: 
lúnenda onereci 'LfJ e apprOPada p elo Senado ao 

projtct'J "· 6 :?, da c,~.,.ai'J, iniciada so~ n. 
104 . 

Accrescentem se onde convier os seguintes 
artlgop : 

Artigo. Fica o gove,.no auotorizado a CClD · 
ceder ao eidadl!o José Pedro L'ua, ou á 
companhi:J. qntt organizar, privilegio por 30 
annos, sem onus para o Eatad<>, para mine-
rar por meio de dragas um trecho do le ito 
do rio Jequitinhonha nã 1 excedente de c io 
coenta kilometros , e ssm prej uizo de tercei-
ros. 

Artigo .. . Para a referida mineração tlca 
comprehendida a area margi nal do refer ido 
rio Jequitinh r nha, t!o tómente nece; saria ás 
respectivas in@hllaçO~s e ser,·tçcs, respei-
tando te os direitos adquiridos. 

Paço do Senado do Es tado de Minas Ooraes, 
Bello Horizonte, 17 de setemb ro de 1{101 .-
Dr. Joaqut m Antonio Dutrn, pre~idente . 
Dr. Jr,se Pe ,LI·o D>·um•u o >~ -t , I. · secret ario .-
Dr. AgbslillhO Ccsario de F1guei redo Corres, 
2. · secretario. 

O •r. Jguaelo Murtn :- Sr Presidente, 
trat1ndo a emon 1a do Senado ora sujeita á 
deliberaçilo da Camara dos senbor·es deputa-
dos de uma conceullo em favor da industria 
extracth•a que, feli z Den te , vatt reassuminrio 
uma posiçllo important issm., em nono Es· 
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tado, de modo a tornar 1e dentro em ])OUco 
tempo um do1 mlliS poderosos lactorea da ri -
quez'i publica e particular, eu, por parte da 
commi•f!l.o de Mina~. ,·eaho defl larar q ae 
Hsa commia~à• t ccetta a rer.nida emenda, 
me. mo p~rque t•ah tllll de mate: ia identi · 
ca á do pr.>j ecto desta caa 3 qne concede 
ogual favor a um a ootra empresa para ex-
ph ração de te ·renos de alluvlão no rio das 
Velbas, dentro de uma zona ltmita.Ja a juizo 
do governo . 

Sr. Presidente,como v. ex~. s&b• , ,·ae re · 
nascendo entre nós essa indu ,tria tão fl ores-
cente outr'llra e que tant> conco~r ou para 
o engrm1ectment' da a ntiga p rovíncia de 
Mina~ e por heo, acredito qne "' Camara dos 
senhores deputa ·l•ls . previdente e patrio tica 
cJmo é, nllo regat,eará meios para que f& 
ln :rGduzam eru ocsf o Estado comp~obias na -
ci onaes ou 8ltran ,;eiras, que, traz n ~ o seus 
CJ pitaes , venham tirar do s. lo do M10as ri-
quezas que a~ui eatl!o occultas, tbe!ouroa 
toeeg .-,t.!lveit , que, d,slp:OVdltadoP. de nada 
valerão pa~a o nos r o progresso e drsenvol · 
vilr.ento . (Apoiados) 

Quando ~e trata de un;a empre~a deats. c r-
dem oa Poderes do E~tado n11o de\·em negar 
favores an•es devem coope!ar qu anto em si 
ccuber pa t'a increment ·l-a e <. nim • l-a .e é por 
ieao que n commiuiio de MinaM entende que 
a Camara do1 Deputados approvando e.ta 
emenda conro :rerá para animar uma in ius · 
t1la que, dentro em breve, será de grande 
importancia para & proaper·id ade do Estado . 
(Apoiado>). (.l!uir~ úem; muito b m). 

Ntnguem maia pedindo a palavra , tn~er · 
r a se a discuaail'> e procedendo a e a votação 
é appro\'lda a e ll.enda .-A' commiseilo de 
R~dacção. 

2.' DUCIJ8PÃO DJ PR' JI!CTO N. 110, LE \901 
E' l tdo e posto dm discussão, por artigos, 

e approvado sem debate o seg •Jinte : 

Proje :to " . I f O 

(Terceira Legislatura) 
A' commis~ã0 de Camaras Municipaes fo . 

prefente uma reclamaçã 1 do ex age .1te ex · 
ecutlvo municipal d.> Pomba , devidb meute 
documentada, pela qua l pede a annullaçli'> 
do1 a tt ; g~ s I.· e 2 . · da ReRolução da Cama · 
ra d ~ quel!e mun1ci pi o n , 364, de 22 J e ;a. 
neiro do corrente euoo. que o re spon ~ab ili · 
sou pela qu ant ia de 6 .75t.';ÜIJ •. proveniente 
de glosas feitas nas contaa que a pr esentou e 
determinou a entra ia dessa im portaccia 
paro. o cerre mun iciJ:al . 

As glosns sào as seguinte.! : pagamtntos 
feitoa ao engenbeir~ municipal de 21 de 
março de 1899 a 31 de dez ~ mbro de \90 ) a 
300$000 mensaea-6:400i:OOO : 

Idem ao arrea:ataote da illuminaçã l pu· 
blica de despesas nlo comprehendidss no 
con tracto--3205300; 

I lem de publleaçOes--60!0:)0-o que tudo 
som ma 6:78J,3300 e não 6:7595000, como C·)n · 
sta da lei cuja annullação é pejida. 

Taes g\oaas foram fei tas pelos seguintes 
motivos : a I .• porque o <'ngenheiro fora 
di1pensado pela Camara; a 2. • porque havia 
contract'> para o eerviço d& illuminaçllo pu-
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blloa e etaa dea peta n:cedea a quantia do I ser re•pon1abll izado por falta que nlo teve 
me•mo oontracto; a 3.• ftnaJmente porque a intençlo de oommetter; 
Camara tinha contracto com uma typogra- Conliderando que nlo eshndo, como pela 
phia para a. publloaç0)1 e 111a lmportiDoia let.tra do contraato 1e verifica que nlo •-
foi paga além do preç<> do oontracto. tio comprehendldaa na obrigação do arre · 

O ex-agente executivo, em aua defeaa, ai- mato.nte da lllumlnaçlo publica da cidade 
legou que a• gloeu eram de~oabidu: quan- d~ Pomba aa de1p11u pagai a mala pelo 
to ao pagamento do engenheiro, porque, pe- concerto de lampeOee eto. eetragado1 por 
la re•oluçlo n. 274, de 23 de mato de 1898, vento, tempeetade1 e outro• lncldentea, foi 
foi oreado tal Jogar e dada ao agenh ex- regular o pagamento feito ; 
eoativo a raonldade de nomear o l'uncclona: Considerando que, em race do• motivo• 
rio e, em 6 de março de 1899, foi, pela ca . expostos, !ambem e obvia a regularidade 
mar•, dispenaaio o engenheiro, aem aer r•- 1 do pagamento daa de1p1181 com publioaçoea 
vorada a lei que c~eava o Jogar, com luva- il h dld t to t alo daa attribuiçOea do agente neoutivo n ° co~pre en u ?0 oon rac com a Y-
qae estava aaotorl11do, pela rlloluçilo an · pographla, ê a comm aalo de 

PAaii:CIR 
terlor, a faur a nomeaçlo. Para provar que 
a ru >laçAo nlo fora, durante o tempo em 
qaut&o, revorada, allega_ o reclamante que 1' Qlle lle adopte 0 seguinte projecto de re-
no orçamento de 1899, fo1 oonalgn&da a ver• •olução . ' 
ba de 3:WOI()OJ para pagamento desse runc- - . . 
clonarlo e que tal orç11mento, aem a altera· O Congreno Legislativo d~ Eit&do de l\11 · 
çlo. ftJI pela retoluçlo n. 356, de 18 de de- uBB Geraea retolve : 
zembro de 1899, adoptado para vigorar no Art. I.· Ficam annullados oa arte. 1. • e 
exercicio de 1900 e mala que aô em 2 de ja· 2. · da Reao1uçlo da Camara Municipal do 
neiro do anno é que foi pela resoluçilo n. Pomba, n. 3~4. de 22 de jane ~ ro do corren-
367, aupprimldo o log_ar de engenheiro da te anuo. 
Cllmara e pelo agente executivo di1pm1ndo Art. 2.· Revogam-ae as dhpoalçOea em 
o alludldo funccionario. . contrario. 

Estu allegaç381 estilo deVIdamente pro.- Sala daa commluões, 2 de agosto de 1901. 
vadaa com do~umentos conatantet. de certt- Vasco Aul)jldo. _ Alt:e1 de Lemo1 • - Carlos 
dõ11 e do offic.1o. do agente eucuttvo actual Toledo .- \' commtul.o de camaraa Montei. 
daquelle man1o1plo. paes. 

Quanto 101 pagamentos ao arrematante do 
eenlço de lllumlnaçlo publica, porque es 
111 despeaaa provêm de servlçoa nll.o inclui· 
doa nas clauaulaa do contracto celeb~ado 
pela Camara com o arrematante e pelas 
quaes, em face do contracto, ficara a Cama 
ra obrigada. A allegaçilo eatà prova ia por 
oertldOea. 

DliCUIIlO DOS P4RBCB&E8 Nl, 169 8 170 
Pinalmentg lidos e postos em dh1cussão 

aucceuivamente silo sem debate approva-
dol oa parecere~ ns. 169 e 170.-..lo.rcbivem-
ae. 

Esgotadaa as materlas da trdem do dta o 
sr. Prealdente deaigna para amanbl a 18-
gulnte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PART. 

Quanto ao pagamento de despeaaa com im-
pretaões de editaes e boletlna - porque o 
contractante do aerviço no anno de 18118 fe-
chou a typol(raphla, e, por eue motivo, nilo 
publicou o ultimo balancete trimestral de1- I 
ae anuo, pelo que foi multado, aendo ne· 
ceuarlo fazer a pabllcaçll.o por .t03()00, preço 
que foi ajustado, e a outra ilespesa de 
201000 provem da lmpreulo de boletine Até 4 boraa da tarde : 
convidando o povo a vaccinar ae, lmpreuilo Leitura a approvaçlD da a~ta, 
eata que n!io estava comprehendlda no con · 
tracto que nilo vigorava na occastilo. Expe~iente. 

Eaaas allegaçoes como 88 demais utllo 2. · le~tura dos parecere~ de commia1ões _e 
documentadas. ' ' dos proJectos, depois de 1mpreuos e diatr~-

Erpoata aasim a questilo e depola de deti- I buldoa. . 
do exame, a commissilo: , Apresentaçilo de pareceres das comm11· 

Considerando que o IX-agente execu\iuo : sõea. 
municipal do Pon..bl, fllzendo o pagamento ao I Apresentaçil.o de projectue, requerimentos 
engenheiro dt Camara procedeu de boa fe, indicaçOes, interpella,oes ou moçoee. 
attento a nlo p~der, no seu entender, <1. cor: DiPcuulo de requerimentoe1 Indicações, 
poraç~o munlotpal, fem rev~gaçilo da 1~1 . interpellaç!le! e moções. 
anter1or, dl1pensar o engenhetro para cuJa 
nomeaolo dera auctorizaçlo ao agente ex- Lgvanta 1e a aeasll.o. 
ecutivo, cumprindo sue funccionario e.tle-
ctivamente os seus devere& no tempo do 
aeu exeroicio. 

Considerando que ni\o havendo má fé, 
como ae reconhece pelos termos da reola· 
maçlo, por parte do reclamante nlo deve 
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5.• SESSÃO ORDINARI~1_AOS 26 DE JUNHO 

DB 'lv.n 

PRUIDIINClA DO BB., RIBBIRO DI ÜLIV.IRA 
SUIIlM.A-Rl0 .-1 .· parte da ordem do dla.-Aeta. 

Ellpe~lente . Nomeação da commlaal'> que tem 
de representar a Camara na seallo clflca em 
bomenacem ao Marechal FlorlaDO Peixoto. Re· 
euaa do sr. Valerlo de Rezende. 2. • leitora --
.lpre.entaçlo do parecer (lira P.· discnaaAo do 
projecto o. 110, de 1901. Idem doa de os. 1~2, 
173 e 17•.-Diacnno e requerimento· do ar. Del-
llm Morelra .·-Apre!eDta?AO do projecto n. ISO. 
-ordem do dia 
Ao melo dla, feita a chamadat acham·•• 

prenntel oa ~enhorea : Ribeiro ae Ollnira 
Celenlno Soarea, Nunes Pinheiro, Joio 
Luiz. Prelta• Oaatro, Llndolpho Campo•, 
Bralidlo Pilho, Olympio Borgea, Pranklln 
Botelho, Leopoldo Corrêa, Jo1é Gonçalves, 
De~iderio de Mello, Silva Fortes, Agoltinho 
Pereira, Jayme Gorou, Arthur Pimenta, 
Juvenal Penna, Luiz Rennó, Deiftm Moreira, 
Rodriguu Chaves, Valerlo de Rezende, 
Ignaclo Morta, A11ia Lima, Tavares de 
Mello, A.etolpho Pinto, C&rlo1 Toledo e Gas-
par Lope1, faltando com oauaa participada 
os 6enllores: AIV81 de Lemos • Olympio Mou-
rlo, e sem ella oa maia aenhores. 

Abre-se a autlo. 
Lida a aota da antecedente e nlo havendo 

quem sobre ella faça observaç!les é a mes· 
ma dada por approvadu. 

EIIPEDIINTI 
0 SR. 1.' SECRIITARIO dá conta do 8e• 

guinte: 

Officlo• 

Do ar. 1. · Secretario do Senado, de hoje 
datado, trazendo ao conhecimento da Ca-
mara que o mesmo Senado, em searlo de 
23 do corrente, rejeitou em 2. • didCUIIIlo a 
proposiçllo de lei emanada desta Caroara, 
sob n. 64, sobre divi1a1 entre 01 districtos 
de llbéos e Alvinopolis.-A Camara ftca 
inteirada. 

Do ar. dr. Secretario das Finanças envi-
ando a propoata de orçamento para o futuro 
exercicio de 19113.-A' commiaalo de Orça-
mento. 

Do ar. dr. Secretario do Interior apre~en
tando a Mensagem em que o ar. dr. vice-
Presidente do Eatado prop!le a llxaçiio de 
Força Publica para o futuro exercicio.-A' 
commi11&o de Força Publica. 

Rtqutn-inwnto 
De diveraoa proprietarioa e contribuintes 

doa cofre~ municipaes de Cabo Verde pediu· 
do annullaçllo da lei municipal n. 55 de 21 
de aetembro de 19CH-como contraria á Con· 
atltuiçllo do Batado.-A' commie!llo de Le · 
gialaçlo. 

O aa. JoÃo LUIZ envia á Mesa uma repre -
sentaçll.o da Garoara Municipal de Juiz de 
Fóra pedindo que se anneu ao cartorlo do 
crime 11 execuç081 ttecaea do municipio.-
A' commiae&o de Juatiça Civil e Crim10al. 

2.• LIITUllA 
Têm 2. · leitura, sll.o julgadas objecto de 

deliberaçlo e ftcam sobre a mesa para or· 
dem doa trabalho• 08 projectos ns. 128 e 
129. 

APBB!BNTAÇlO DE PARECER ES DAS 00 ~1)[!88ÕES 
0 IR. BRANDlO FILHO, por pute da 00111 · 

J".isalo de Camaras Munlclpaee, apreaenta o 
seguinte : 

PABECIR PARA 3.• DI!CUs;Xo DO PRCJECTO N , 
I i O, DI 1901 

A commlaallo de Camaru Munlcipaee,a que 
foi presente o projecto n . 110, já approva -
do em 2. · disouesllo, e de pareCfr que seja 
elle aubmettldo á 3. • com a meema redacçllo 
e approvado. 

Sala das commlds!les, 26 de junho de 1902 . 
-Arthur Pimenta.- Brandl\o Filho.-A im-
primir·••· 

O aa. JoÃo Lmz, pela commluilo de Jus · 
tiça Civil e Criminal, mandou á mesa 08 8e-
gointea: 

Parecet· "· 172 

(TertJei!''l Legislatura) 

A commlealo de Justiça Civil e Criminal, 
a que foi preeente o requerimento do depo-
sitario publico de Além Parahyba, pedindo 
modiftcaçlo n81 porcentagens que compe· 
tem aos depositarloa publico& pelas leia em 
ligol', é de parecer que •~ja o mesmo ar-
chivado, porque nada ha que deferir. 

Sala das commiaf!les, 26 de junho de 1g02. 
-Joio Luiz.- Luiz Rennü. 

Partcer n . 17.'1 Do 1. • Secretario do Club «Floriano Pei-
xoto», de ordem do dr. presidente do meamo 
Club, convidando a Camara para uma aesall.o (Terceira• Legislatura) 
civica no dia 29 do corrente em homenagem 
ao inolvidavel marechal Floriano Peixoto. A commilaiio de Jnatfça Civil e Crimi-

A Nquerimento do ar. Atais Lima o sr. nal, a que foi presente o requerimento do 
Presidente nomeia para representar a cama- cidadll.o Sllve>tre Barbosa de Mello, I.· ta-
ra na referida 1esallo civica os senhore1 de- belliiio da comarca de Araguaty, pedindo 
putado1. A11l1 Lima, Llndolpho campos e perdiio de pena que lhe foi impoeta pelo juiz 
Valerlo de Rezende. de direito da mesma comarca, em proceeso 

O aa. VALBRIO DE REIENDB, obtendo a pa- de retponabllidad.- é de parecer que lt'ja o 
lavra, pede excusa visto achar-ee adoenttd<>, mesmo requerimento indeferido. 
sendo nomeado em subatituiçllo o sr. Olym- Bala daa commilt!les, 26 de .JUnho de 1g02, 
pio Borges. .. I -Joio Lulz.-Luiz Rennó, 
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i Terceira legislatura) 

A oommiaaio de Juttlça Clvil e Crimi-
nal, a que rol preaente o requerimento do 
bacharel Gentil Nelaton de Moura Rangel, 
pedindo interpretaçl.o da lei ac bre concnr-
8!>1 de magistrado•, em ordem a serem r& · 
conheoldoe como valido• 01 concura01 fel 
toe ante9 da lei n. 238, de 27 de aroato ele 
1898 e <!e parecer e requer que aeja archi· 
vadÓ o mesmo requerimento, por já estar 
attendida a pretençl.o do euppllcante, pela 
lei n. 318, de 16 de setembro de 1901, art. 
16 e reapect1vo regulamento •. 

Sala das commiaeiJeg, 26 de JUnho de 1902. 
- Jol.o Luiz:.- Luiz: Rennó .- A imprimi-
rem se. 
APEBENTA ÇXO DE PROJECTOS, R EQUERIMEi'\ TOI B 

MOÇ!!BI 
o •r. Delftm Jleretra:-(Nll.o devolveu o 

seu discurso). 
Vem á Mef& e é lido o seguinte 

Requeri•rento 

40 

Conveacido, como eatou, da conatituclona-
lidade das diapoa.içhl coneagradae nesee 
projecto, compenetrado de que nada podemo• 
fazer em prol da iJiduatria extractlva do Es-
tado na ordem da legislaçlo privada, por 
escapar eata • no11a competencia, mas en-
tendendo que nos cumpre adaptar medidas 
que concorram para o desenvolvimento da 
mineração, que tia de eer, em ruturo lbuito 
proxlmo, uma daa baaea da fortuna publica 
e particular (apoia1os; muito bem), animo·me 
a aubmetter de novo á consideraçlo da Ca· 
mera o mesmo projecto de lei, reaervando· 
me o direito de discutir sua conatltucionall· 
dada, sua neoeuldade, sua utilidade, seu be· 
netlco atreito em relaçli:o ' proaperldade da 
inllustria extr11ctiva, quando for elle dado 
para 1.· ducaasão nesta Camara. O projecto 
e O segUinte: (lé ) (JiuÍ/0 b1m 0 muito b1m). 

Vem á MePII, e lido, apoiado e vae a lmpri· 
mir se o seguinte 

Projtcto n. 130 

(Terceira legillatnJ·a) 
O Congreeso Legislativo do Ettado de Minas 

Oeraee decreta : 
Art. 1.• Comprehet.de·Be DOI CéiiOI de 

Requeremos que a Camara dos Deputados, desapropriaçl.o por utilidade publica, de 
por inteJmedio do Governo do E~tado, re que trata o art . 6.• da lei n. 15, de 17 de 
presente ao Gove1no da Unillo sobre a ne · novembro de 1891 e oa terrenos preecriptoe 
ce11idade de nova reducção de tarifas para o pela meama hi, a conatrucçllo de oanaes 
café, nas Estrada de Ferro Central do Bra- para derivação de agua, linhas para a trans · 
11il e MinBB e Rio, de modo a estabelecer mis1ão de energia eleotrica e eatradas de 
uma tarifa proporciom I ao valor do pro- ferro ou de rodagem indlapensaveia á ex· 
dueto. ploração . das industrias mineralnrgicas e 

Sala das aessiJea, 26 de junho de 1002.- metallurgtcas. . . 
Deltlm M>retra.-Jayme Gomes.- Ignacio Alt. _2.• Revogamae as dJspostç!!ee e;n 
Muita .-Brand!!.o Filho .-Leopoldo Corrêa. contrariO. . 
-Agostinho Pereira .- Luiz: Rennó .- João (S . R.) Sala_ das aessiJes, 26 de JUnho de 
Luiz .-Desiderio tl e Mello.-Assis Lima.-~1902.-Joii<;> Lu1z. . 
V alerto de Rfzendo.-A. Dutra.-F. Peixot<>. Nada mats havendo a tratar-se o sr. Pre11 · 
-Astolpbo Pinto . -Gaspar Lopes.- Fran· dente designa para o 1. · di~ util depois da 
klln Botelbo.-Freitas Castro.-Lindolpbo reunlli:o do Congre!so a segumte: 
campoa. 

Na fórma do regimento, posto em discus 
sli:o, é eita aem debate encerrada, sendo 
approvado o requerimento. - Otncie-se ao 
sr. dr . Preside!lte do E!tado. 

O sr. .Jolio Lula :-Sr . Presidente, na 
1eae!!.o do anno ~a.ssado tive a honra de sub -
metLer á consideraçl!.o da Camara dos srs. 
Deputados dois projectos de lei tendentes :.1. 
o:elhorar as con•Jiç!!es da o: inernçl!.~ em nos· 
so Estado, prc curando auun secundar os 
es f, rços par-ticulares e ta mbem 011 fio gover-
no no sentido de desenvolver e incrementar 
a industt·ia. oxtr ac tiva . 

Um desses projecto~, mereceu a a~prova
ção plena de ambas as casas do Congres!O e 
hoje estli convertido em lei do ff11tado-foi o 
que dispensou dos onus do traf~go aa EStra-
das de ferro construidas exclnsivamente 
para o transporte dos productcs da indus-
trla extractiVIi. 

O outro project~, sr . Preeidente, tendo 
merecido a approvaçli:o da Camara, foi, en· 
tretanto, r•j eitado pelo Senado, por motavos 
com certeza multo poderosos e que diziam 
re10peito, segundo a discuullo que alli re tra· 
vou, á con•tltucionalldade lia medida. 

ORDEM DO DIA 

PRIMURA PARTE 

Ate uma hora da tarde: 
Leitora e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos p.l.receres de com· 

miss!!es e dos projectos, depois de impressos 
e dis tribuídos. 

Apresentações de pareceres das commis· 
siJes . 

Apresentaç!I.J de projecto~. req Jerimentos, 
indJcaç!!es, mterpellaçõea ou moçlles. 

Discussão de requerimentos, lndacaçõea, 
interpellaç!!es e moç!!es. 

!EOUNDA f'ARTB 

Ate 4 boras da tarde: 
1.• discussão dCI proj eoto n. 129, crean Jo 

Jogares de avaliadores publico& nas comar· 
c as do Esta1o. 

1

1. • do de n. 128, dando nova denominação 
cid~tde de ~la~ <h Hespanba. 

Levanta-se a re~sllo. 
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1.• SESSÃO DO CONG!tESSO LEGISL.\TlVO 6.• t!ESSÃO OR.DINARIA, AOS 28 DE JUNHO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES AOS 27 DE DE 1902 
JUNHO DE 1902. ' 

PRBUDB~CIA. DO IR. ANTONIO MARTINS 
Ao meió dia, feita a chamada acham-se 

presente& os sr•. : Antonio Mariins, Pedro 
Dr_ummond, Celestino Soares, Agostinho Pe-
r~u·a, Silva Fortes,Desiderlo de Mello, Olym 
p;o Borges, Joã? Avellar, Gomes da Silva 
B_ias Fortes, F. Paixoto, Ribeiro de Oliveira: 
S1mão da Cunha, Joll.o Luiz, Joaquim D11tra, 
Llndolpho Campos, Jayme Gomes, Josino de 
Britto, Freitas Castro, Delfim Moreira Agos-
tinho Cõrtee, Juvenal Penna, Baptl~ta de 
Mello, Vatst io de Rezende, !imbrosJO Braga, 
Arthur Pimenh, T~~.vares de Mello José Gon· 
çalves, Carvalho Br1tto, Levindo L~pe~, l:lran-
dllo Filho, Leopoldo Corre&, Aft'onso Penou 
Nunes Pinheiro, Goelbo de Moura, Ferreir~ 
Alve,, Caoullo de Brlti'J, Franklin &otelbo 
lgnacto Murta e Jo11qutm Calixto f>tltaodo 
oom causa participada oa ara. : 'Alves de 
Lemos, Olyu pio Mourão, Jollo VelloEo Cam-
millo Pratos, Nogueira e l:la.wden e se:O ella 
os mais senhores. 

Abre-se a seaallo. 
0 SR. PRESIDI!NTB declara que O ilm dB 

presente reunião do Congresso é pau tra -
ta r -se da npuraçllo das eleições que se pro . 
cederam a 7 de março do corrente anno 
para os ourgoa de Presidente e vice-Presi · 
dente do Estado. 

Para e~ se fim o sr. Presidente manda que 
se proceda á chamada para a eleiçl!o de 
uma oommissllo de sete membroto, devendo 
cada cedula conter cinco nomes, sendo 
tres de deputados e doia de senadores . 

Recebi das quarenta e uma cedulaP, nu -
mero corres})ondente aos ara. congressistas 
presentes, alio ellas apuradas e dão o seguin-
te resultado : Delfim Moreira, 34 votos· Leo-
poldo Corrêa, 32 voto•; Valerio de Re~ende 
29 votos; Josino de Britto, 28 votos· Mell~ 
Franco, 27 votos; Ignacio Murta e B~ptiata 
de Mello, 26 votos a cada um: Bias Fortes e 
Olympio Borges, I voto a cada um. 

Comparecem os senhores : Gaapar Lopes, 
Aatolpho Pmto, Carlos Toledo, Luiz I~ennó 
e Rodrigues Chaves. 

O sr. Presidente, em vista do resultado 
da .eleiçll.o, proclama membros da referida 
commis~llo os ·senhores : se1.1adores Joaino 
de Britto, Mello Franco e Baptista de Mello 
e deputad~s Delfim Moreira, Leopoldo Cor-
rêa, Valeno de R~zende e lgnaoio .Murta. 

Nada mais havendo a tratar-se, o ar. Pre-
aldente declara qu~ a commissll.o, depois de 
elabJrado o seu parecer, dará disso conheci· 
mento it o sr. Presidente do congre11o para 
a convocs.;llo de nova reunilo dat duae Ca-
mara• e para maior publicidade, e reclama-
elo do Interessados vae mandar etpedir edi· 
tal que será affixado na porta do ediftcio 
d!l Congresso. e publicado pelo jornal om . 
Olal. 

Levanta se a 1eaalo. 

A. C. -6 

PRJUIDENO!A DO SR. RIBB:IRO n• 0LtVElllA 

~U!IIM \RIO :-1 . • pule da ordem do dfa .--Aeta--
Ex~edlente.-ub ,erva çi\e s doa srs . Jayme Gomes 
e Lefe&Uoo SoareP.--l.loscuno do H . João Luiz. 
--2 . lt llura .--A prea ntaçlo doa poreceres os 
175 e 1!6.--ldem doa projectos na 131, 13t e 
133.--DI!cus ,ao d, r, queumento .--2.· parte.-· 
I. · dlscu •sao dos projectos ns . 128 e li9 -Or-
dem ri J dia . · 
Ao meio dia , feita a chamada acham-se 

p_resentes os era. Ribeiro de Oliv~ila, Celea-
uno Soares, Nunes Pinheiro, Ago ot1nho Pe· 
retra, Olymp10 Borges, 1'1 ankltn Botelho 
Brandão fl'llllo, Valerio de Rezende Lindo!~ 
p~o Campos, Freitas Castro, L'op~llio Cor-
• ea, Delfim Moreora, Deaiderio de Mello Joio 
Lu1z. Carvalho Britto, Joaquim Cah1to: Jay -
me Gomes, Artbur P1menta., José Gonçalves, 
X.av1er Roltm, F. Peixoto, Juvennl Penna 
Astolpho Dutra, Carlos Toledo Rodri <>ue~ 
Cllaves, Aasia Uma, Astolpho Pinto e Gas-
par Lopes, faltando com Cbm& participada 
os &rd. Alves de Lemos, Olympio Mourao e 
Joll.o Velloso e sem ella os m11.1S senhores. 

Abre se a sessllo. 
Lida a aota do dia 23 e nh havendo quem 

sobre a mesma faça observaç!les é ella dada 
por approvada. 

EXPBOlli:NTB: 
O sR. I.· SB:CRBTARto dá conta do ssguinte: 

Officic s 
Do sr . I.· secretario do Senado, commu-

ntcando ter sido rejeitada em seuão do dia 
25 do corrente mez a proposiçao de lei 
emanada desta Camara sob o numero 71 au· 
ctoriz.ando o governo a mandar procede~ ao 
estudo dos meioa de combater a lebre aph-
tosa.-A Camara ftca inteirada. 

Do ar . dr. Secretario do Interior enviao· 
do uma :;.-eprBEentaçlio em que a congregai 
ção da E~coh. Livre de Muaica desta capita 
pede um auxilio para a oonstrucçllo do edi -
lloio deatlnado ás aulas daquella Escola - · 
A' commiBBào de Orçamento . ' 

TRLEGRAMI4A 
Do sr. deputado Ep aminondas Ottoni com-

municando nD.o ter podido ainda coiLparecer 
ás sessOes por moti vo de molestia.-A Ca-
mara ftca Inteirada . 

0 8R. CELESTINO SOARBS (1.· secretario) 
commuuica e a Camara llca inteirada que 
o ar. lgnacto Mutta deixa de comparecer á 
aeasil.o por mot1v& justo. 

O a a. JAYME Ot ua:,, fazendo "·e r achar-se 
desfalcada a commluil.o de Obras Publicas 
pela ausencla de dOIS de aeue membros pedé 
a nomeaçilo de quem preencha interinameD· 
te at vagas. 

Com o e~antimento da Camara t n:o no-
meados os aenborea : Franklln Botelho e 
Agostinho l'erelra. 

O ar . .loAe Lula a-(Movim•"to de atten-
~ilo) :) Sr. Preetdente, o telegrapho trana-



... 
mlttlu-no• bontem a noticlà·do reconheci · 'em barro• · do devedor arrestado contra o ar· 
mento dD President e e vice presidente elei - resto efYectuado em seus ben•- appellaçlio 
tos da Republica para " quatrionnio d11 1902 ou aggravo 1 »; 
~ 1006. Considerando que se é certo que pelo Acc . 

. O Batndo de Minas, ublloao,acclamou nas n. 3::10, da comarca de Sabaró, pro.ferido em 
ur.nas o illuatre mit eiro que preside reua 30 de novembro de 1898, se deci t\iu que o 
destinos, secundando, a Indicação do aeu t•eourao compet~nte é o de appellução, ao 
nom<~ pat•a occupar aquelle brilbante e llon passo que pelo Acc. u. 337, da com11rca de 
TOlO posto .na Unii!.O lndlcaçllo que pat·tiu C~ratinga, proferid o em 3 de dezembro de 
da mais alta aggremlaçlio partldaria da Re · 1898, se decidiu que o recurdo é o de aggravo, 
publica :-o Partido Republicano Nacional. I nllo é menos certo quo pelo Acc . de 5 do ju-

E' natural que no momento em que o nho de 1899, profer ido nDs termos do ~rt. 
Ulustre Presidente do Estado o vioe preai· 2;: da lei n. 17, de 1891, e 344 a 34i do doc. 
dente eleit'> da Republica receho de todos n. 583, do 1892, decidiu o collendo Tribunal, 
os pontos do t errltorio do palz manifesta - po1· unanimicl.adc de t·~ tos , que o recurw com· 
ç!lall de applauso, manirestações de solida patente na especi e controvertida é o de 
riedade e faellcitaçlles pela sua brilhante ele· aggravo ; 
vaçlto a esee posto, que conqulst~u por seua Considerando que essa decisão, pelos seus 
grandes merlto~ (!0 estadista, é natural que rundamento,, não pedl' modiflcaçllo l~gis · 
a Camara dos D~putados, dlrecta e legitima lativa ; 
repre11entante do povo mineiro, que tanto Considerando que a Ull ;tnim idade de votos 
concorreu. c ~m jubilo e eothuslasmo para com que foi ella pro ferid l , el imin a a con· 
collocal-o uaquelle pos to, tambem leve a s. trovcrsia, é de parecer e requer que o citado 
exc. as suas congratulações, de par cam as officio e papeis que o acootpanham sejam 
axpre1111as da BOI!Urança que tem o que nu· arohivados. 
tre de que, naquelle elevado posto, o dr. Sala das commisEões, 28 de junho de 1902. 
Silviaoo Brandlio maia uma vez demonstrará -João Luiz.-Carlos Toledo .-A imprimir-se. 
aeu aerysolado patrictismo,aua elevada .::oro- O sa . Ju vE NAL PBN NA, pela oommi1sll.o de 
petencia de estadista e sobretudo seu amor Commercio, manda á Mesa o seguinte 
â terra mineira de modo que ella possa, 
como um dos mais fortes e puj antes baluar -
tes 'das institulç!lell republica nas, caminhar 
de18111ombrada, mantendo seu prestigio na 
União.-( Muito bnm !) 

Aasim, proponho e requeiro a v . exc. se 
digne conAul tar a Casa si appr ova que a 
l\tesa da Camara dos Deputados, interpre -
tando os aentlmentos de todos nó!, t ransmit-
ta ao dr. Silvia no Brandlio as felicitações 
deata Camara. pelo seu reconhecimento como 
vide-presidente da Republlca (Mui r o bem ; 
muito be-m). 

Conaultada a Camara, responde esta pela 
amrmativa, pelo que o sr. Presidente diz 
que a Mesa cumprirá o seu dever. 

2, ' LEITURA 

Têm 2.· leitura e ficam 1obre a meaa para 
ordem dos trabalhos 01 pareceres ns. 172, 
173 e 174 e o projecto n. 130, sendo este 
julgado obiecto de delibersçilo. 
APR11:8ENTAQÃO Dll: 1'.\RECSR&S DAS COMMIS8ÕB8 

O u. JoXo Lmz, pela commisaão de Jus· 
tlça Civil e Criminal, envia á Mel& o se· 
gutnte 

Parecer n. 17 5 
(Terr.eira legislatura) 

·A commisslio de !ustiç i Civil e Crimiual, 
a que foi presente o officio n . 2, da 1.• se 
cçllo da Secreta ria do Interior, de 25 de ju · 
nho de 1900, acompanhando a copia dos au\os 
relativos ú. quaati'lo de direito controvertida 
no egregio Tribuna l da Relaçilo, para que 
sobre a mesma se mani fdste o Congresso Mi-
neiro, nos termos das leis vigentes : 

Considerando que a controvereia se lili:lih. 
(L aeg~tl nte pergunta : 

« Qoal o recurao contra a sentença que 
julga afi nal proeedentea ou improcedentes os 

(Terceira legislat ura) 

A oommi~silo de Commercio, Estl\tistica, 
Industria e Artes, a que toi presente o offlcio 
do j uiz de paz do districto de S. Francisco 
de Paula do i\l tchadinho; dos membro~ do 
directorio do Partido Republica no Mineiro do 
Rio Verde, muni ci p io do Prata ; da Camara 
Municipal do Serro ; dos habitantes de Cam-
buquira; do Conselho Diatrictal do Espirito 
Santo do Pratinlia; da Camara Municipal de 
Sant' Anna dos Ferros; telegrammas de diver-
sos cidadãos residentes no Espírito Santo dos 
Coqueiros; aota da sessão do Conselho Distri-
ctal do Espírito Santo da Pratinba; requeri-
mento de Frederico de Sousa Reis, de Salus-
tiano Teixeira dos Santos, de dd. Barbara Ma-
ria Barcello11 e Helena Maria Baroellos, de 
Eugenio Ribeiro Leite Sobrinho e Joaquim 
Eugenio de Far ia, de Evarlsto Braziltense 
Neve! e outros, proprietarios da fazenda do 
«Paiol», de Antonio de Rezepde Villela e· de 
Theodoro Antonio Naves, depois de examinar 
attentamente essas representaçõeP , actas e 
mais documentos, nos quaes uns pedem e 
outros protestam pua não serem transferi-
dos de seus dlatriotoa para outros; e conside-
rando que Dão pode absolutamente dellas 
conhecer agora o Congres11o Estadoal por ver· 
sarem sobre alteraçlio de divisas, al teração 
es1 a que sómente pode o Con 11 rerso fazer no 
termo de _ cada deoennio (Coost. do Estado, 
art. _11~) .• aendo que actualmente se aeha ape-
nas Illlctado o 2. · deoennio oonsti tuolonal, 
vi1to haver expirado o 1.· durante o perlodo 
da ae~silo legielat i v a do anno p. passado, na 
qual foi exercida aquella faculdade em vir-
todo da lei a. 319, de 16 de setembro dequelle 
aono:- é & commlssl'ío de parecer que se]am 
os ditos documentos archivadoP. · 



Sala das commis1õer, 28 de junho de _100:!.1 bues a obra tão importante, mas com 0 sim-
-Ju"!enal P?nna.- P>tdre Joa:julm Cahxto. pies mtulto de provocar a manifestação da 
-A 1mprlm1r-se. imprensa, da magistratura e dos douto11. 

'leu lim foi attingldo. :"ião só a impren~a. 
APRESENTA ÇÃO DE l'ROJECTúP, IN DI C.\ ÇÕ ES E como a magistratura manifestOU-Se pela Ul'-

MOÇÕEI gencia da reforma. 
O aR. D&nDERIO DE MKL.Ii.>, obte ndo a pa· Comprehende v. HC . , porem, sr. Presi -

lavra, manda :i Mesa o se ;! uinte dente, que tratando se de assumpto de tanta 
Proj ect•' 11. 13 1 

(Terceira legialature ) 

magnitude seria inconveniente e atê de 
exito duvidoso, estudar-se um projecto den-
tro de uma aeuilo legielatlva para 1er de 
arogndilho votado na mesma aessllo. 

O Congresso Le;(islativo do Estado de Mi- o aa . . loXo Lmz:-Teriamoa uma reforma 
nas Oeraes decreta : manca e defeltuora. 

Art. I.· Nos termoa ainda nllo providos o SR. An<LPIIO DuTnA:-Teriamos uma de escrivães privativos dos proceaaos e ox -
ecu v!les criminaeJ, as re8pectlvas funcções reforma manca e del'eituou, como bem pon -
serlto exercidas por dlstrlbuiçllo pelos escrl- dera 0 illustre collega se nilu noa aconte-

t f cesee o mesmo que o anuo passado, itto é, 
vles do cível até quo 0 provimen ° se aça. ver transitar por aqui um pro)'ecto ae111 

§ I . · Identica dispoalção se observará nos 
impedimentos ou faltas dos ee.wi vltea pri- condiçõea de viabilidade. 
vativoa . A escassez do tempo collocou a commiaallo 

§ 2.· A distribuição quanto ao ae1viço mixta em posiçll.o de não poder fazer um 
do jury se farã por seasões dll mesmo estudo dP:norado o methodlco do assumpto 
tribonnl. e •lahi o lnaucceeao do ultimo projecto de 

Art. 2. · E' extensiva aos escrivl!el das reforma judiciaria. 
comarcas e termos do Eatado a diaposiçll.o Nos paizes cultos da E1:ropa, sr. Presi . 
do art. I.· da lei n. 130, de 17 de junho dente, a organlzazllo j utliciuia nll.o coa 
de 1895, que fez extensiva aos proressores tumn ser tratada de improviao pelo paria · 
e lentes estadoaes a diaposiçllo do ut. 4.- manto. 
da lei n. 100, de 23 de julho de 1894. r-: a Allemanha, por exemplo, que poesue 

Art. 3. · Revogam -se as diapoaiçõea em subatancioao Codigo de O•·gnnisaçHo Juài -
contrarlo. ciaria, o asaumpto foi antes debatido, pre · 

(S . R. ) Sala das sess!les , 2K de junho de vlamente codificado e ' '' depois de madu · 
1902.-De&iderio de Mello.-.4gostin1w José I ramente esclareoldo o parlamento teve de 
Pereira .-FI'at~ltlin Botelho. - Ca r.,alho Brit- dar a ultima palavra aobre a mataria. O 
to.-Lwpold" Corrêa.-.trthur Pimenta. projecto Institue o Codigo de Organização 

Estando apoiado pelo numero de asai gna- 1 Judicln.ria e dá providencias para que o 
turas vae a imprimir se. Congresso possa votar para o anuo depoia 

o 1r. A1tolpho Dotra:-Para que op - d? largo _debate extra parlamentar um!l m&-
portunamente aeja tom ado em consideração d1da sab.1a, pre~iden~e e capaz de ra~1car-se 
pela camara, tenho a honra de passar ú.s entre nos e ~ev1~orar os no~sos cred1tos de 
mlios de v. exc . , sr. P1•esidente, o seguinte povo culto. ~_ Mu'lto l>em; >nutto bem ,) 
projecto. (Lé). Vem á :'Ilesa, é lido, apciado e vae a im-

Como v. exc. vü, sr. Presidente, o assum- primir-ae o 1egulnte 
pto de que trata o projecto ê de alta impor-
tancia. Tive opportunidade em outra occa - Project" n . 13'1. 
sillo de demonstrar desta tribuna que as 
condições a que se acha actualmente redu-
zida a magistratura mineira, reclam:tm pro-
tunda reforma na organizaçll.o judiclaria, no 
aentldo, principalmente, de melhorar a Bi-
tuaçllo do magi~trado, fazendo-a ,; assim 8 
justiça reclamada pelos actuaea juizes e 
attrabindo-se aos logares que se vagarem a 
«élite•> dos diplomados em direito . Se o 
Congreno nilo abordar patrioticamente o 
assumpto veremos dentro de pouco tempo 
repetida em todos os cantos do Estado, 
para ecboar tristemente fi-ra. de no88as dl-
visae, esta verdade dolorosa e alt :1mente de -
primente para o Estado : 

«Nilo temos Justiça !& 
Depois du encerramento dos trahalhoa le · 

gislatlvos do annD passado, llz puLiicar em 
rolbetos um dos discursoJ que aqui proferi, 
precedendo -o do alaumas considerações so -
bre a urgencia da Reforma Judiciaria e dan -
do curBo a algumas idéf s sobre o :~smmpto, 
não •!Ue eu tenba a pretenção de fornecer 

(Terceira legislatura) 
O Congresso Legislativo du Eatado de MI -

nas Geraes decreta : 
Art. I.· Fica o Presidente do Estado au-

1 ctorizado a nomear uma commiasll.o para 
: elaborar um projecto de Codiao de Organi-
1 zação Judicinria e de PNoesso Civil que 
i aerã. submettido ao Congresso na futura ses-
são legislativa.. 

Art . !?.· Os trab!ll.lhoa da commiRsllo aerllo 
, publicados pela imprensa. e correrllo olHei -
. almento pela Secretaria d:t Camara dos 09-
i putadoa. 
· Art. 3. - Apresentado o projecto ao gover -
, no do Estado este o fu á. imprimir e o dist ri-
' buirá pelos magistrad r. s IJ por outras aucto-
ridades estadoaes. 

Art. 4.- ltevogam se as disposicões em 
; contrario. 

I Sila das sesoõe~. 28 olo j unho de 1902 . -
A.·tolplou Dllll'a . 



o ••· .J.aw L•I•:-(Nio devolveu o teu 
dlteureo) . 

Vem ·t Me~a, é lido, apoiado e vae a lm· 
prlmlr· ae o seguinte : 

Projec to n. 133 

(Terceira Legislatura) 

O Congreuo Lejflslativo do Estado de 
Mlnu Oeraee decreta : 

Art: I . · Os muniolplo~ creadoa pelo art. 
I.· da lei n. 319, de 16 de satembro de 1901, 
ftoam pertencendo, em 1ua totalidade, áe 
comarcas de que faz.,m parte os dhtriotoe de 
ptz elevadoa a eéde doe referidos municl· 
pios. 

Art. 2. · 01 dletrlctos de paz, territorioe 
e fazendas tran~feridos pela citada lei de uns 
para outros muniolpios llcam pertencendo 
b comarcas de que fazem parte as sàdea 
dos municipios para onde se deu a tr ansfe · 
rencia. 

Art'. 3 . · F!ram pertencendo á comarca de 
Bello H ~rizonte os munioipios de Villa Nova 
de L'ma e de Santa Quitaria. (S . R.) 

Art. 4.· Revcgam te as dbpoPiç!!es em 
contrario. • 

Sala d11 sersves, 28 de junbo de 1002. 
-Jotlo Luiz. 

DIECOSPXO DB R3QUERIIIIBNTOI 

Na fórma do re~tlmento é posto em dlsons· 
tllo o parecfr n. 174, que teve hoje 2.• leito · 
ra, vleto concluir em requerimento, sendo e 
meamo aem debate approvado.-Arcbive se . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

I.' DliCU88ÃO DO PROHCTO N. 129 

E' lido e posto em I.· disousslio qu~ enoer· 
ra-se sem debate sendo approvado e remettl-
do á oommissllo de Justiça Civil e Criminal, 
o projecto n. 129, sobre a creaç:lo dos Ioga · 
rea de avaliadores publlcos . 

i,• DIECUSPÃO DO PROJECTO N . 128 
Em seguida lido e posto em I.· dirouulio 

é e11ualmente approvado sem debate e vae 
à commiuão de E!tatlatloa o projecto n. 
128 daodll nova denominaçilo à cidade de 
Mar de He,panha. 

Esgotadse as materiaa 'da ordem do dia o 
1r. Presldenie designa para o dia 30 a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PART8 

Ate uma bor'l t1a tardl: 
Leitura e approveçlio da aota. 
Expediente. 
Segunda leitura doa pareceres de commls-

ll!es e doa projeotos, depois de impreuos e 
diatribuidos. 

Apreaentação de pareceres das oommls-
aoea. 

Apreeentlçllo de pr~jectos, requerlmen· 
tot, lndloaçOea, lntarpellaç!!ea ou moç!!ea. 

Diacuulo de requerimento•, indi~açOea, 
.interpellac;!!ee e moções. 

!EOtllfDA PAR,.8 

Até 4 borae da tarde: 
I.· dlecusallo do projeoto n . 73, sobre E. 

F. Poços de Caldas a S. Joeô dos Bote· 
lhos. 

I. · do de n. 130, ampliando os ossos ll.e 
detaproprlaçll.o por utilidade publica de 
que trata o art . 6.· da lei n. 15, de 1891. 

Levanta-ae set@ão. 

7 .• SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 DE JUNHG 
DE 1902 

PRJ:IJDENCIA [; 0 !R . RIDBIRO DB OLIVEIRA 
SUMMARIO: - 1.· parte "" ordem do dia -Acta. 
-Elp•rlieote.- Obser ~>t >• el do H . Assi• Uma .-
2. · 1cllura -ApreseL ia• ~ . , ~ os p~receres para 
2 · rll,cu s~ i\o dos proj•ctos ns. 12S, 1 2~ e 74, 
d~ l lJOO. !~em dos de os . 117 e 17d -D scu,eao 
de reqoHimentr. s .- 2 · pa •t ~ .- 1.· discuss!l.o dos 
projectos os . 73 e 130.-0rdem do dia 
Ao meio dia, feita a chamada, ach am·se 

presentes os srs. Ribeiro de Ol iveira, Celesti -
no Soares, Nunes Pinheiro, Xavier Rolim, 
Brandll.o Filho, F. Peixoto, Aetolpbo Dutra, 
Delftm Moreira. Freitas Castro. Agostinho 
Pereira. Jayme Gomet, Arthur Pimeoh, Leo-
poldo Correia, Carvalho de Britto, Juvenal 
Penna, José Oooçalve1, Joaquim Celixto, 
Franklin Botelho, Llndolpho Cnmpo~ Vale 
rio de Resende, Desiderio de Mel lo, Olympio 
Borges, Carlos Toledo, Jollo Luiz, ABRia Lima, 
Astolpbo Pinto, Oupar Lopes e Luiz Rennó, 
faltando com causa participada os ara. Alve1 
de Lemos, Olympio Mout lio, João Velloao, 
E:paminondas Ottonl e lgnacio Murta, e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a aesslio. 
Lida a acta da antecedente e nllo haven-

do quem sobre ella faça observações é a 
mesma dada por approvada. 

EXPEDI ENTE 

0 Sll. I . ' SECRI.TARlO dá conta do Se· 
gutnte : 

Officio 
Do Presidente da Camara Municipal do 

Caratinga, pedindo soluçllo da questilo de 
limites entr11 ease muolcipio e os muoloipioa 
vizinhos, conforme os doeu mantos que apre· 
sentou o anuo passado. -A' commhslio de 
Esta ti stica. 

O ~R . AeHa LIMA oommunloa e a Camara 
llca inteirada, .Que a commluilo nomeada 
para representar a mesma Camara nos reata· 
JOI em m~moria do marechal Floriano Pei· 
xoto cumpriu o seu dever. 

2 .• LBITORA 
Têm 2.• leitura os projeetoe :r:a. 131, 132 e 

133 que elio julgados < bjeoto de del&beraçllo 
e 01 parecerei ns. 175 e 176. 

APRB!BNTAÇÃO DB PARIICERB9 DR COM llfJBSI!D 
o IR. Junrur. PJ:NNA, pela oommlullo de 

Commerolo, manda á me~a oa aesulnte~ : · 



Parecer para 2 .• disc11udo !o1re o pr~juto n. 
128 

A commias!io de Commercio, E•tatisti ca, 
~ndust1 ias e A.r.tes a que foi presente o pro . 
.)e c t o n . 128, Ja apprnvado em 1., discussão, 
é _de J arecer que seja elle submettido á 2 .• 
d1scuss!io com a mesma redacç!lo o appro 
vado. 

Sala da~ commifsllee, 30 de junh 1 de 1002. 
- .lttt"Nlal Fe~~tw.- Padre .Joaquim r':ali.rlo. 

Parecer po ra 2. · discu ssão se bre o zH·oJcc to n. 
124 

A commiFsiio de Commorcio, Estatística, 
!ndustr1as a Artes , a que foi pr ~•onto o pro 
Jecto n. IN, do anno pAPsado, pedindo a 
crfa•.!lo dos mun icípios da \ "i lia de Botelh'1s 
e da cooq1.ifLa, é de psrecer que soja da•lo 
para 2.• di~ cu~F ão e rejeitado. 

Sa J.. c a! comm isE Oes. 30 de junl•o de 1902. 
- .lrtt·enal Pem•a.- Padre .Toaquilll Ca li xtn. 

Parcctr 1ara 2.• di•cv ssl!n .Hb o p•· •jecto n. 
74. de /900 

A commisF!io de Commercio, Estatística, 
Iudus ' r • ~ s e Artes, a que foi p1•esente o pN · 
1eto n . 74, depois de opreoiar devidamente 
o mesmo projeoto ; e cnnsidera ndo que a 
unica justificativa a invocar se em seu bo ne · 
f! cio seria a de folemnisar-se com a insta lia · 
ç!lo bnnu al do Poder Legislath·o de Mi nas a 
g loriosa data de 21 de ab·iJ. c •UsA (Z I"&da ú 
commemoração ci v ica da ln confldencia Mi-
neira; mas con siderando qu,, egu a lment,o 
~-:lorio s a e digna dessa solemni zaçll~> é a data 
de 15 de junho, que representa o inicio <la 
organização definitivamente pol itico-repubii · 
cana do Estado de MinaP, pela promulgaçl\o 
de sua constituiçlio ; e além disso. conside· 
rando que 21 de abril , po ·· coincidir a reu 
nl1lo tio Congresso em essa epoct a com a 
est~ção c!mvosa do ano<', dimcul' a , Fe n llo 
mh1be, o compareoiment., dos con rrre> sist~ s 
que residem prin ci palmente na zo na-norte 
do. E;tado e em outras Ionginqnas da Ca· 
pt1al e !!llo servid as por vi as rerreas · e 
tlnalmento con~iderando tue n enh uma v~n · 
ta gem < u u t ili•la·1e pu blica rP~ ulta ela ado-
pç!lo do proj • cto, maP, ao contr.•ri o , della 
rePultsriam <'S inconveniente8 a po n• a~os : 

~· a cr mmiPfão de parecer que o prn.iecto 
se)a ~uhmettid ll a 2.• dis cusP!io e rejeitqdn . 

Sala das crmmiss!leP, ~O de ju nh o de 1902. 
- Juven7l Penna .- Pad re Jonqtti"' Cnli.v!o. 
A lmprlruirem ·Pe. 

O MB•Mo sB•Hoa. pela mesma commhsão, 
envia á Mesa o segu inte: 

Pa .,.erer n. f77 

(Terceira legif lat u r a ) 

A co~mlse llo de Commercio, EstatisticP, 
Industr1n e Artes, a que foi pre&ente n. re-
prePentsçil.o do conselho districtai de Aguas 
Virtuosas, solicitando a oreaçil.o de um mu-
niclpio, composto daquelle dbtrioto e do de 
La mbary : 

CoDeiderando que a loi 3I9, de 16 de se -
tewb~o do anuo tlnd J , fn.tisfaz aa justas as · 

I pirações daquella corporaçllo, e a commls-
slio de pare cer e requer que seja a mesma 
representação archlvada. 

Sala dns commissões, 30 de junho de 
1902 .-Jurcual Penna .-Padre Joaqui111 Calix· 
to .-A imprimir sG. 

0 PR. BRANDÃO fliLID, por parte da com· 
miselio de Carnaras Muuiclpae~.envi a a Mo3a 
o seguinte : 

Pa>·ecer n. 178 
\Terceira legislatura) 

A commiss!l.o de Camaras Municipae8, a 
que foram presentes: 

a ) um a reclamação do conselho d ibtricta i 
de lt.l bira do Campo, contra uma d olibera -
ç~o da Camara Municipa l do Ouro Preto, 
eob1•e pa !!a m snto dt1 i mpo~ to s ; 

b} um olllcio do presid e. nt.o da Ca 1r a l'a Mu-
nic ;pa l uo Rio Nov<' , sobre int ~ re~ s e s da 
edmJOi &tra ção publica mun ic ipal: 

' ) uma recl amação do Ei! ydio Ferrei ri\ 
Dornu, contra uma del •ber Hçl\o ria C11mara 
~onicipa i do Boa, tlm, sobre carros verdeF; 

d} 1 ma reclam " ciio do agente executivo do 
m unicí pi o de ·cara ngo la, cont ra netos da 
a>sembléa mun ici pal ; 

r) u ma reclamação do cont; ;bu 1n t es con -
tra um a resolução da Cam a ra Municipal 
de lllonte Santo ; 

f) um a recl amação de contr ibuintes contra 
uw acto da Camnra Mu.nicipa l de Bom Sue· 
ce~~o : 

Depois de fxaminar l.ttent nmente essas 
representações o p a pei~ a ella; inhoren-
tes ; o 

Considers ndo qull das mesmas-um as con-
té m mater;a in teiramente extranh a á com· 
pet~ ncia do Congresw Estadoal, outras por -

i 
de r am cLmpietnwento a opportunidade e 
outras finalmen te a lém de inaprecia,•eis por 
defeito de fúrma do recurso u sado , esca-
pam agora a o conhecim ento do Congresso, 

1 po r não ha ver este se pronundado s• bre 

I ell a s n r.s suas a nteriores ~ ~ S I Oes ~ m que as 
mes mas lho forau l respP.clivam~ n te p resen · 

I tes - ( le i n. ~!de li de Eetemh: o da 1891, 
a rt .. •3 § 3. · '" fin e) : 

: E" de parecer e req uer que Hjam ss men-
1 cionnd Hs represe n • açõ ~ s e pape•• a rr·hivaioP. 

Sa la '' " ~ cnmmi >sõo8, 30 de junlw o.la 1902. 
- H•·an1.1io F il ho .- Arr/,ttr Pomenta .-A im· 
primir·Fe. 

Nilo ha proj ecto8, req u er imentos e indi · 
ca~õos a serem apre~entadoP. 

DISCUSPÃO DB RI QU~:R IM BIS TOS 

Na fórma rio re~imento o !r. PrePidente 
submette á discus! íi~ o parecer n. 175, que 
teve hoje 2. · leitura vi~to term inar por um 
requerimento. 

Encerrada a discussão sem debate é ap -
provado o referido parecer que vae para o 
arcbivo dn S9cretaria. 

SEG UNDA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

PRIMI!IIIA DISCUSSÃO DO PROJIICTO N. 73 
Lido e posto em I. · disllUIPilo é tsta sem 

d~bate encerrada e approvddO o prcjeoto n. 



73, sobre E F. de Poços de Caldas n S. José 
dos Botelhos.-A' commiullo de Obras Pu-
blica. . 

l'RJM 8IRA DIICUSBÃO DO I'RO.JBCTv N. 130 

Finalmente, à lido e eatra em I .· discos· 
allo,que encerra se egualment.e sem dehate , 
sendo approvado e remettido á commlssão 
de Legialaçlio, o projecto n . 130, ampliando 
os casos de desapropriaçl!o por utilidade 
publica de que trata o art. 6. · da lei n. 15, 
de 1891. 

Bagotadas as matarias da ordem do di a , o 
sr. pre1idente designa par amanh! a IE-
guint.e 

ORDE)J DO DIA 

l'iliMBIRA P .UHe 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura e r.pprovação da acta. 
Expediente. 
Segunta leitura dos pa1eceres ue commis-

.s!lea e dos projecto~, depois de impreuos e 
distribuídos. 

Apresentaçl\o de pareceres daa commis-
l!les. 

Apretentaçllo de projectoe, requerimento•, 
indicaç!I6J, interpellaçõea ou mo;ões . 

Discns&M de requerimentos, indicações, 
lnterpellaçõea e moçues . 

SJ:• iUN D.~ PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1.· 11scunlo do projech n.-132, auctori-

zando o governo a nomear uma commissl!:o 
para elaborar um projecto de Co1igo de or-
ganização judiciaria do Processo Civil. 

3. · do de n. 110, annullando os arts. I.· 
e 2.· da Resolnç!lo n. 364, da Camara Mu-
nicipal do Pomba. 

I.· do de n. 133, fuendo coincidir a divl· 
silo a!lmlnistratlva e judiciaria do Estado. 

Levanta-se a sessão. 

8.• SESSÃO ORDINARIA, EM J. o DE JULHO 
DE 190~ 

PREII!JENCIA DO &R. RIB ;;IRO DE OLIVEIRA 

SUMMARIO :- 1. ' parte da ordem do dia .-lcta . 
-Expedtente.-Observaçõel dos srs. : Jayme 
C.omea e lleHim Morelra .-2.· lellura.-Apre-
seotação de parecer para se~uoda lllscus!;1o do 
orojedo o. 114.-Discuu;io tle requerlmeoto.-
2 · parte .-t.· dlscuPsAo do! projecloa os. 132 e 
1:13. - 3.· do de n . IIO . ..,.or.tem do dia . 
Ao meio dia, feit a a cha mada, :\cham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira , Ce 
leatino Soares, Nunea Pinheiro, Xavier Ro· 
IIm, Agostinho Pereira, Olympio Borge1, 
Braod!o Pilho. Jof ú Gonçalves, Delfim Mo . 
reira, Jayme G:lmes, Artllm· Pimenta, Car . 
valho Britto, Freitas Castro , F. Peilloto, Fer · 
relra e Mello, Lindolpho C;~mpos, Astolpho 
Dutra, Valerio de ltezende, Luiz Rennó, Da · 
alderio de Mello, Anis Lima, Gaspar Lopes 
e Aat.olpho Pinto, faltando com causa parti-

I 

clpada o a srs. : Alves de L9mos, Olympio 
Mourão, João Velloao, gpaminondas Ottont 
e Ignacio Morta e sem ella os maia senho · 
rea. 

Abre-e e a seasl!u. 
Lida a acta da antecedente e nlio haven-

do quem sobre ella l'ao;a obJervações fica a 
n.asma sob re a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

EX I'B:DIENTE 

I 
0 SR. J.· PECRETARIO dá COnta do seguinte: 

O !fi. cio.< 

I Do ar. dr. Secretario das Finanças envi 
a ndo um requerimento em que o pessoal da 
Imprensa OtHclal pede dispen1a dll publica-! ç!Io do UinfJs fhrae; às segundas feiras.-.'1. 

I commissilo de Petições. • 
. Do secretuio da Camara Municipal J o 
1 Pomba submettendo á consideração do Con · 
gresEo tres representações de contribuintes 
dos cofres daquelle município contra div~r
·sas taxas de lmposto.-A' commissllo de 
Cama r as Muuiolpaea. 

O PR. JAYMIOOMES communioa e a Camara 
llca int-eirada que o sr. Joaquim Calixto tal· 
tou hoje á seaa!lo por motivo de molestia. 

0 IIB.. DELFIM MoB.EIRA trat: 80 conheci· 
mento da Camara e eata fica egualmente in-
teira1a que o ar. Alves de Lemos ainda não 
ronde comparacer ás aes!Oea por continua· 
rem os eeus incommodos de aaude . 

2.• LEITURA 

Tem 2.• leitura e ficam sobre a Mesa para 
ordem dos trabalhos os pareceres ns. 177 e 
178. 

APRIISENTAÇÃO !>E PAR.CEREB DAS COldiii!BSÕii 

0 SR. ASTOLI'HO DUTRA, pela commisaão de 
Legi.;lação, manda á Mesa o Eeguinte ' 

Parece1· soõ,·e o projecto J.J.l, de 1901, parrt 
2 . 0 dÍSCUISÜO 

(Terceira Legislatura) 

A commissl!:o de .Constituição e Legislação, 
a· que foi presente o projecto n. 114, do anuo 
passado, à de parecer que SeJa tubmettido a 
2.• discussão e approvado. 

Sala das oommiaaOes , L· de julho de 1902. 
- Jo&é GonçalfJes. - Cartmlho Britto. - A 
imprimir-se. 

Não ha prl'j&otoJ, indicações e moções a se· 
rem npresentados. 

DU CUBSÃO DE HEQm;RIMINTOS 

Na !'<'Irma do regimento o ar. Presidente 
aabmette a diacus!l!:o o parecer n . 177, qu~ 
teve hoje 2.• leitura viato concluir o mesmo 
por um requerimento. 

Lido, pois, e poato em disouuão o referido 
pareaer, encerra-se a mesma Eem debate, fi-
cando adiada a votaçlo por falta de numero. 
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2.· PARTE DA ORDEM 00 DIA 

J. • DUCUiiiÃO '1 0 Pl O.IIGTO N. 132 

E' lido, posto em 1. · discussão que encer-
ra se sem debate e fica adiada a votaçl!o do 
projecto n. D2, sot.re nomeação de uma 
commissão para elaborar um projecto de co -
digo de organi zação judiciaria e do Processo 
Civil. 

:;.- OJSC!'HÃO 1•0 PRO.IECTO :-i . 11 0 

Em seguida litlo e posto 3m 3. · discussllo 
encerra-se esta og ualmente sem debate e 
fi ca adiad a a votaçl!o do projecto n. 110, 
annullando os arts. 1. • e 2 . · da Resolução 
n. ~64, da Camara Municipal do Po mba . 

J .a .>I> CI'SEÃ" DO I'R('.l[Cl'O r.;, ):~:I 

Finalmente e lido e posto em discussã o 
proj ecto n . I :n, fazendo coincidir a divi -

rllo :~ 1ministrativll a judiciaria do E~tado. 
Encerrado. sen1 debate a discussl!o 1ica 

adiada a votação por fa lta de numero le-
gal. 

Esgohdas na matarias da ordem do dia o 
f. I'. Presidente desi!!Da para aman hã a se-
lminte 

OIWEMDOO!A 
I' Rl~JKJRA PARTE 

Afé uma hora da tardo : 
1..1 itura \l appr ovação da a c ta . 
Expediente . 
Segund n le1tura dos pa!'eceres de co mmis -

f t> ea e dcs prc•jectos, depois de impresoo 3 G 
distribui dos. 

Apresentação de pareceres das comm is· 
süea. 

Apresentaçlio de projecto s, requerimentos, 
indicaçõeP, interpellaç!l es ou moções. 

Discusslio de requerimentos, indicações . 
interpellações e moç ões. 

Votaçlio de matarias cuja discussi\? · ~ o 
acha encerrada. 

SH" lJ:-iD .I ' ' .\RTE 

Ate 4 horas da tarde : 
2.a dlacussllo do projecto n. ~~. mudando 

a epocàa d:u res6ões do Congreeao para 21 
de abril. 

2.a do de n. 128, dando nova denomioa-
çl!o á cidade de Mar da Hespanha. 

Discussão doa paraceres ns. 162, 173 e 
176. 

Levanta se a Eestllo. 

\J.a SESS .~O 0 RDI)IA RU, AOS 2 DE .J ULHO 
DI·: J\10·! 

('RI~-> lOEN( fA DO SfL Rl llEIR !) DI-: 0 1. ! \'Jo:LR.\ 

snouuro:- 1 .. ~a• te da ortlem do di• .- Arl ~. 
-:- Expediente. OMenncile> tl os •r, _ Hodri ~ u r s 
lh!lns e João Luiz . - Apresent11;ào ~ r·s prujr -
<'105 os . !Z4 e 135. -· hta~i·cs adiada> . --2. · 
parte . -- :: . • dl srus!,lo dos parecere~ ns. 71, de 
'\no. e 128. fie 1902 -- Di !CIH!ilo dr > pa r~cer~ 3 
" '· i ~ ·. t: :i c l i fi. -- Ord ' m dCI d'a. 

Ao meio dia, fetta a chamada, nc n a m-~e 
p_resentes oa sra : Ribeiro de Oliveira, Ceies· 
tmo Soares, Nune• Pinheiro, Po1to Primo 
Olympio Borges, Lindolpbo Campos, Agos: 
tinho Pereira, ltodriguea Chaves, Ja ym e no-
mes, Leopoldo Corre i: •, Jo' e;-rei r a e Mello 
João \'ellosc. Carvalho de Britt<'. Dali!~ 
Moreira, Josó Llo nça!l·e~. rlt•andà? Ftl ilo, 
Preitas Castro. Artbur Pimenta, Xa,·ier Ro-
llm~ Luiz Reno ••. .! oão Luiz, Carlos Toled<>, 
De11deno de Mello, O:u par Lopes, Va leria de 
ResendG, Aaais l.ima e l<'ranklln Botelho , fal-
tando com causa participada os srs : Alve~ 
de Le_mos, Olympio l\lourão. Epaminondas 
Ottom, I;;nac1o ~1urtl e Joaqu·m Calixto G 
sem ella os mais senhores . 

Abre-sG a ;:essri J . 
Lida a acta da $easílo antecedente e não 

b:.vellJio quem sE hre ella faça ob11ervaçi'!ea o 
rr. Pre sidont~ n di<. por appro\·a-J :l G h~m 
assim a de 3!) do mez findo. 

O SI!. I. · ::;sc t<tTAlll•> d:'t conta do Bt1 · 
guinte: 

j R ,•'}tteri J! t .1'n 

I DJ cidadii u Antonio Mart iniano Ferreira, 
professor de gymnasticn da Escola :'>ormal 

I de Ouro Preto, pedindo que lhe sejam pago~ 
'i os ordenados simples desde que foi privado 
de sua cadeira até quG 3eja aproveitado, o:• 

I rórma da lei n . 31!5 , de tG de sGte mhrr> d'l ! )gO I .-A' cr• :nmisaão do Pot iç•ies . 
O H r . RudrJgueH t:bR'H'!I:- Sr. P l' e~i. 

dentt-, e~ min ha pas sagem por !J tumantina, 
aJ :,:una cidadãos iu teresaados pel u desenvol-
\' imento daquella zona p !'ocuraram-me o 
incumbiram-me de faze r entrega nesta casa 
de um requerHnento quo seria offerecido por 
seu represent:.nte local, se o estado da 
aaude de s. e:-c. não o tivesse impedido de 
comparecer as pnmelraa sessões do Con . 
greaso. 

O aasumpto de •:; UG trata esse requeri . 
manto é da maior :·elevancia e por isso Jlll · 
go dever preceler a sua apresentação com 

1
algumas palavras que demonstrarão à Ca -
mara a necessidads da medida a que o 
povo daquella regillo presta " m:~ior inte-
resse . 

Vl•m de longe , sr . Presidente, os re i terl'd ~s 
pedidos da zona do norte no sentido de ser 
dotada com a viaçllo f6rrea, em virtude da 
qu al possam sGua productos Eer transpcrtll · 
dos e a imporl:lçã~ facilmente féita: entt'\3· 
t anto, deba1xo deste po11t~ de \'i~ta , o ~rau 
de atrazo daq uella z8na é o mesmo I]Ua na 
al~UlH cem anuo! atrez . 

Algun s cid adàoP, p01 em, nntevPndo uma 
epocba prospera em que apparecG uma eor · 
rente ue capitaos extron geiros. com o lim 
de aer explorado. a indu8tria extractiva, 
concebel'am um plano rn cil dG viação, liG 
modo n serem removidas ts dilllculd ade" 
que até o presente a ind a não puderam sel-o, 
rao11itan!!o nssim a exportação dtl s tJ fO · 
ductoa daquella zooa , com econ l)u;ia dt1 tem -
po e de dinheiro. 



418 

E' eata, por certo, uma tentativa digna 
da maior cooelderaçll'> por parte doa podere• 
publtcoe, me1mo porque o leU re1ulr.ad J é 
tnfalllvel. 
. g, porventura nllo ae realizar, como ee ea_· 

Pera, a entrada de oapitaes exLrangelroa, ae 
a ln~uatrla extractiva nllo attlnglr ao de& · 
envolvimento alm~j•do, nem porlaso serllo · 
menores os bsnellcioa de uma estrada par.l 
aqaella reglllo, porquanto, somente a receita 
proveniente doa transportes de lmporLBçlo 
e exportaçll.o, 61tá aval•ada em mil e tantoe 
contos, avaliaçlo 611a feita muito abaixo 
da média a que attiogirá ea1a receita. 

Vé 16, pole, evidentemente, que esse as 
eumpto, que 11té o preeeote não Lem podido 
ser refolvhto em largas base~. póJe, entre · 
.tanto, ael o perfeihmente, encarado sob um 
ponto de vista mais modesto, como preten · 
dem os slgnatarlos do requerimento qoe vou 
enviar à Mesa e que faço preceder destas 
despretenclosas cooalderações (ndo apo•ados ) 
afim de dem onstrar á Camara o grande ia· 
teretae ca que•tllo, fazentfo tambem um ap· 
pello á illu ~trada commiaaão pa·a que, feitos 
01 estudos conveniente•, apresente um pro · 
j6cto de modo a poder ser, aindll este anno, 
cllnvert,lda em lei tll.o util e bell'efica me· 
dlda. Tenho conclutdo. (Muito bem; muito 
bem). 

O ~ R. Jo.Xo LUiz pede providencias para 
lerem presentes á uamara as informações 
solicitadas ' da Secretaria das Finança!, em 
virtude do parecer n. 167, approvado o an-
Do passado para poder ser resolvido o pedido 
do aidadão Vicente Domingos M.utins, ex-
encarrHado da cJilectoria de Januaria.-
Será attendido o pedido do nobre deputa<to. 

Nll.o ha segunda leitura e nem parecer das 
commlsâoe• a serem apresentados. 

APRISBNTAÇÃO l>E PROJECTOI, Rl!QUBRlltiBNTOB, 
INOICAÇÕB8 B MOÇiiB~ 

O •r . .lolio Lats:-(Nllo devolveu o seu• 
discurso). 

Vem á Me.sa, alio lidos e vão a imprimir se 
oa seguintes: 

Proj :cto n. 134 
(Terceira Legislatura) 

Rerorma a Conetltulção do EstE do 
O Congreaso Leglalativo do Estado de 

Minaa OeraeJ, noa termos do art. 121 da 
Conetitu 'çll.o do Estado, decreta as segulntea 
modillcaçoaa â mesma Cona"tulçll.o : 

CAPI'Ç,ULO 1 
DO PODBR JUDICIARIO 

Art. I.· O poder jadioiarlo será exercido: 
I Por um ou mala tribunae• superioree, 

que forem creado1 por lei ordinaria; 
11 Por julzea aingularea ou tribuna~&, e ju-

radoe-nlla comarcas; 
lll Por juizea de paz eleito•, em cada di· 

1tr1cto. 
Art. 2. • OJ julzea de par. aervlrAo peJo 

tempo mara&do em lei e nllo perd6rllo oa 

aeua cargo• aenlo em virtude d& 1entença. 
Art. 3.• O minlaterio publico serâ orga-

nizado por lei eapeclal e 01 1e111 repreleD-
tllntes aervirllo pelo tempo nella determina-
do, podendo ser removidos por exigencla do 
serviço publlao noa termos que a mesma lei 
prescrever. 

Art. 4. · Fica snpprlmldo o concurso para 
Investidura dos oargcs de magistratura . 

Art. 5. · E' mantido o jury par11 jul~amen· 
to d li réos de crimes sujeitos a jur1adloção 
do Estado, sal v as as exoepçl!ea feitaa na Con-
stituição e na lei organica. 

CAPITULO I I 
DOI )!UN!CIPI08 

Art. 6. · H' ver é. das l~ia, decisões e a c toa 
da~ C:lmaras Municipaes contr.rios á Consti-
tuição e â• leis-reollr~o para o po.ior le~is 
lativo e para o poier ju ·Jtoiarlo. 

Paragrapbo un1oo. Os oaaoi e o proceuo 
dos recur•o1 e a competenoia dos douil po-
deres sorã'> determinados na lei ord10aria. 

Art. 7 .• A adminiatraçll:o dos municiploa 
ou distriotoa em que existam aguas mine· 
raes . em exploraçao, bem como a dtt Capital 
do E!tado, será CDndada a um consdlho ele· 
ctlvo e a um prefeito nomsado pelo go-
verno. 

§ I . · A competencia doa conselhos será 
relativa á decretaçlo da receita e despesa 
proprlaa do munioipio ou districto e doa ser-
viços de interesse puramente local que não 
contravenbam aos mteresaea gerttea do Ea-
tado, que forem discriminados em lei. 

§ 2. · O.f recursos e auxilios fornecidos pe · 
lo Estado nllo tloarll.o sujeitos â lnspeoção e 
deliberaçllo dos conselboa, maa serão appli· 
cados pelo prefeito na fórma das leis e re-
gulamentos do Estado, a cujo governo pre-
stará contas. 

Art. 8. · E' da competenoia exclusiva das 
municipalidades a decretaçã'l e arreoadaçllo 
de ·impostos sobre predioa urbanos, de indus· 
triaa e protlasoea, sentlo lbes vedada a crea· 
ç!l.o doa impostos de conaumo de generos 
produzidos fora delles, doa de tranaito pelo 
seu terrltorio sobre productoa de outros mu-
nlcipios e bem assim, os que alo da cílmpe· 
tencia exolueiva da Unill.o e do Estado. 

Art. 9. · A reuda do Imposto de trAnamia-
siio do propriedade lmmovel i .. ter t>i11os, cuja 
taxa continuará a aer decretada ptilJ CJn-
gresao do E1tado, será .dividida eotre oa 
municlpios e o Estado. 

Art. 10. Serà regul;.~da por lei ordinarla 
a toma1a de conta& das municipalidades, de 
modo a auegurar a eftlcaoia do respectivo 
julgamento. ~ 

CAPITULO I 1 I 
D!IPOSIÇÃ 1 GER~L 

Art. 11. Nenhum eleitor ser' preto um 
mez antea ou quinze dlaa depois ua eleição, 
aalvo 01 oaaoa de flagr~nte delicto e de pro-
nuncia . por crime insftançavel, dear6tada 
an,ea do primeiro prno. 



C.\PITULO IV 

DISP.:>iiÇÀO TRAN8IrORlA 

Art. 12. O decennio de que trata o art. 
112 da Constituiçl[o do Estado começarà a 
decorrer di dat11 das leis que decret11rem n 
nova diviallo ju·ilcia•ia, administrativa e 
politica do Esta1o . , 

Art. 13. F1cam revogados os arti gos 63, 
65, 66, 67, DI 7 a 13, 75, n. 7, 76, 77, 85 . 
paragrapho unieo e 86 da Consti';uição, o a t•t 
2. • da lei n 2, da 28 da outubro de 1891 e 
mais diapoaiçõas em contrario. (i'l. R.). 

Sala das sessões, 2 de julho de l902.-.Joüo 
Luiz .-Dclfi.m .lloJ·eim. - Lcnp Jillo CoJ'I'f:a .-
BJ·andtio Filho .-I.ui.: Renwí. - Jolio 1'elloso.-
. -4rl!tw· Pimenta .-Ferreira ~ Mcllo.-Sunes Pi · 
nlt eii·o.- Caruallw B1·i! /(•. - Gaspm· J ,Q[Jts .-José 
Gonçal~:cs .-F•·eitas ('fl .<fro. - 0/ympio Borges . -
Carlos Toledo.-Celeslino Soares .- r alcrio de Re· 
zemle.-Lindolplto Cmnpos.-Jayme Gomcs .-
Frm>klin Bote/h o.-Desidcrio de Jfello. 

Projecto n. !35 

(Terceira legislatura ) 
O Congresso Legislativo do Eitad o de Mi-

nas Geraea decreta : 
Art. I.· Fica o governo auctorizado a 

conceder privilegio para exploraçilo de mi· 
neraes no leito dos rios de domínio do Es -
tado. 

§ I.· As concessões nllo poderão ter prazo 
maior de 30 annos. 

!I 2. • Os concessionarios se obrigarão ao 
pagamento annual da quoh que for fixada 
par a flscalizaçilo por parte do Estado d ~ ex 
ecuçllo do contracto. 

§ 3. · P!carlio sempre resalvados 01 direi-
tos de terceiros e o serviço de navegação. 

Art. 2. • As concessões obedecerll.o, quanto 
aos onus e favores do Estado, em tudo que 
lhes forem applicaveis, áa disposições da lei 
n. 148, de 26 de julho de 1895 . 

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

(S . R.) Sala das sessões, 2 de ju.lbo de 
1902.-Joll.o Luiz. 

VOTA ÇÕ!U Aú!A DAS 

Em seguida o ar. Presidente annuncia a 
votaçll.o das materins cuja discussão se acha 
encerrada. 

E' approvado o parecer n . 177, que vae 
para o archivo da Secretaria . 

E' approvado em 3.· dls cussll.o e vae á 
commissllo de Redacçllo o project 'J n. lJ O. 

Slio approvados em I.· discussll.o os proje-
ctos ns. 132 e 133, sendo este remettido á 
commissão de Estatística e aquelle á de Jus-
tiça Civil e Criminal. 

SEIJUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
2.• DISCUIIÃO DO PRI)JEOrO N. 74, DE 1900 
Lido e posto em 2. · diecua~llo por artigo&, 

é sem debate rejeitado e vae pal'a o archlvo 
A. C.- ~ 

da Secretaria o projecto n. 7 4, de 1900, mu-
dando para 21 de abril a ep;>oha das aeseõea 
do Congresso. 

2,• DUC USSÃO DO P rt OJ ECTO :-;. 128 
Em seguida silo lidos, postos em 2.· dis· 

ousslio successivamente e sem debate appro -
vados os arts. I.·, 2. · e 3. · do projecto n. 
123, dando nova denominaçll.o á cidade de 
Mar de Hespanhs .-A' commiseão de E~ta · 
tistica. 

DIECU4SÃO DE PARECF.RES 

Finalmente silo lidos, postos em discussão, 
que se encerra sem debate, e approvados os 
pareceres ns. 17:.>, lí3 e 176 . 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 
sr. Presidente de3igna para amanbll. a se-
guinte · 

. ORDEM DO DIA 

PRD!t:IRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da a c ta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de c->mmis-

sões e dos projectos, llupois de impreuos e 
distribuídos. 

Apre1entaçilo de pareceres das com missões. 
Apresentaçlio de prClj ectos, requerimentos, 

indlcaçõ3B, interpollaçõas ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicações, 

interpellações e moções . 
IEOl' NDA PART E 

Ate 4 horas da tarda : 
2 · discusallo do project'J n. 1I4, creando 

o oftlclo privativo do registro de bypothecu 
na comarca de Juiz de Póra. 

Diacussllo do parecer n. 178. 
Levanta-se a aeull.o. 

10.• SESSli.O ORDINARIA . A0 3 3 DE JULHO 
DE 1902 

PREBIDRNCIA DO SR, RIBEIRO DE 0LlVEIRA. 

SU \I~IHIIO :-- · . · parte da ontem Jo !l ia .--..l.cta. 
--E•p <Jdi ente.-Observa\:ucs !los srs . João Luiz e 
Valer lo de llezende.--2. · parte . --~. · dlscus!Ao do 
proje ; to u . 141, de 19Jl. --Dlscusslo d J parecer 
n . 17d.- -Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Ceies· 
tino Soares, Nunea Pinheiro, Agostinho Pe-
re ira, Olyrnpio iorges, Porto Primo, José 
Gonçalves, Jayme Gomes, lgnacio Murts, Ar-
thur Pimenta. Aula Lima, Lindolpho Cam-
pos, Carvalho Britto, João Luiz, LeopoldG 
Corrêa, Valerio de Rezende , Delfim Moreira, 
Xavier Rolim, Freitss Castro, G11par Lo· 
pes, Luiz Rennó, Carlos Toledo, Astolpho 
Pinto e Deaiderio de Mello, faltando com 
causa participada 01 sre . Alves de Lemoa, 
Olympio Mourao e Epaminondas Ottoni e sem 
ella os mais aenbores. · · 

Abre-se a sessllo. 



·Lida a acta da antecedente e nlo haven-
do•quem •obre ~I'a f11ça ob1ervaçõee, ftca a 
me~ma 1obre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

E:IP.DBNTII 

0 IR. l." IBCRJ.TARIO dA conta do le· 
gninte: 

Requerimento 
De Hezbert F. 11ilpln, oidailo inglez, pe-

dindo privilegio para promover por melo de 
dragai a exploraçllo do rio du Mortes e u -
tracçllo doa mlner.1e1 e metaea preciosos 
que forem encontrados no leito do muamo 
rio.-A' commletllo de Agricultura . 

O ea. Jolo LUJz envia 6 Me1a e pede para 
aer publicada no jornal officlal, antes de ter 
o deatlno regimental, a seguinte 
Rtpre1entaçlo do dr. Ohrtsttano Pc relra 

Braetl, juiz de direito da comarca de 
Curo Fiao, sobre modlftceçlo da tab&lla 
aauexa l lei D. 318, de 16 d' setembro 
de 1901. 
lllmoa. nmos. ar1. -Usando de um di-

reito que me é conferido pela ConatituiçM 
do Eatado, venbo, na qualidade do~ maglltra-
do, '- cuja nobre claue me desvaneço de 
pertencer, repreeentar contra disposições da 
lei n. 318, de 16 -de setembro de 1901, atten-
tatorla• doa lntereuea da magi3tratura. 

E' beut triate quando o poder judloiario 
tem neaeaaidade, lmpellldo pelas diffiaulda-
dea ftnanceiru que lhe creou a lei, de col 
locar-se 110 terreno pratico da vida, para 
reclamar contra a exlguidade de ordenado. 

Factos de maior elevaçlo e tranlcendt~ncia 
devem 1er objecto de auas cogitaçGea ; ma1, e tambem certo que nllo pôde haver boa 
mlflatratura, aem bom aalario, pote, aerâ 
Mmpre uma euota regra polltica, notada 
por illustre publlcla\1, que '' tuncções pu-
bUoaa ae deve conceder aalario1 que cer-
quem de conalderaçlo iquelles que 11 ocou-
pam ; ou, entlo, tornai-u completamente 
gratultu. 

AI t'nncçGea do• jul111 nlo elo de natureza 
a aerem uercidas gratuitamente ; e toda 
a tuncçlo que carece de aalarlo é deapresi -
vel •• o ordenado 6 meaquinho. 

Eeaaa oon1lderaç1Jea iuetiflcam a minha 
repreaentaçlo ora dirigida I. dignlsalma Ca-
mara doa Deputados. 

O Congre11o Mineiro na eua ultima sessão 
prejudicou a magletratura de primeira ln -
ltanola nos aeua venoimentot, de modo tal 
que tornou a vida do juiz ln•~:ll'rivel na 
aotualidade e embora o ftzcese a pretexto de 
eoonomta e equll!brio de finanças para o Ea 
tado, é caeo de dizer ae como um mlnletro 
&anoe1, que, qualquer que SPJa o eetado dea 
rand11 publicas de um palz, o ebutado or 
danado doa magistrados é uma ldéa que deve 
aer advogada. 

De certo que o ucrificio do fonoolonelis · 
mo mineiro, afim de reerguer o credito do 
Eltado, deve ser geral, concorrendo cada um 
com o seu qulnhlo para a coneeouçlo de 
obra tio patrlotlta _ 

Na diatrlbuiçllo, porém, dessa sacrifioio nlo 
houve joetlça nem proporcionalidade. 

Baeta ver, por exemplo, que o juiz de I.• 
entrancia perdeu com a revogaçllo da lei n. 
110- 840i000 pOT anno e com a promolgaçlo 
da lei n. 318,-6 )()JOOJ, o que representa 
ui:l prejuízo annual de 1:440!000, ou seja um 
deefdque menaal noa vencimentos da quan-
tia de 1201JOO. 

Seguramente, oomo o juiz, nenhum fanc-
clonario publico pega mais pela desgraça fi. 
nancelra eetadoal, allegada como jaetlftca-
tlva para desfecharem S!J bre a maglatratura 
o golpe profundo que lbe cortou a principal 
arteria da vida- a lndepandencia pe11oal do 
juiz, da qual depende a lndepend.enaia do 
cargo. 

Aa vantagens peasoaea concedidas aos fanc-
cionarioa e empregadCB publlaos, dlum todos 
oa eaeriptorea de direito civil e entre elles 
o Conselheiro Ribaa, «Direito civil>>, v oi. I. ·, 
pag. 238, ~sto que pareçam de pura crea-
çllo da le1, na realidade on.o o slo, a alm 
condições de um contracto entre a admlnis-
traçllo e aquelles fanccionarios ; é este o mo-
tivo porque ni!.o podeai ser subitamente al-
terados por lei posterior em desprovelto del · 
lea . 

E quando o serviço publico exige a dimi-
nulçlo das vantagens peuoaee (entre estas 
comprebendem-sa os vencimentos), diz ainda 
o conselheiro Ribas, é de eetrictn justiça 
que 01 funccionarlo• recebam qualquer ou-
tra compenaaçllo. 

Do contrario, estâ bem viato, tornar-se-hlo 
vaclllantea os direito• do t'nncolonalllmo, 
aujeitoe a eubitas e lojuatifioavels mudan-
ças. 

Em viata do expoato, nlo quero discutir o 
noto do C<.ongretao abolindo a lei n . 90, aem 
que eatlveaae realizada a condiçllo do cambio 
attlnglr a 18 dinbelroa, seja - que o tlze11e 
uraido pelae condiçiJee preoariaa do erario 
eatadoal. 

Mu, alterou para menoa a tabella da lei 
n. 18, e iao eem que eatabelecesee nenhuma 
compenaaçlo ao magiatrado, foi arbltrlo de 
malr. 

Nem se pode conrlderar compenaaçlo a 
coneeaalo cfe melas cuetas. Eetu alo devi-
du por Inteiro no juiz, porque ai!.o o re-
sultado do aeu trabalho. 

O Ettado nllo tem o direito de augmentar 
a renda publlu A cuata do aervlço doa t'nn-
oclonarloa; reria especular com a actlvldade 
delles, caso deprlmt~nte para ambas aa par-
tes . 

Para aar ratoavel, entlo, a lei deveria ao 
menot, como corollarlo natural da conver-
sllo de parte du cuataa em renda eatadoal, 
determtnar a elevaçllo do• ordenados; e, en-
tretanto, f&'& o eontrario, baixou os conside-
ravelmente ! 

A tabella de vencimentos da lei n . 318, 
obtida noa ultimes dias de eeeallo, quando j6 
oallluatrGa repreaentantes do Estado ae acha-
vam extenuados do longo trabalho legislati-
vo, reBente-la meBmo da preBfa e afogadilbo 
com que foi elaborada e tem dhcutsllo vo-
tada: 
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E' mesquinha, porque tornou a existencia 
condigna do ,juiz quasi impossível; é injusta, 
porque nlio distribuiu com rectid ão os orde · 
nados. Com etreit<' , qual a razão da di fl'qrença 
de 1:0003 entre as comarcas de I.· e 2. · en · 
trancla 1 Porque a de 400$ tão Eómente entre 
aa de 2.' e 3. · 1 Porque a de I :000$ entre as 
de 3: e 4. · 1 Qual o cri ter i o para taes des 
proporções 1 

Nlio entendo a lei nene ponto, tanto mai s 
quanto e certo que a claseitlcaçll.o das comar 
cas, feita por acto d.J 28 de feverei ro de 
1892, nlio consultou aos interesses do Estado 
e muito mencs á importancia real das refe-
rida• circumscri p~ u 31 j udiclarias. 

A comarca de Ouro Fino, por exempl<' , é 
de primeira ent:anci a e, en tretanto, o movi-
mento de seu foro ó euperi )r ao de mult . s 
comarcas de 2: e 3. · entrancias. 

Em ·mat9ria do n ncim9ntos dos magistro. 
dos, nll.o Ee pode contestar, o le g-I slador mi-
neiro despresou e não quiz a ttenÍfer o quo a 
respeito &e tem dito, esoripto e fe ito em to -
dos os tempo• o em todos os paizes civili za· 
doa . Nll.o se quiz lembrar que está na con -
scienci a de todos o reconhecimento da neces 
a id ade de elevado• sala rios a o juiz, de modo 
a fi car nilo Eó acobertado da11 precl!õ es da 
vida , como ainda em posiçM condigna á im-
portanoi a daa funcçõea qull tem de exercer 
na sociedade. 

Nas dlscusaões de reforma indiciaria , nos 
diversos projectos sobre u assumpto apreeen· 
tados, desde o do conselheiro Nabuco, em 
18613 , de Vieira da Silva, em lll69, de Tavares 
BastoP, em 1873, de Feliclo dos Santos, Sal 
danha Marinho, Ruy Bo.rbcsa, bem assim o 
projecto elaborado pela commissll.o nomeada 
pelo govarno, em 1882, composta dos exms. 
srs. dr. Lafa yette, Ratisbona e Olegario, o 
augmento de vencimentos ao juiz, o bom or-
denado do magbtrado jamais dependeu de 
justitlcaç!o. 

O Estado de S. Paulo paga muito bem a 
magistratura , concede-lhe todas as custas 
e dá-lhe aposentadoria. Nós nada dissJ te· 
mos, nem mesmo o pecnllo ou montepio . 
E neste ponto a Con1t1tuição Mineira é uni -
ca na su a crueldade, separando se da pro-
prht Constitui çll.o da Republica. 

A decretação da aposentadoria dos (unc -
cionarioa publicos e boje uma aspiraçl(o ge · 
ral, reclamada ate pela maioria das oama-
ras municipaea. 

O operar! o doe grandes · centros commer-
ciaes da Europa e da America do Norte, é 
mais fel iz que o magiatr11do mineiro, por-
que vive na certeza de ter uma penslio em 
oaeo de invalidez e morre tranqulllo, por-
que transmitte â. sua mulher e ttlhos a ren-
da vitalicla, fructo do seu trabalho e crea-
çlto previdente e humanitarl a dos in!lus 
triaes moderno&. 

· Em tal a11umpto já algnem disse que nl'lo 
se cogita de colher e sim de prestar um be -
netlclo aasás justi tl cado pelas mais ponde-
rosas consideraçoas, cu jo tlm é assegurar ás 
familias dos magistrados e a estes mesmos 
quando incapazes por in validez physica ou 
JDOral, os meios indispens;1veis de sup -
prir as ma\s urgentes necessidades da vida. 

:\las se a aposentadoria ou o peculio le . 
gal, á feição dos pecollos indostriaes, me . 
reco estudo e refl exão para sor decretado, 
o mesmo não acontece com a melhor ia de 
ven cimentos, medida urgente, inadlavel, 
para manutençlio do propr io respe ito e aca-
tamento devidos ao poder judiciario . 

Nilo ha quem des conlleça que o elevado 
&alario ou a sua modicidade eleva ou abate 
o cargo publico e aqoelle que o exerce. 

O Conselheiro Laf.yette diz francamente 
que a exiguldade de ordenado fere a ma-
gistratura de morte e a consequencia será 
que salvo honrosas excepções, determinadas 
por força de um a vocação irresistivel, ella 
aerit. o re fugio dos incapazes, daqu elles 
que por seu valor individual não podem 
abrir espaço na sociedade, daquelles que 
nlio podem viver àM suas lettras e de suas 
habilidades na t uraes no exercicio das pro lis· 
sües melhor retribuidaP . 

Naturalmente nilo se pode esperar do pa-
triotico Congresso Mineiro a derrocada dl· 
:;-oder judiciario. 

Como bons mineiros que alio deseja rll :~ 
c9rtamente a felicld a1e geral e o progresso 
moral do Es tado, cuj o alvo jama is se attin· 
girá , sem uma justiça bem organizada. 

Da illustre Camara dos D11putados, eu es · 
pero quo partirá o benefico movimento em 
ravor da independencia pessoal do juiz, 
condiçl!o indispensavel para a independen -
cia do cargo, decretada pela Constituição o 
mantida pela lei n. 18, de 28 de novembro 
de 1891. 

A magistratura sem abastança dos seus 
membros eerã sempre uma instituiçll.o que 
ha de mentir ao seu tlm conltitucional e que 
nll.o correspon:ierà ao seu tl m moral o so-
cial. 

Saude e fraternidade. - Aos illms. e 
exms. srs. drs. Presidente e mais dignos 
membros da Camara dos Deputados do Es-
tado de Minaf. 

Ouro Fino, 27 de j unho de 1932.-0 juiz 
do direito, Christiano Pereira Bras il. 

A' commissão de J us t; ça Cl\·11 e Criminal. 
depoie de publicada na fórma reque.rida . · 

0 SR. VA!,~RIO DE REZENDE communioa e 
a Camara tlca inteira da que os senllores As-
tolpho Dutra e F. Pei1oto faltarlic a ai (Tu. 
mas sessões por motivo de força maior."' 

2. ' LEITURA. 

Tô:n 2. · leitura , são julgados objectos do 
deliberação e rt cam sobre a mesa 'para or-
dem dos t rabalhos o ~ projectos ns. 134 e 
135 . • 

Nl(o ba parecer de commiss Oes nem pro -
jectos, requerimentos, indicações e moçõeR a 
serem apresentados. 

2 .• PARTE D.-\ ORDEM DO DIA 

2.• DUCU SSÃO DO ! ' ROH•} TO N. 11 4, DE 1001 

E' lido e post o em d is cussão por artigos e 
sem debate encerrada, tl c ~n .fo a vot a çã o aJ i-
ada do seguinte 



Projtcto n. 114, de 1901 

o Cougreuo Legislativo do Ee~ado de MI-
nas Gepses decreta : 

Ar.t. 1. • Fira creado o officio privativo 
do regietro geral de bypothecas da comarca 
de Juiz de Fóra. 

Art. 2. · A primeira nomeaçllo indepen-
derá do concurso e recahin\. sobre individuo 
idoneo, a juizo do governo. 

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

Sala das se!sl!el, 19 de agosto de 1901.-
Luiz Oassiano.-Assis Lima . 

DJECUSPÃO DO PARRCI!R N. 178 
Lido e posto em dlscuullo unlca, encerra-

I& esta egualmente sem debate e !lca adia-
da a vottção do parecer n. 178 . 

~adll mais bavenio a tratar se o sr. Pre-
sidente designa para amanbll a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMBIRA PARTE 

AtO ama hora do. tar<le : 
Leit~:ra e approvaçllo da actl. 
Expediente. 
Segunda leitura doa -pareceres de commis-

aGea e dos projectoa, depois de impreuoa e 
dlstrlbuldos. 

Apresentação de pareceres das commis· 
11!81. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, tnterpellaçõea ou moções. 

Discursllo de requerimentos, Indicações, 
lnterpellações e moções. 

Votaçllo da materla cuja discu1sí1o s& acha 
encerrada. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
1: dlacusslt~ do projecto n . 134, modlfl· 

cando disposições da Consti tu içí1o do Es -
tado. 

I.· do de n . 135, auctorizando o governo 
a conceder privilegio para exploração de m i-
neraes no leito dos rioE de domínio do Es· 
tado. 

Levanta -se a sessão. 

•• 
Murta, Jollo Luiz, Carvalho Brito, Xavier 
Rolim, Brandllo Filho, Porto Primo, Agosti-
nho Pereira, Arthur Pimenta, José Gonçal· 
ves, Oa1iderio de Mello, Delfim Moreira, 
Jayme GomeP, Leopoldo Corrêa, Ferreira e 
Mello, Lindolpho Campos, Valerlo de Re· 
z,.nde, Franklin Botelho, Olymplo Borges, 
Assis Lima, Astolpbo Ploto, Rodrigues Cha-
ves, Ga,par Lopes, Carlos Toledo, Joiio Vel-
lo;o e Luiz Rennó, faltando com causa par-
ticiparia 01 renhores Alves de Lemos, Olym-
pio Mourão, Epaminondas OUoni, Joaquim 
Callxto, Aetolpho Dutra e F. Peixoto e aem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a sesello. 
Lida " seta da anteMdente e nlto haven-

do quem E obre dlln r,,ça observações, o sr. 
Presid~nte a dá por ~pprovad1 e bem assim 
a do dia 2 do corrente . 

E:!:PIDJE NTE 

0 ER, 1.' SECRETARIO dá C(lnta do se 
gainte : 

Requerimento 

De Ali pio Augneto de Mello e d. Maria 
Emilia do Vilhen& Borlldo, professores publi-
coa em Aguas Virtuosas, pedindo verba para 
pagamento do augmento de vencimentos a 
que têm direito por ter sido elevada a cate· 
goria de suas cadeira~.-A' commisslto de Or-
çament~. 

0 m. LlNDOLPHO CAMPOS traz ao conheci -
mento da Camara e esta fic11. inteirdda que o 
sr. Freitas Ca>trao faltará algumas sessões 
por motivo jneto. 

O SR. i1'1lRRRIRAB M~LL?, fazen<lo ver achar-
se desfalcada a commtsslto de Est·l'.istic1, 
pede se consulte a casa s~ delegi á Mesa 
a raculda i e de nomear um membro para 
pl'eencher interinamente a vaga. 

Com o consentimento da Camara é nomea-
do o sr. Lindolpbo Campos. 

Nlto la mat&ria distribuída impresba para 
2. · leitura. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERI!S DAS COMMIISÕES 

0 ~R. FBRRI!IRA E MgLL?, por parte da 
commle;ão de Estat istic8, apresenta o se-

li.• SESSÃO ORDIN\RIA. AOS 4 DE JULHO gninte _ . 
DE i902 

P&BIIOii:NCJA. DO BR. RIBI!IRO DE 0LVBIRA. 
SUM\IARIO:-t.• parte da ordAn do dli .-Acta.-
Exoe~leote. - Ob~ervacue t do• srs Lin11olpM 
Campos e F~ rrelra e Mello. -Apresentaçlo dos 
p•receres para 2 • dlecuse:io do~ prnjecto& ns. 
13~ e !18, rle 19tH. IMm, p~r• ~-·do de n. 128. 
Idem tio de o. •: ~ .-Vol3r u ' s Rdia~as.-!lrcla
ração de ~olo ~~,r . Cele•t'no Soare• --2 .• par-
te ·--\.• tllscns;ã<l do prnjP.rl•l o. tR~ . --!>i~ctmo 
do sr. João l.uiz --1 · do de n . 13 >.-0rdem 
do dia . ' 
Ao melo dia, :'elta a chamada, acham-se 

preaentea os renboree: Ribeiro de Oliveira, 
Celeatln., Soares, Nunes Pinheiro, lfOlacio 

Po l'e cer 11 l'a 3. · discussão sobre o p!'o}e· 
. elo n . 128 , de 1902 

A commluão de Commercio, É\tatistica, 
!ndustrias e Artes, á que fvi presente o 
projecto n. 128,ja approvado em 2.•dis -
cusPãt>, e de parecer que á 3. · seja o me~
mo mbmettldo e approva1o. 

SAla das commirsõeP, 4 de julho de 190.2. 
- Feq·eil·a e Mello -Li ~dolpho Oaonpor.-
A Imprimir se. 

O &R. JoXo Luiz, pela commisaão de Jus· 
tiça Civil e Criminal, apreaenta os seguln • 
tes: 



Parecer para 2. • discussiio, &obre o pro· 
jecto ". 132, d~ 1902 

A com missão de Ju sliça Civ1l e Criminal 
é de parecer que o projecto n. 132, do cor-
rente aono, s~ja su bmettido ó. 2. a discmsão 
e approvado. 

S!ila das ses!!!es, 4 de j11lho de 1902 .-Joào 
Lua:. - r·arlr s Tolerlo . 

Parecer 11. 179 

(Terceira legislatura) 

A commi sslio •' e JustiÇl Civil c Criminal 
n q~e roi presente o requerimento em qu~ 
o c1da<J1io Bent o Antonio da Fonseca, ex c&l' · 
careiro da ca<leia de Pitanguy, condemnarJo 
a 7. mezes dt3 prisio, em processo de rõspon 
sab11Ida ·Jp, p ~ de perdlio do resto da referida 
pena em cujo cumprim~nto so acha : 

Consideran·lo qn~ ja extincta a condem 
nação, por execuç:to da pena P, portanto, 
nll.o tem razão de ser o perdão impetrarJo 
ó de parecer e requer que o raquerimento 
referi •lo e p :1peis que o iQ stru'3m sejam ar· 
chiva ·l oa. 

Sal!l das commi>sões, 4 de julho de H!02. 
-~oi!o L •• i: . - Carlos Tolcde.- A impri · 
m1rem ~e . 

0 ~R. CELESTI'\0 SOARES {! ,· .~ec,et o > ·i ·• ) 
pe~a cQmmissào de Policio, upr~s e nta o Ee . 
g Uinte : 

Pat·ece>' pn~·a 2 . · discus.<ão so'.re o 1II'OJe· 
elo n . 88, tl• 10 01 

A colnmissão .de Pc licia, a que '' ' i presen· 
te o pro1ec:o n. 88 , do tnno p3ssad<>, j <i ap . 
provado em l.n di E CU8~ ão, depois de exauli-
nal o e rellectõr sobre cs fins que determi-
naram a sua apresenta çll:o : 

. Consi ·1er~~:ndo que foi intuito doJ ai gnu ta-
nos da m •hcaçlio donde originou o prüje . 
cto, reduzir o numero de empreg-ados da 
Secretn.r1a da Camn.ra dos Deputad()s ou di· 
miou ir os vencimentos dos existentes, pro. 
curando-se, deste modo, economisar despe 
sas ~e > te ramo. do serviço publico, htteotas 
as cJrcumstanc1as financeiras do Estado · 

Cons;de ran<Jo que não ha exce>so de pes: 
soai para occorrer ao serviç,, a car"O da 
Secre~~ria; que o fim viearlo pelo proje-
cto, ]a não tem razão de existenci a por· 
quanto tendo a lei n. 306 revogado ~ de n. 
90 que elevou os vencimentos dos funccio· 
n_ario.; oublico~, e na generalidade da dispo 
S!ção do Ht. 2. · daquella l~i, estando com · 
prebenJidos os empregados .da Sacretaria da 
Camara ; é a commissã1 de P ' racer : 

Que ssj!l o projecto 8Ubmettido ;t 2 .• dis· 
cuuão e rej <i ta do. 
~ala das commislõ,P, 4 de julho de 1912.-

Rtbe.ro d 9 Ot:ve11·" . - Ceie• tina Saru·es.-Nune1 
P i"hei"o. - A. imprimir se. 

Nl!o ha projectos, indicações e moções a 
se!em apresentados. 

VOTAÇÕII:S ADIAD.U 

0 ~R. PRESIDENTE IUbmette á votação a 
mataria cnj!l discussl!o re acha encerrada, 
eendo approvados o p : recer n . 178, que vae 
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para o arcblvo da Secretari8 e em 2.· dis· 
cusal!.o o projecto n. 114, que 'vae á commis· 
slio de Legislaçll..o. 

0 SR. GELE;TINO SOARES (pela ardem) requer 
se cons1gne na acta a seguinte 

Declaração de vota 

Se o cargo do official de registro geral dos 
hypotbecss dds comaNas ó creação da lei 
n. 1.237, de 2·1 de setembro de 1864, manti · 
do pela lei n . 3 .272, de 5 de ontubro de 1885 
e regulamentos dados a essas leis: se esse 
car~o foi mnnti'Jo pfl os decretos n. 169, de 
19 de Janeiro de 1890 e 370, de 2 de ma; o do 
me.>m., anno, em ' ' igor, que sn!Jstituiram as 
leis s.nteriorea; se o registro geral pelo art. 
6. · § I , · do decreto citado tlcou a cargo dos 
o!TlcJaes existente~ na t.lata do mes mo decre-
t~ ; se os otncios do re g i@tro geral das hypo-
tli ~ cas ~ão por eua natureza privativos 
unico& e indiviaiveis-decret~ cit a -lo n. 3i0: 
a• t. 8. ·: se na faculdade dada ao governo 
na Capital Fede•·nl e ao ~ governadores de s 
Estados, nas Capitaes, para rleFi g- narem os 
otHc1ae~ dos registros que f<l rem creatJ.os, 
acha· se subor·linada á disposição do art. 6. · 
§ 2. ·,que preceitúa que ~róm da C?. pital Fe-
d~ral e das. Capltaes dos EstadoP, a olesigna-
~ao recah1ra em um dos tabellill.es do ter · 
mO>); P.e na competenc ;a dada 811s Esta1os 
p<t.ra legislarem, não ao achn comprehendida 
a de alterarem, modi fic arem e rev<' garem 
disposições de oiP e decl'etos foie rae~; se, 
ilnalmentl", na comarca de .Juiz d3 F;•ra a11ha· 
so installado lega lmente o regi,tro e re ita a 
designação do t a belliào que exerce ~ sse 
cargo : 

f> or todas as razões que licam ex pandidas 
e ma1s por nlio recr·nhecer competencia no 
Congresso para legislar sobre esta mataria , 
voto contra o p~oj e cto n. 114. 
Sa l~ das sessõa,s da Camara dos Deputad c ~ . 

5 de Julho do IJv~ .-Cõ l es tino Soarea. 
Será attendidn o nobre dep•1tado. 

SEOli ::\ OA. PARTE DA OR;)EM DO DIA 

I.' IJ JE CIJSSÃO DO PROJE Cl'•l :-;, 134 

E. . liúo e posto em I. · úiscussã·; o prr.,Jecto 
n . 134, que modifica disposiçõas da Cmet itui· 
~ll.o co Estado. 

O sr . .Joião Luiz ( m ovi•II Cillo de otlell ;•i a); 
-Vanho à tribuna. H. Presidente, não tanto 
para ju1tiilcar perante a Camara as meddas 
contirtas no p1·oj<cto em d i scus~í'io, pois que 
rs srs, deputados por de ma i~ conhecem as 
rszõea de ordem publiia que o inspirHam e 
o leg itimam, quanto para cumprir o dever 
que remlta do f• c to da ser eu o apreEentant'l 
da reforllln pn p s '.a, n n fa ço para que os 
nossos concidadãos verifiquem que nem o 
simples prazer de realizar uma reform a, nem 
o prurido de novi·Jades determina a approva-
çl!.o de modiflcaçuGii na Constituiçl!o do Es· 
tado . 

E•pero, poiP, qut>, attendondo ao cu mpri· 
mento de tão imperioso dever, os meus no· 
bres collegas mo relevem o abuso de sua be-
novc la attenção. 



Voz11:1 :- Ouvlmol o sempre com prazer. 
O aa. Joio LUiz :-Já tive occaal11o de d.i· 

zer, er. Presidente, que a Constituinte l\li· 
nelra teve neceuidade, para romper com oa 
processos do pu1ado-quer quanto á orga· 
nl&açl1<> judiciarla, quer quanto :í. n:uniclpal, 
de descer a detalhes que removessem os 
males e abu~oa que o novo regimen devia 
neceuariamente extirpar. 

O radicalismo, tambem jli. o dis1e, lmpl!e· 
se na• reformu que produzem a traosforma-
~o de um reglmen político. poie só assim se 
oon1olldam ta lórmaa de governo que succe 
dem ás revoloçl!ea. 

Panado, como está para nos, o porlodo 
normal da coo1 olidaçllo do novo regimen po· 
litico, natural é que o elpir;to do legislador, 
mais tranqu1ilo, adquirindo nas iicções da 
pratica d&! institoiçl!es a e:rperiencia nacel-
rarla,procure modificar os exa.ggeros de de· 
talha dictadoa palas condições do momento, 
em que as disposições conatitucionaes foram 
estabelecidas. 

Essu modltlcaçõea podem, hoje, ser feitas 
sem temor, pois é verdade o que diz Labou· 
laye : «Les 11euples r.e rtlot.wne"t paa en at·· 
riére, le passé 11e recommence pas!~ 

Já agora se impõe ao espírito patriot.ico 
doa poderes publlcos a convenlencla de attan· 
derm(la às neceaaldadea praticas do meio so· 
cial em que vivemos. organizando o no!so 
mechanismo polltlco de accordo com essas 
necenldadeP. 

A verdadeira politica, diz Làon Donat, 
contista em comprehender a evoluçl[o e em 
nl1o querer Impedir o reu eurso. 

Foi es1a verdade que levou aosslgnatarlos 
do projecto n . l34a convlcç!l.o de que alguns 
pontos da nona Constituição pedem re-
toque. 

O projecto n. 134, sr . Presidente, contém 
duas reformas principaea-uma relativa ao 
poder judlclarlo, outra ao podor muuicl-
pal. . 

Na organização do poder judlclarlo, qual · 
quer que seja a sua composlçl[o, maxime em 
um regimen democratlco, doia grandes prin-
ciplos não podem 1er deaprezados,nem des-
conhecidos : I.· o magl1trado deve ser in-
amovível; 2. · o magistrado deve ser vitalí-
cio. 
Ob~ervadoa religioaamente estes preceitos, 

a organização judiclaria pode fazer-se de ac-
oordo com as eondições de cada. sociedade, 
iaatltnindo-se um ou mal• tribunau de re · 
curao, conatltntndo·ae juizea singulares ou 
collectlvos em primeira inatanola. 

Na ver.iade, 1r. Pre3idente, a composiçl[o 
dos juizes deve ter em vasta o meio social 
no qual o poder jud!Oiario é chamado a ga· 
rantir o direito. 

0 que e neoe1eario e que eue poder se 
organize eft'ecttvamente como um poder po . 
lltico que é, principalmente no nouo regi· 
men, onde a •ua fuocçl[o 9 importantiaaima, 
elevada e nobre e mais melindrõsa do que 
no tempo do Tmperio, em virtude da ab~l i · 
.çl[o do contencioso adminiltro~.tivo e da com 
pateucia que lhe foi, em boa hora, dada-de 
reouur execuçã? a aatoa e decisllJs inccn 
atituclonnes dos oatros polarel. 

Poli bem I ~ua neceuldade de organiza · 
çllo Independente deDu roeonbecida no pro· 
jacto em disoueallo, porque os arte. 64 e 67 
n. IX da Conatituiçlo, que aueguram-a in 
amovibilidade e a vitallciedadeosop magistra· 
do• continuam em vigor. 

A reformll. propoata ró teve por fim per · 
mlttir ao leglelador ordinarlo o est.~beleci· 
mento de uma organizaçl1o que obedeça aos 
moldes que a pratica, a experlencla e o des · 
envolvimento social forem dictando ao seu 
esplrito. 

Aaaim é que, ar. Presidente, se hoje, de· 
ante do mo~lmento forense do Estado é aur-
tlciente um só tribunal de reaurso, daqui a 
alguns annoa, quando e~se movimento 1e 
augmentar, o que devemos esperar que auc · 
ceda oom o nosso progreuo economico e 
social, teremo1 necessida!le de outros tribu -
naea de 2. · inatancia ... 

1\las quando tal nece11idade appareça, terà 
de ficar Insatisfeita deante do rígido precei· 
to do art. 63 n. I da Conttituição, que as· 
sim dispõe : (lêl 

E' por Isso que o projecto de reforma em 
discussito estabelece no seu art . I.· n. 1 
qua <o poder judiciarlo será exercido po>· 
um o" 11Uis tribuna6.t superiore.t que forem 
creados por lei ordinaria.» 
Q:~anto á organizaçll:o do poder j ui!ciario 

de primeira ln!tancia, ba quem pense que 
os juizes colleotivos alto preferi vela aos jui· 
zes singulares e vice· versa. 

Estai, porém, na. conaoiencia de todos que 
uma reforma de organização judiciaria !e 
Impõe. 

Sem entrar agora na defesa de uma ou 
outra opinil'io, o que seria inopportuno, de -
\'emcs permittit• ao legislador ordinario a 
organizaçl\o que fôr mais convenient~. de 
aocordo com as necessida•les do momento, e 
do meio social. 

Ora, ar. Preiidente, isso nito seria posai-
vel deante do lntlnivel preceito do art. 63 
n. 2 da C:Jnstitulção, que tirou ao legia!a-
dor ordinario, sem razl[o alguma de ordem 
superior, a faculdade de attender às recla-
mações que a pratica e a experiencia forem 
impondo á aua oonslderaçl[o. 

Para obviar a tal inconvenieute e que o 
art. 1. · n. 2 do projecto n. 134 permitte 
que a organizaçl1o ]Udlclaria de I.· instao· 
ela, auegurada a inamot~ibili!lade e t~italicie• 
dade dos juizes, se faça por lei ordlnaria, 
por meio de juizes singulares, ou julzea col· 
lectlvoa, una ou outros-lnamovlveis e vi· 
talicloa. 

Outra moditicacllo propoata é a relativa ao 
mlniaterio publico. 

O art. 66 da Conatltulçllo eatab!lece que o 
chefe deaae ramo do poder publico deve ser 
tirado dentre os venerandos juizes do Col-
lendo Tribunal da Relaçllo, por designaçito 
do poder executivo. 

O ~inlsterio publico, sr. Presidente, nl!.o 
deve e nl[o pôde, theorica e praticamente, 
ser confundido com o poder judiciario . 

Theoricamente, porque o mlnishrio pu· 
blloo e uma emanaçtio, uma delegação do 
poder executivo, para velar 11 promover a 
execução de certas leis de Interesse publl· 
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co perante o poder judiciario, como aejam 
as leis penaes, a ~ leis ftscaes, as leis que 
entendem com a protecç!lo dos orphl!o3 e 
interdictos, lei• eetaa que um publicista al-
lemiio, Steio, classiftca no direito adminis-
trativo, as Ida que se referem aos direitos 
patrimoniaes e-obrigacionaes do Estado, etc. 

Praticamente, porque a con!usiio das fun -
cções em uma Eú pessoa obef" do ministe· 
rio publico e membro do poder judieiario, 
gera inconvenientes na administração da 
justiça ... 

0 SR CARVALHO BRITO-Apoiado. 
O IB. Jo.\o LUiz ... inconvenientes entre 

os quae1 posso citar o de desfalcar se o nu-
mero de juizes do Collendo Tribunal, nume-
ro já de si reduzido, e deafalque que trar. 
para 01 demais juizes niio pequeno augmen-
to de atrazerer. 

Neataa condi~õaP , obedecendo a principios 
doutrinarlos, já consagrados peloa povos 
cultos da Europa, como a França, a ltalia, 
a Belgiea, etc., e tambem por alguna Esta-
dos brurleiros, como o de S. Paulo, e "'-ten-
dendo ás licções da pratica, torna-se necas-
eario que a organizaçto do ministerio pu . 
blico do nosso Estado seja inteiramente Pe · 
parada da do poder judlciarlo. 

O minlsterlo publico, porém, delegnç!lo tio 
poder executivo, deve ser cercado de garan-
tias que só a lei ordlnaria llle pode auegu. 
rar, para nllo cablrmos na casuislica sempre 
impropria de uma Constituiçllo. 

Mas, ar. Presidente, o preceito do ert. 66 
da le; fundamental do E!tado, impediria 
uma organizaçlo conveniente do ministerlo 
publico, desde que torna obrigatoria a dest-
gnaç!lo do respectivo chefe, por ercolha do 
executivo1 entre oJ reapeitavels juizes do 
Tribunal aa Relaçlo. 

A inconveniencla é indlscutivel, pois, pela 
disposlçto cuja relorma se propõe, o poder 
executivo designa um membro da mais alta 
corporação judlciarla do Estado para ex-
ercer funcçõo1 que não 1!1:0 as que natural-
mente lhe pertencem pela aua nobre e ele-
vada poalçll.o. 

Esta é a jostiftcaçl[o do art. 3.· do pro-
jacto n. 13!. 

Nem se diga, ar. Presidente, 1ue a dispo -
siçlo nelle contida subordina o mlntsterlo 
publico ao poder necutivo. A objecção não 
procederia : 

I.· porque o mlnl&terlo ·pubJici) é, hiato -
rica e institucionalmente, uma delegaçiio 
deue poder ; 

2. • porque a rerorma constitucional uei 
xa á lei organica a faculdaue de prescrever 
ás garantia& que_ devem cercar o·a delega-
doa daquella instituiçll.o ; 

3. · porque a Constltulçll:o Mineira nada 
dl1pôz sobre taea. garantias, de modo que a 
reforma reitrlnge, ainia mate do que a pro-
pria Conatituiç!IC', o arbitrio do legislador 
ordlnario; 

4. ·,finalmente, porque o art. 3. · da re · 
forma nada maia fez do que repetir 01 pre · 
ceitoe da lei organlca, n. 18 de 1891 , art. 98 
e do decreto n. 899, de 17 de janeiro de 
i8g6, arts. 17 e 18. (Mtcito bem). 

I Basta,sr. Presidente, cotejar as disposições 
de lei. 

Diz o art. 98 da lei n. 18: <<08 promoto -
ree de justiça servirão por quatro annos, 
mos poderilo ser removidos se o requererem 
ou reclamando e a admini•lraÇ<to da jwliça, 
ouvido o Procurador Geral do Eatado. 

O prc.jecto em diacuaa!lo diz: «0 minfaterio 
publico será organizado por lei e~pecial e 
os aeua representantes sert'i r<io pelo tempo 
ne!la IUterm inado, P ' d en do rer r f! mot•idos po,. 
ex igencia do se•·viço pu !J/i:·o nos lermos q ue a 
mesma l • i p1'ttcrev• r .» 

Nada se innova, portanto, a não aer a se-
paraçiio do cargo de Procurador Gorai do 
E'tado, chere do miniaterio publico, do car-
go da desembargador, membro do maia alto> 
tribunal judlciario do mesmo Estado _ 

Paseo, ar. Presidentto, ao artig.J seguinte 
do proj ecto. 

Quando a Conatituiote Mineira trat ou da 
nossa organltação jndiciariP, longe e bri . 
lhant& debate se travou no seu aeio, em tor-
no dos diversos syatemas que podiam ser 
adoptado1 para a inveetldura nos cargos de 
magi1tratura. 

O espirito r.alu•·almc11le reaccionario con-
tra 01 abu1os que vinbllm do extincto rogl-
men mala uma vez preponderou e tssim 
venceu a exigenoia do c~ncurF.o, como con-
dlç!1o para a nomeaçii'l dos jutzes de di-
reito. 

s~. em doutrina, t l l ex igencia se pode 
justificar, na pratica ella não produz os 
eiL i tos que c a seu! sustenta dores apregoa-
vam. 1Apoia1os ). 

0 IR. DELFIM MOR EIR A:-Em Minas UÜO 
tem dado resultado . 

O sõ. Joio LUJz:-Nll.o tem 'lroduzldoresul-
tadoe, como bem pondera o illuatraào colle · 
ga. 

E 0 essa raxllo mfficiente para justificar o 
art. 4. • do projecto n. 134, porque núJ 
devemos legislar para o melo social em que 
vivemo~ . 

Qaalmporta, ar. Preaidente, que em theo-
rla seja muito beiJa a exigencia do oon· 
curso para a Investidora dos cargos jodl-
oiarlos, se na pratica os Etreitos da theorla 
falham e eão até DP gatlvoa ? 

Demais, ar. Presidente, mesmo em theoria 
a vanta gem e a efficiencia do concurso, tal 
como o instituiu a Conatltuivão, podem ser 
negadas, e eu nego. 

Para que elle se legitima1se era mister 
que, rompendo com preceitos tradicional-
mente admittidoe, concedessemoe n todoa 
oa cidadãos-diplomados ou nllo em direito 
-a !a culdade de concQrrer aos cargos de I magistrados. 

Restringi r, poróm , esse direito a uma 
I clns:e-a dos formados em sciencias .i u ri di -
cas e acciaes-e ex1g n• que os membros 
de;aa clasre venbnm prov11r, de novo, a ha· 
billtação protluion •I attoatada polo seu di· 
ploma, é cousa que llllo comprebendo. , . 

0 ER. DF:L> IM MORBIBA:-Demais, O t''lncurso 
nl!o prova a capacidade mot'.! l ao~ concur· 

I rente~ . ( Apoiad~JS ). 
o IR. JoXo Lu;z:-ld chegar !6, como com · 

plemento do méu raeiooloio. Na verdade, 



ar. P.·eaident,, u o co1ct1rao pada) apurai' 
a capaoida te totellectaal, elle n!lo ~apura 11o 
idoneiil.ah moral e eua é a p~imelra, e~ · 
aencial e iodlspansav.tl qadilad' dl) juiz. 
(Apoiados ). 

83 o dipl.>m<l scientifiao attuta 01 conhe -
cimentos jnr;dicoe, nada mala 1e dt.ve ex l· 
gir do pretendente a um cargo judiciarlo do 
que à prova da sua idoneiiade moral. 

03 proa&Jsoa dessa prova, ar. Pr.~aidente, 
devem fi~ar " cargo dJ leglalador ordinario, 
de modo a remover o absolub arbltrio do 
executivo, que é o que mais fere ao> eapiri-
tos demo craticos . 

. -\s c>nsideraçã's que venho de adduz:r 
juatitloam o att. 4.· do projecto, que sup · 
prime a exigancia constitucional do concar-
eo pua a inveltidura dos cargus de magia· 
tratura. (Apoiaio.t ). 

O art. 5.· Implica t1mbem uma refórma 
neces1arla. 

-A nosaa Constitoiçlo, ar. Presidente, foi 
além da CJnstitu lçã' Federal. 

Eata apanu estatuiu n, art. 72 § 32: «é 
mantida. a ·inatituiç.!.o do jary ... 

A Conatltoioiío Mlneir&, porém, dlapõe no 
ar·t . 67 n. 7 que«> jury será o juizo com· 
mum para o julgamento dos réos de crimes 
sujeitos á jurisdlcção do E>tado, salvas aa 
excapçõeJ ft~itas na Constltuiç!o.>> 

Pelo preceito da Cooatituiçlo Federal,cert?a 
crimes podem ser retirados da competencla 
do jury e o aeu julgamento attribuldo a jui 
zes togados. 

E' o que se deu com oa crimes de moeda 
fel !a e com os cr1mes previsto• pela lei fe-
deral n. 628 de ~4 de outu bro de 1899, etc. 

Pelo prc1ceito tlo . restrl~tivo de no~sa .con-
Rtitulçlio, estamos lmpadlii.OI de attr1bU1r o 
julgamento do• pequeno• dellctos a ou~ros 
JUi~esque nlio o tnbunal do jury. 

0 SR. DBLFlM MOREIRA:-Estamoa tolhidos 
para f~zer uma reforma. o sa. Joio LuiZ:-Sim, sr. Pruidente, e8-
tamos tolhido• para realizar uma refórma, 
alláa lmpoata pela experlencia. \Apoiados). 

Nlnguem ignora, ar. Presidente, que a im · 
punhJade de pequenos delicto8 e contraven-
çil.el, como a offenea physica leve, a vadia-
gem, a tavolagem, a embriaguez publica, à 
um dos maia poderoa~s factore8 da grande 
criminalidail.e. (-'lpoiados). 

Por outro lado, é i·nnegavel que toda e 
qualquer organizaçllo do trabalho agricola e 
in iuatri al ser à improtlcua, sem uma aevera 
e eftlcaz repreaslo daquelleij delictos (apoia-
dos), sobretudo o de vadiagem, que ae alas-
tra, com a fecundidade du planta. damul-
nbaa, pelas nouas ~jdadea e peloa D08SOI 
campos. (Apoiados ), 

.. . ~a orgaoizaçlo do trabalho esta se im-
pondo a conalderaçlio doa poderes publicoa, 
como meilda de protecçlio á lavoura. (Apoia· 
dos). 

Ora, para termos uma represa!lo etllcaz da 
vadiagem, etllcacia que está. na certezs da 
pena e na celerldatle de sua impoaiçlto, ó 
indilpeuravel que adaptemo• o julgamento 
pelo juiz togado e eatabaleç10moa um. pro· 
ceuo expedito, pois que, por e:xperienola 
dolorosa, conbeaemos já que o doentio aen-

•• 
timentaliamo e a exces1iva benignidade doa 
trlbuuaea populares fém produzido oe dee-
aetroaoe etreitos da feita de te!n11r que a pe-
na devcl Inspirar. 

Oa trlbunaes correeclonaes téD pNvado 
mal. 

O aR. PoRTO Pamo:-Sl!:o .a porta aberb 
para a impunidade. · 

O sa. J ~I o Lutz:-E' verJade. Euea trlbu-
naes nilo podem subJistir. 

Está Isso na conscidDcia de todos nó3. 
(Apoiados gera e•). 

Tal é a razão, er. Ptesidente, do art. 5. · 
do proj ect? em diacuuii.o. 

Ahi se estabaleca que «~erã mantido o jury 
para julgamento doa réas de crimes sujeitos 
à jorladicçllo do Estado, salvas as exoepçil31 
feitas n~ Comtitulçlo e na lei organlca.. 
As~im, attendendo ás necasaid~dea impe · 

rloaas da repreuão dos pequenos delicto1 
tão instnnt&mente reolamadlt pala opinlã' 
publica, nada mais faremos do que seguir as 
pégadaa do legislador federal. 

Silo esse•, sr. Ptelidente, os pontos de re· 
forma constitucional que o projecto con~a
gra, quant'> á orgaoizaçlio do poder jodlcia-
rio ; e para que nllo seja mal Interpretado o 
nono pensamento, repito, maia uma vez, 
que o nos1o IIm é permittlr que o legislador 
ordinnrio organize esse poder de accordo 
com as exigencias do nono desenvolvimento, 
Nspeitando Cl)mo principias imprilscriptiveis 
e inillodivela os raquisltoa da independenc ia 
da magistratura, concreti8adoJ na sua In -
amovibilidade e vitalicledaofe,garautidas pelo 
nosso pacto fundamental. (Mui to bem I) 

Quanto á organinção municipal, sr. Pre· 
sidente, as modidcaçõee feitas pelo projecto 
elo de trea orJens . 

A primeira refere se aoe recursos que de-
vem ser permittldoe ao cidadão contra os 
actos da. Camaras Munlcipaea contrarias ás 
leis ou á Conetltuiçli? do Estado. 

Nessa parte nlo houve modlficaç!lo radical 
no preceito conetitncional, pois a Constitui-
ç!lo consagra semelhante recuuo. 

A unlca alteraçllo consiste no modo de ra-
zel o chegar ao conhecimento do poier com-
petente para reJolvel-o. 

Caeos !.ta, ar. Preeldent,, em que oa rer~ur
soa devem ser decididos pelo poder legisla-
tivo e ~lio aquelles em que J. questltl enten-
de mais com a ordem política do que com 
o direito privado ; casos ha em que oJ re-
cursos devem rer encaminhado• ao poder 
judlclario, encarregado por sua prop ria na-
tureza de faMr respeitar e de garantir os di· 
rei toa iodividuaea. 

Os preceitos da Constituição nllo silo cla -
rJs ne1•ã materia, pote D.llo .estabeleceram 
os caeos de competenoia do poder judicia-
rio ; e relat,ivamente â compehncia do Con-
grello, instituiu a Constituiçlo, oomo po· 
der intermediaria para qtie os recurAos ohe · 
guem ao conhecimento do legislador, as u -
sembléaa municlpaes. 

lnstituiç!lo bellisima, sr. Preildente, se 
produzieie os reaul~;&dos pratlooa que delta 
deverlamoe eaperar ; instltuiçllo belllutma, 
ae nlo obedecaau quui sempre c, ezclual-
vamente aoa lntereuu da polltica domin&ll· 



te DOI municípios. ( Apoiados gerae&), N~o 1 !'ão aconteca, entretanto, assim, e e eob 
al1o desconbectdos os a~usoe, porqu~ elles Já. a tmpressão da mais profunda tristeza que 
têm chegado ao c_onbectme_nto do Congresso. assign11lo es~e !it.cto, cujas causas, atlnal, 

Muttas vezes, ctdadã~s vwle~tad_os por trt- são de facil remoção . Já em novembro de 
butos _ua.gge l'a~os ou tDco.nttttuctOn~~s, ou 1~93 eu dizia, estudando a di&trlbuiçlW da 
por lets vexa~ortas e_ exorbttantes, dtr_tgem- nquez;a neste Estado : as regiões, porem, 
ae â auEmblea mqntclpal,_ e esta, soltdarta que om futuro maia ou menos remoto 18. 
com o govern_o do mumc1p1o, ~e& preza as r e · l'lo 01 focos brilhantes da civil ização sul-mi 
clamaçOel detxando de encamtDal -aa ao po neira, silo as que circumdam as fonte• me-
der comJ>elente ~ p11ra das m"smas conhecer. dicinaes, cuja acção poderoais~i ma, auxiliada 
Nll~ se11a _ po~sl vel acre~1tar que o le~1a- por um clima primavera!, attrahem a nata 

ladot const1tutDte, ':'r;~,amzando oa muntlll aa sociedade brasileira, anelos& da repouao 
ptoe autonomos, qu1zesse conat,tutl oa como ás lnctas sl.'cia ~ s e lenitiYo a'>s MoiTrimentoa 
poder aoberano contra o qual o cidadão nll.o causados pelo attrito dos tinnos ex~Jesso da 
enco_ntr~ sae recur10 algum na~ lei~, no po- mocid ad e e morbi das heranç~s de fami -
der JUdiCtfrlo ou no poder Jeetsl&tu·o . lia. 

N_eatas condiçõeP, ar . Pre,idents, e neces- Custe, eml ora, algum sac : i!lcio, é mistér 
sarto, e a e_Ete pensamento obe1ece o p!'o · t ir..r par tido dcs noasos tronopolios natu · 
Jecto, permttt1r quo 1t lei ord1 oarta, organi raes. Para desõnvolver os 1'<3cursos provi-
zando cs cuos de ncur·o e _a co mpet ~ncia •l•nci aes daqualles nucleos de progresso 
dos poderes legislati vo e .J Urllct arto pa ra del- commercial, para utiliz .r aquelle1 cdntros 
lt>a COI_lhecer, faculte que t.al recurso ~e.)a de cons~mo e tnovim~uto •le capitaes, tor-
resolvtdo sem depen •Je~c1a da assemblea nam-se lmpreactDdiVeta ce!'tas medidae. 
municipal. No mundo civiliudo o.a povoações de aguas 

O segundo ponto da reforma é ma i• im mineraes são nbordina las a um regi men 
por1ante, pois obedece a necessidades impe · oopecial, sub as vistas diroctas do governo, 
rloaas da ·;ida do E~tado. que assim zelameltwr a sua proprieJade. 

E' o que se refere á creação eas prefeitu- Desta fórma collocaru -se em condiç~es de 
raa para administração das localidades de acu11r _ás necess1d~des do . desenvolvimento 
egna1 mineraes e da Capital do Estado. loc11l , a hyg1ene, a arboriZIIçilo das rua~, 

A' primeira vista, sr. Presidente, pOdo pa construcçaode esgotos, abastecimento d'a!fua 
recer que eeaa organizaçllo e con traria ao o. drenagem dos Jla.ntanos, bem como ao SJ&_r· 
preceito da Constituiç!l.o federal. Entretan- dm_amento t.los stt1cs_ destmados ao reJr<IIO 
to, aesim nilo acontece, pois 0 que ella es- da mfaúc.a e sxerc1cto ou dtatracçllo doa en-
tabeleceu foi a autonomia do munioipio no fdrmos. _Nilo desonremos desaa organtza~ão. 
que diz respeito ao seu peculictr i.nttf·cs1e . A prlmetra co~dlçllo é elevar esses lojfares i 

Ora, o projecto assegura a autonomia lo categorl~ de Vlllaa sem fóro sob a d1recçlo 
cal em tuio quanto se refere ao interesse de prefettos nom_eados pelo governo! ~naer
peculiar dos municípios e permllte aos c~n- ,-ada a autonomta da Camara ~tuntc1pal na 
solhos eleitos peles proprios mnnlcipes a decretação doa orçamentos. ,. 
deltbe~açll.o sobre queetões de orçamento 'da Nestas pala_vras, ar . Preaidente, melhor do 
receita e de1peaa e de a1sumptos de in te· que eu_ poderta fazel ·o, encontra-ae a defeaa 
rease puramente local. do pro)ecto. 

E' sabido, poràm, que nas povoaçOel de De facto, o Eetado tem o deve~ . de v~lar 
aguas mineraes nll.o ha sômente interesses pela canservaçll.o das f~>Dte• medtotnaes, tm· 
locaes ; ha tambem, como já tive por mais p~dmdn qnn se_ contammem,que percam auaa 
de uma. ,-ez occasillo de dizer, grandes in· vtrtudes curativas e promovendo o conforto 
teres~ es do Estado, depositario, em nome da e bem estar rloa &nfermos que as proou-
Providencia Divina, de um t.los maiorea be- ram · , . 
neflcios com que &lia podia aquinboar-nos Ora, para q.ue o Estado 10tervenba e cumpra 
pois as fontes mineraes, prodigiosos fac to~ esse dever, !3 n3cesaar10 que elle tenba um 
res de saude constituem grandes centros de preposto dtrecto, Qlta nllo só Ih& preste 
oivilizaçlio e de prvgreuo de todo 0 Estado. contae dos auxilios fornecido_&, como execute 

O'dr. Americo Werneck e1pirito Incido os planos e ordens transmltt•das pelo gover-
e pratico, que tanto se tem preoccnpado no, tendo em vista oa in_terea•e• geraes 9ue 
com este 11saumpto disse no seu relatorio se prendem ao deaenvolvtmento das looahda-
como secretario da' Agricultura em 0 annÓ dea de agnas mineraes. 
de 1899, o seguinte : ' . Quanto á Capital do Estado, não preciao 
~ Resta agora tr4 tar das nosf. as estações JUattflcu a manutençlo da Prefeitura,porque 

bydro -mineraes e das provi t&noias a tomar nella se _acham emwegadae valloaas s~mma!, 
em bem do seu desenvolvimento. Collocadas despendi~IIB, nllo pelo povo do mun·c1p1o de 
todas em Io ·~area aaluberriwoa otferecon do Rello Horizonte, mas pelo TuePOttro do Esta-
aos enfermo~ um clima pr1vil~giado e nos do, a quem, portanto, pertence o direito e 
esplritoa fatigados o goao da vida campestre tncu~be o dever de zslar pelo faturo da no-
no leio de uma natureza encantadora de' va ctdade, o que só póde ser fe1to pGr inter-
viam ella! ser o parai!O daa claases ab~sta- ~edio da Prefei t~ra, como està na oonecien-
daa, que , victimas da activídade dos gran- cta de todo•. (AJiot<~dol). . 
des centros, precisam r11ataur-ar as forças Os outro11 . arttgos do pr~Jeoto, Ir. Preli· 
perdidae no labor da vida moderna dente, relat1vo1 â organ1zaçlo muntcipal 

• têm por tlm tornar maia clara, mai1 preoiaa 
A. c . - ~ a oompetencia tributaria dot . munlolpioa, em. 
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ordem a evitar iova1ões de que com razllo ae O voto a descoberto faoaltatlvo é uma d111 
queixam 08 contribalntee . maiores gerantiu da liberdade e da verda · 

O.t lmpostoJ de consumo c ~Jbradoa pelo de el~itoral, que nós devemos zelar e pro-
muoiclpto sobre generoa de producçllo de mover, porque, como dlue .o grande demo-
fóra delle silo evidentemente loooovenien · crata norte·amerioeno, Simello- Stern, «à 
tes ; 08 de transito eetllo prohlbidos pela preciso que nllo ae continue a Imputar és 
Conatltolçllo Federal e pela Ettadoal ; outroa inetltulções republioanaa.oa males que sejam 
impostos ba que pc r eu a natureza 1110 da producto de um syatema eleitoral defeituoso.» 
competencia exclueivá da União ou do Es· Tenho aetlm juatlfioado, ar. Pre1ldente, 
tado. todo• 01 ponto• do projectt1 de refórma con· 

o art. 8. · do projecto, além de firmar a 1tituclonal, cuja approvaçllo 1erá mais um at-
competenoia tributaria doi munioipioa, nega- testado da nítida comprebenslo das necessi· 
lhas o direito de lançar Impostos sobre pre· dadea do Estado por parte deata Camara . 
dloa ruraea e isto porque 1eria lntoleravel (Muito bem, mui/o bem. O oracror é (elicilatlo 
tal taxaçllo ao lido do impDito territorial, por grartde num .. ro do seus collegns.) 
que a lei de dlacrlminaçllo de rendas labia· N•ngqem mala pedindo a palavra encer-
mente rcHrvou ao Eetado. ra·le a di&OUIPilo, aendo approvado o pro · 

Quanto á tomada de contaa-::das 'Oâmàtàs .. jacto que vae á oommlsello de Coo8tituiçllo 
Munlcipaes, a experlencia e~tá Indicando a 'e Legl1lação. 
nece1sldade de reforma. 

E' preciso que a pre8tnçllo de contas tenha 
efficaola, permlttindo·ee ao legislador ordi-
narla inetttall-a e organizai-a como lhe pa· 
raça melhor. 

O art. 11 da reforma cogita da immunlda-
de eleitoral : · M_..,. sr. Presidente, o preceito 
conatltuclonal a·ponas resolveu o caso de tia· 
grante delleto . A jurlaprudeocia tem varia-
do ; ora entende que a unica excepçli.o poa · 
slvel é a do flagrante delicto, ora que além 
de11a excepçllo existe tambem a da pro-
nuncia, proferida em processo regular por 
juiz competente. 

B' la~iacutivel qae o preceito do art . 86 
da COnetltulçlo poz termo a vlolenclas e abu· 
101 contra a liberdade eleitoral. 

Para acabar, porém, com a Instabilidade 
da jurlaprudenola, 6 que propuzemoa que, 
alem da exoepçito do flagrante delloto, nllo 
prevaleça a immunldade eleitoral para o cl -
dadlo pronunciado em crime inallançavel, 
alada mesmo dentro doa trinta diaa prece· 
dentea á elelça:o, poia a pronuncia em pro· 
oetn regular, por juiz competente, nllo pode 
conatitulr um perigo para a liberdade do 
voto. 

Nllo me parece, ar. Prealdente, necea1arlo 
longa juatfllcaçl.o da dlaposlçito tranaltoria 
do projeoto. · 

1.• DU CUSiiÃO DO raOJKCTO N . }35 
Finalmente lido e posto em I. • discusallo 

é sem debate 3pprovado e vao á commissão 
de Agricultura o projacto n. 135, auctori · 
&lodo o governo a c?nceder privilegio para 
exploraçilo de mineraes no letto doa rios da 
dominio do Estado. 

Etgotadas ae matari ns da ordem do dia, 
o ar . Presidente designa para amanhli a se· 
gainte 

ORDEM DO DIA 
PRIHBIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaça:o da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura doa parecere3 de commls· 

s~ea e doa projectos, depois de impressos e 
dtstrlbaldos. 

Apresentação de parecer11 das commla-
aõea. 

Apreaentaçllo de projectoa, requerimentos, 
lndlcaçõaa, lnterpeUaçtlea ou moções. 

Dlaouaslto de requerimento&, indicações, 
lnterpellaçõea e moções. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· dlscuaallo do projecto n . 131, aobre ea· 

crivlles privativos de processos crlmioaea. 
Levanta-ao a aeasilo. 

E' nataral que, depola de uma reforma 
conetltuclonal, que deve produzir uma mo. 
dUlcaçllo nas leis organlcaa do poder judl-
clarlo e do administrativo, aeja permtttldo 
ao-:-Ieglalador oosltar de uma nova divleiio 
judlolarla e administrativa do E\ttdo, de 
modo a attender âs nec11aldadea e lntere•-
aea do aervlço publco e a podermos, entllo, 12.• SESSÃO ORDlNARIA, AOS 5 DE JULHO 
atraveaanr tranqolllo• o decennlo sabia· DE 1902 
mente prescripto pelo art. 112 da Conetl · 
tulçilo. o 

Fioaimento, ar. Presidente, o projeoto 
manda snpprimfr o paragrapho unico do 
art. 85 da lei fund amental do Estado, onde 
•• dl1ptle que em todas ae eleições o voto 
aerá 1ecreto. 

Eaaa diapoalçilo prejudicaria a qualquer 
reforma eleitoral, e a refórma está se lm· 
pondo, pois que nllo poderlamoa permlttlr 
o voto '1 descoberto como exiete na lei fe-

.deral. 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUMMARI0:-1. • Jarte· da ordem do dia. -Acta. 
-Kxpedlrute . bsernções do ar. Porto Primo. 
-2 . • leitora. -Apreacntatào dos pareceres para 
2. • dlecus!ão dos projectoa os. U3 e 13!i.-ldem 
pua a. • do de n. 114.-14em do projecto n. 
1S6 . -2. • parte-1. • d lscuulo do pr. jeclo n. 
1St - Discurso do ar. Desiderio de Mello - Or-
dem do dir •. 
Ao meio dia, Celta a chamada, acham-se 

presente• 01 ara. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
leattno Soare~, Nunea Pinheiro, Jollo Luiz, 



Carvalho Britto, JoPó Gon<;3lves, Ferreira 
e Mello, Valerio de Rezendt>, Agostinho Pe -
reira, Dedderio de Mello, Artbur Pimen-
ta, Gaapar Lopes, Porto Primo, Olympio Bor-
ges, C&rlos Toledo, X&vier Rolim, L'opol 
do Correia, J&yme Gomes, Delfim More1ra, 
Astolpho Pinto, Luiz Rennó, F'ranklln Bo -
telho, lgnacio Murtl, Llndolpho Campos, 
Crandlto Pilho, Assis Lima e Jollo Velloro, 
faltando com oau&& participada os ars. : 
.Alves de Lemos, Olympio Mourão, Epami-
nondas Ottont, Astolpho Dutra, F. Peixoto, 
Freitas entro e Joaquim Calixto e sem ella 
os mais senhores 

Abre-se a aeaelio. 
Lida a acta da ant-ecedente e nl!.o haven -

do quem sobre ella fllça observações o sr. 
Presidente a dá por approvada. 

EIP~DUNTII: 

0 SR. J.• SECRETARIO dá con~a do seguinte 
Officios 

Do coronel José Bernardes de Faria, .om-
municando achar-se privado de exercer o 
mandato de deputado ao Cong1'ePs ) deste 
Estado pela 4. · circumscripçllo, vi ato ter 
sido eleito deputado ao Congresso Federal 
pelo 7.· dt~tricto, já tendo tomado nsrento. 
-A' commisallo de Legislação e Poderes. 

Do sr. J.· Secretario do Senado, commu-
nlcando ter sido rejeitada em I. · diaousalio 
a propoeiçll.o de lei n . 75, o.leata Camara, mo 
dillcativa do art. 37 da lei n. 2, de 14 de 
setembro de 1891.-lnteirada. 

Requerimento 

De Vicente Ribeiro do Couto, pedindo um 
subsidio para completar na Europa o curso 
de bellas artoa que Iniciou na Bahia. -A' 
commiasão de Petições. 

O SR. PoRTO PRIMO requer a e consulte a Ca-
mara se delega à Mesa a faculdade de nomear 
dois membroa que preencham interinamente 
as vagas existentes na commiaslio de Peti-
ções. 

Com o consentimento da Casa são nomea· 
dos os srs. Xavier Rolim e Agostinho Pe-
reira. 

2.' LEITURA 
_ Tem 2. · leitura e fica sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer n. 179. 

APRBSBNTAÇÃO DE PARECE:ItBS DAS c :MMISSÕI!S 

0 SR. I• ~ NACIO ~lORTA, pela commissão de 
:\linae, apresenta o seguinte : 
Parecer p:1.ra :! • ' di s•:uss•io sob1·e o pro_;ec/o 

n. 13 ;; 

A commisoão de 1\linas, a que foi presente 
o projecto n . 135, deste anno, já approvado 
em I. • discusslio, ó de parecer que seja o 
mesmo submettldo ã 2.• diecussão e appro-
vado. 

Sala das commisH5~s, 5 de julho de 1002. 
- Jgnacio Jlw·ta. - D.esidcr-:o de Mello . -
Olym~oio Bo1·ges. -A imprimir se 
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0 SR . . IOf l:: G ONÇALVE~, peJa commis8liO de 
Constitui ç:'Lo e Legislnç1Io, apre senta o se-
guinte: 

ra >·ece>· pa1·a 3, ' d iSCI! SSào , ' OÚre O i, rojec/~ 
H. // .f 

A commle&ão de Constituição e Le11i slaçã0 ~ 
a que foi p~esento o projecto n . 114, já ap 
provado em 2.• discussllo, ó de parecer quo 
seja submettido á 3.• e approvado, com a 
se;.t uint& rodacçllo : 

O Congreseo Legislativo do E~ t ado de ~li na s 
Geraea decreta : 

Art. I.· Fica desannendo de quaesquer dos 
ol!lcios de jnst;ça da comarca de juiz de 
Fóra o do registro geral de bypothecas da 
mesma comarca, que eerá exercido por om -
cial privativo. 

Att. 2 . • A primeira inve;tidura do re~pe
otlvo oftlcial privativo far se-ha independen-
te de concureo e reca h Irá sobre pessoa ido-
nea, a juizo do governo. 

Art. 3. · Revogam-se 1s disposições em 
contrario. 

Sala dae com missões, 5 do julho de 1902.-
José Gonçalves -C.J. rv , lho B>·ilto. - A impri-
mir-se. 

0 ER. FERREIRA E \IBLLO, por parte da com -
miuão de Commercio, manda á meea o ee-
golnte : 
Parece >· ~ara 2. · di lcusscio, s• b1·e o p rojec/o 

" · / ::3 

A commise ão de Commercio, Eetatistioa, 
Industrias e Artes ó de parecer que o proje-
cto n. 13::1, approvado em I.· diseussllo, seja. 
eubmettido á 2. · e approvado. 

Bala das commissõet, 5 de julho de 1202.-
Fen·ci 'l'a ~ Mcl/o,-J,indolpho Cam pos.- A 
imprimir-se. 

0 SR. PORTO PRIM O, pela commieslio de Re-
querime!> tos, apresenta o seguinte 

Projeclo "· /J (i 

(Terceira legielatura) 

A commisslio de Requerimentos e Petições 
a que foi pres'lnte uma representação d~ 
pessoal da Imprensa Official, pedi ndo dlspen . 
sa da _publicaçllo do Mi11n s GP.raes, its segun-
das -feiras, entende que a meditla solicitada 
encontra apolo em um pril:c·ipio de equida-
de, fazendo cessar aos domingos o t rabalho 
ate agora imposto áquelle pessoal, e que, 
um a vez convertitla em lei, trarú aos cofres 
do Estado nma economia annual de 8:000,3000 
approximadamente, conforme pondera o dr . 
Secretario das Fi9lsnças em officio a que 
acompanha a alludida representação . 

Cumpre aind a salientar que cessando aos 
domingos os trabalhos do Congresso Mineiro, 
o expediente das seareta rias do E~tado e 
mais repartiçues puulicas, bem com o o da 
Relação, do jury e do juiz de direito da Ca -
pital, e sendo estes os serviçcs que devem 
ter immedlata publicidade na Imprensa do 
E1t11do (art. I . · da lei n. 8, de 6 de no-
vembro de 189 1) a adopção daquella medi da 
nlio prejudicara a r egularidade e presteza 



indlspen1aveie nas publlcaç_Gee doa ac~1 of-
11olaea. 

Por taee fundamentos, é a commiullo de 
parecer que seja adaptado o seguinte pro· 
j ecto de lei : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nae Gerae'll decreta : 

Art. I. • E' dispenaada a pnblicaçll.o do 
Mi11as G~rae; á~ segundas -feiras. 

Art. 2 . · Revogam ·se as disposições em 
contrario. 

Sala das commisõos, 5 de julho de 1902.-
Porto Pri ">~ o . -c~ nego Xa vier Rolim ,-AQOI· 
tinho P~reira .-A imprimir-se. · 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

) • • DISCUSSÃO DO PROJBCTJ N, 131 

E' lido e posto em I.• diacuselo o proje · 
cto n. 131, aabre eacrivlles privativos de 
processos criminaes. 

O u. Deelderlo de Jlello, indo á tri· 
buna, diz que conforme o compromisso que 
&81umin ao apresentar eue projecto vinha 
justiftenl ·o em duas paluvras. ' 

A natureza dos ~erviços a cargC' dos ea· 
crtvl!cs doe proce11roe e execuçõell crimlnaes 
ao lado da minguada e aspaz demorada re · 
trlbuiçl!o que têm eBSes lunccionarios por 
um trabalho que occnpa todo o tempo que 
poderiam emprel(ar em outros meios de ga-
rantia de sua subsistencia, faz, disse o ora· 
dor, que para taes cargos ditflcilmente ap-
pareçam candidatos . 

Neuas condições surgirá para 011 juizes a 
grande dlfficuldad~ de encontrar quem sirva 
intarinamenta esaes otncios se nlio forem 
11uas funcções desempenhadas pelos eslri· 
vles do civel. 

Dahi a nece!lidade de re«ular se a substi-
tuiçll.o distribuindo os trabalhos com equi-
dade e justiça entre aquelles escrivães . 

Tal é o ftm da I.· parte do proJecto. 
A segunda parte satisfaz tambem a um 

principio de justiça estendendo aos escri-
vllee dos termos e comarcu do Estado a dis · 
pos'çlo do artil(o I.· da lei n . 120, de 17 
de junho de 1895, porquanto, se e1se11 fun-
oclonarios ficarem privados dos proventos de 
18UI offlcioa no intervallo das sessões, ver-
ee-h!o multas vezes lmpoasibllltadoa de ac -
ceitar o mandato que lhes CCIDferlr o p()vo 
para advogarem aena lntereues no Congree· 
80 do Estado, uma vez que o subsidio só à 
taxado para sub&htencia durante o tempo 
das sesaoea. 

Além di81o, ae ao8 profeaaores o lentes 
eetadoaee foi estendida aquella llilposiçlo, 
tambem .. o• fanccionarloa de juttiça pode 
rá ella attingir sem inconveniente algum. 

A.,im, pol•, espera do esplrito de justiça 
do Congreuo a approvaçllo do projecto. 

Nlnguem mais pedindo a palavra encerra 
ae a diiOUI!liO e procedendo se a votaçlo é 
approv&do o projecto.-A' commi111o de 
Ju1tlça Cl vil e Criminal. 

Nada mal• havendo a tratar 11 o 1r. 
Pre1idente designa para amanbll a •egnlnh: 

ORDEM DO DlA 

PRIMEIRA PART. 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç!o da acta. 
Expediente. 
Se~nnda leitura doa parecere• de commla-

Sõl!a e do• projectos, depJis de impressos e 
distribuidor. 

Apresentação do pa :eceres das commis-
eo e~. 

. Apreaentaçi\o de projectoa, requerimentos, 
mdlcaçõel, Iote r•pe!lações ou moções. 
Di~cusaão de requerimentos, indicações, 

interpellaçOes e moções. 
Discuss1lo unica d<> parecer 1! . 179. 

SICOU :-.D I PARTI!; 

Até 4 horas da tarde : 
I.· dlscusf1lo do projecto n. 39, creando 

campos de demonstração na zona da matta. 
I.· tio de n. 91, revogando o art. 3. · da 

res()loção n. 3, que alterou o rclgimento in-
terno da Camara dos Deputados. 

I.· do de o. 12~. sob ~e desmembramentos 
de districtos . 

3.· do de n. 128, dando nova denomin ação 
' cidade de ~J ;; r de Heapanha . 

Levanta se a seullo. 

13.• SESS,\) ORDINARIA, AOS 7 DE JULHO 
DE 19~2 

PRESIDBNCIA !JO SR . RIBEIRO DB OL1VBIRA. 

SUM~IARJO :- t.· parte da o rdem dodia.-Acta-
F.xpedtente. - Ohservações ~oft sr~ . Carvalho 
llrllt~, Jo•é Gunçal\'Oa. Ablvl · ho Pinto e João 
Lutz . - 2. · teitura.-Apresent1ção do parecer para 
2. · di sc u~ ! IIO do prQjecto o. 73. ~e 19J'l.-Idem 
dos projectos n ~ . 13', 13~ e 139 . -~ . parte.-
I: lscussllo do parecer n . 17~ . - J.· di!"USs:l.o dos 
projectos ns . 39, !11 e 122, de 1901.-3 . · do de 
o . 128 .-0rdem dn di~ . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
prAsentes os srs. : Riboin de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Brandllo Fi-
lho, Valerio de Rezende, Olympio Borges, 
Carvalho Britto, Agostinho Poreira, Joaquim 
Calixto, JoEé Gonçalves, Lindolpho Campos, 
João Luiz, Arthur Pimenta, Gaspar Lopes, 
Ja yme Gomes, Luiz Cassiano, Fraoklin Bote· 
lho, A~tolpho Pint", Auis Lima. Jolí:o Vello-
so, Ferreira e Mello, Luiz Rennó e Leopoldo 
Corrêa, faltanio com cansa participada os 
srP.: Alves de LemoP, Olympio Mout•lio, Epa-
minondas Ottoui, Aatolpho Dutra, F. Peixo-
to e Freitas Castro e sem ella os mais se-
nhores. 

Abre-se a seullo. 
Lida n aota da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações ftca ella 
aobre a mesa para alr approvadaquando hou-
vo~r numero. 

ICXPEDI.NTB 

0 IR. 1. 0 .. CRICTARlO dá OOnta do le• 
gnint'l: 



O {fi cios 

Do Proeirleote da Camara Municipal de 
Abre Campo enviando uma representaclto de 
diversos habitante~ de S . Vioente do Grama 
pedin-:!o a tranaferencia desse dlstricto par11 
aquella comarc a .-.\' c1mmis~ão de Estatis· 
tlca. 

Do cidadão Alexandre de Mello Cabral en-
viando ao Congresso um a representação em 
que os habitantes do districto . de Agua 
Suja, do municip;o de Monte Carmello, pedem 
a traoaf .. rencia desse districto para o muni · 
cipio de Ee rrella do Sui.-A. ' mesma com-
missll.o. 

RepnJ~en/oção 

De hat itant.es do districto de Piedade da 
Boa Esperanç a pedindo u transf~renc;a des-
se districto pari\ a comarca do Piranga, a 
cujo município já pertence atlministrati\·a· 
mente .-A' coll'mis!l'ío de Justiça Civil e Cri-
minal. 

0 SI<. CARVALI!1 BRI1TO communica I' a 
Cama"a tlca inteirada que o sr. Xavier R o 
ltm fa lt8!'á a algumas ~euõ~s por motivo 
justo . 

O SR . A~;TOLPIIO Pr-.;To, em nome da Baro-
neza de S Geraldo , ~gradece á Camara ae 
homenagens pela mesma, trrbutadas á me-
moria de aeu fallecido marido, o senador ba-
rão de S. Geraldo . 

O sn. JosE' GoNçALVEs, fazendo ver di ver-
sos erros na im rre!são do p H ecer para :P 
discussão ~obre o projecto o. 11 ~ por s. ex c. 
apresentado em 5 do corrente, pede á Ml!&a 
providencia s no sentido de rer reimprt>sso o 
referido pnrecer .-Sera atteodido o pedido 
do nobre deputado . 

O SR. JoXo L•11z traz ao conhecimento da 
Camara e tlca esta Inteirada, que o ar. Julio 
Tavares tem faltado e cantlnuará a faltar 
ás sessões por motivo de molestia grave em 
peuoa de sua família e prevalecendo se da 
tribuna envia á mesa e pe1e para ser publi -
cada, antes de ter o de>tino regimental, a 
seguinte : 

RepreBtnto<:ão dn Comara Muoiolpel de 
Vllla Neva de Lima pedindo tranete · 
ri r se o e en muoiolpio p • ra o ou:marr.a 
d.l\ Oapital. 

Cdmara Municipal de Villa Nova de Lima , 
L· de julho .-te 1902. 

lllms. exms . srs Presillente e mais 
membros do Congresso Legislativo do E;tado 
de Minas Geraea. 

Sabendo que erse patriotico Con~reaao vae 
tratar brevemente da reforma da divitão ju-
diciaria do Esta~o. vimos respeitosamente 
pedir-v.:>&, como medida que reputamos jus · 
ta e como melhoramento indiscutível para 
oa DOIIBOI rnunlcipes, a transferenoia deste 
mnnicipio com os seus tres diatrioto1, o da 
Villa, o de S. Antonio do Rio Acima e o de 
Piedade do Paraopeba, para a comarca dea1a 
Capital. 

Oa doia primeiroJ dlstricto~ pertencem ao-
tualmente á comarca de Sabará e o ultimo 
mencionado á de Ouro Preto, sendo da maior 

oonveniencia, para a boa administração mu · 
nicipal e judiciari~, qne passem tudoa a fazer 
parte de uma só com arca e de manifesta 
vantagem que eJsa comarca seja a de Bel!o 
Hori zonte. 

Eximindo n'ls de ad ,luzir• em apoio de nos · 
ao pedido considerações qua o criterio pro · 
vatJo e a alta illustração rlesda as~ • mb!éa 
tornam dispen saveis , espE.>ramQs contlantea 
bene<olo deferimento. 

Saude e fraterni:Jarle. 
Carlos Henrique Roacoe, pres idente da Ca-

mara e a~ente executivo ; Aristirlds r! e Pau-
la Ferreira, vice-presidente : R: cardo Go-
•nide Mo rgdn, Joilo Martins Penna , Americo 
de Mendonça Scotti,lgnacio Fonseca, .Joaqu-im 
José de Moraes . 

Publ ique·@& na fórma requerrda e remetta-
~e á ccmmidsrío tJe Justiç& Civil e Crimioal. 

Sifl l ; ~OA LEIT UR A 

T~m 2.• le itur.t e tlca s;~bre a ma;a pa r·a 
ordem dvs trahallios o projecto o. l ~ld . 

APRB' ENTAÇÃ O o r. P \RBCERES DE COM~!.SSÕES 

O SR . JA YM•: Go MEP, pala commissllo de 
Obras Publicas , manda a Meaa o so;;uinte: 

Pm·ecer pm·a:! . · di •cu•S<io sob1·e o Jll'oje clo n. 
7:1, de 1900 

A C;llllmissãa t.le Obras Publica ~. \'iaçã'l etc. 
a que f,. i presente O projecto D. 73, de 1900, 
já approvado om I .· discussl!.o, auctorizando 
o governo do E; tado a ccntractar a coustru-
cçi!o de uma estrada de ferro que ligu e Poços 
de Caldas a S. J, sé rio> 9otelhos, é de pare-
cor que elle eeja subm ~ttido a segunda r!is 
cussão e appruvadC\ com a segu•nte emenda: 

Ao art. 2. ·, ·in ji11e, acc~esc e nte P.e : «e os 
d•reitos que possa ter á zona a companhia 
Estrada de Ferro Mozambiuho.» 

Sala ds s commi,sõeP. 7 d~ in lho de 1902 . -
Jayme Gomes.-Franhlin Bote l h o . -Ag~.~t inho 
Jose Perei .-·<' .·-A imprimir·&t>. 

O &R. BR,•NDXo FILHO, oor parte da commis · 
são de Ca maras Municipà ee, apresenta os se-
guinte~: 

l'roiecto n. 137 

(Terceira Legislatura \ 
A commissão de Cama•as Munic ipaes,a que 

foi presente uma recbruRção de 53 contribu-
intes municipaes, devid amente encaminhada 
ao Congresso EHtado :.t,contra o a1t . 12 da lei 
n. 11, de 14 de outubro d~ 1901, da Camara 
Municipal dü Machado, por ~ficarem sujeitos, 
por essa artigo de lei, ao_ pagemecto do im. 
posto de nt>~ocio de '3.• classe na importsn-
cia de réis 160,:0\JO, além d .. imposto de offl-
cina, os alfaiates e mo distas dat, uelle muni· 
oipio, que tiverem fazen1>S e aviamentos 
em depoPito para confecci• narem r . upau,-
tributação essa que entfndem Eer e:ugge-
rada; 

Conslderandr que assi8te ao Congresso 
competencia para conhecer da mataria e 
annullar a reft~rida disposição da cita.Ja lei 
municipal (Cooat. EPt., art. 75 n. VII § 
3. · e ut. 77 paragrapbo unico; e lei n. 2, 



de 14 de setembro de 1891, art. 43 n. 3 e 
paragrapho unieo); e, isto poeto, 

Considerando que é realm&nte procedeu to 
a reclamação, tanto que a commisslio in -
cumbida pela Assem bló1 Munic!pal de dar 
parecer sobre ella, unanimemente se mani 
restou pela revogaçlio da dita disposiçllo da 
&Iludida lei, 101· ur iujusta e vex at ?>·ia a tri-
butação nella creada : 

B' de par!cer que se adopte a segnlnte re-
rJinçllo : 

O Congresso Leglelativo do Eit&do de Mi -
nas Geraes resolve: 

Art. I .· Fica nu lia ;t didposição do art . 12 
da lei n. 11, de 14 de outubro de 1901, da 
Cltblara Municipal do Machado. 

Art. 2. · Revogdm-Ee as disposições em con-
trario. ' 

Sala daJ CommissõeP, 7 do julho de 1902. 
-Brandllo Fitho.-Arlhttr Pi mMta. 

p ,·ojeclo 11 . / :!li 

(Terceira L~giEiatura) 
A oommlssl!.o de Camara~ Mun;cipaes a que 

foi presente o recurso lnterpo3to para o 
Congresso Estadoal pelo cidadão Ant~ro P'er · 
reira da Rocha : 

a) da lei n. 122 de 6 d,~:> janeiro de 1902-
da Camara Municipal de Uberaba, em virtu -
de da qual foram ltle ca!Sados os poderes 
.do cargo de agente exeílutivo desse munici· 
pio,- com fundamento na dlsposiçllo do res-
pectivo Estatuto Municipal (lei n. 5- de 20 
março de 1893, art. 20) que estabelec~ : 

Compele <Í Ca111arrt Mtmicipal, sem tle-
Jlemlencia c! ! qtwlqtte>· outro ]JOrler, cassar 
os pocle1·es elo agente executivo nos casos 
tle incaJJacúlatlc physica on moral plena· 
mct>te prou{l(la c reconh ecirla po1· clous ter-
ços dos ute111b1·os ela mesma Canuu-a. 

b) das leis da mesma municipalidade que 
até agora tiverem sido sanccionadas pelo 
seu presidente, cidadão llhnoel Terra em 
exercício do cargo de agente executivo por 
vlrtnde e efidito da lei n. 122 supra men-
cionada; 

c) das leis da me1ma Camara, sob ns . 
108, 109, 113, 114, 115,' 116, 118 e 119, de 1901 
por haver nellas intervindo o bacharel An-
tonio Garcia Adjuto em caracter duplo como 
presidente da Camara, tomando a respectiva 
parte nos trabalhos das seuõaa em que fo-
ram ellas propostas, discutidas e votada~ e 
como agente executivo, sancoionando -as, 
com accumulaçllo desses dons cargos que 
sll.o separados naquell~municipio por lei de 
1900; e lloalmente, 

d) da lel n. 123-:le 6 de janeiro de 1902, 
da mesma Camara, em virtude da qual (oi 
cassada ·ao agente executivo municipal a at · 
tribuiçllo de nomear e demittit· livremente 
empregados municipaes destina1oJ e neces-
aarios â.9 funcções inherontes ao eeu cu;:o ; 

Depois de examinar attentamente a nature-
za do recurso e papeis quo o acompanham; e 

Considerando que as referidas leis n. 5 
(art 20) e n . 12~, da Camara Municipal de 
Uberaba sll.o mt ntlestamente c0ntrarias ;"t 

•• 
lei orga.nica das municipalidades e ás Cun· 
stituiçõ~s Federal e l!:stadoal : 

l. · porque violam flagrantemente a lei es-
taioat n. 2-ie 14 de setembr.1 de 1901, de-
terminando o caso de perda do cargo de 
agent~ executi vo municipal por incapacida -
de pby~ica ou moral, qu ando esse caso nl!.o 
se encontra entre os que sllo laxa li.oame111e 
espacltlcado3 nos paragraphos do art. 17 
d aq uella lei ; e 

2. · porque, estabelece11do o julgamento e 
decretaçllo da incapacida.Je d > agenh ex· 
ecutivo pel' propria Camara e independen-
temente da interferencia de qualquer outr.> 
po1er, quando é principio dominante na nos-
sa legielaçã~ que a incapacidade só:nente 
dará logar a perda dil um clrgo depois de 
averiguada mediante as nora;~as regulares 
de processo e de decretada por sentença 
judicial (Constituição Estaioal , art. 64; lei 
estadoal n. 20, de 26 de novembro de 1891, 
art. 32 § 6.·),-infringem claramente o salu-
tar preceito do § I ~ do art. 3. · da Consti -
tui ção E~tadoal, que, copiando a disposição 
do § 15 do art. 72 da Constltuiçllo Federal, 
determina que nlnguem seja sentenciado se-
o ã.~ por au~toridade competente, el'l virtu-
de de lei anterior e da fôrma por ella 
prescripta; e dabi, 

Considerando que ao Congresso Euadoal 
assiattl competencia para annullar a~ ra 
reridas leis municipaes em questi'l.o, me · 
dea.nte o racurso in terpost'l e de accordo 
com os motivos expostos,-Jos termos do 
art. 75 n. VIl § I.· da Conatituiçüo Estadoal 
e do art 43 n. 1 e paragraplio unico da ci-
tada lei estadoal n . 2 ; e, pois, 

Considerando que, emquanto semelhante 
nullidade nllo !or decretada pelo Congreuo, 
subsistem as rereridas leis, produzindo re-
gularmente seus efi'eltos, nllo obstante o re-
curso interposto que nllo tem efl'eito sus· 
pensivo (Constituição Estadoal e lei n. 2 cit., 
loc. oit. ibi.-poderão ser annullados; e lei 
cit. n. 20! de 18 de setembro de 1896, art. 
18, por Inteira paridade); e, portanto, 

Considerando que a occupaçl!.o e exerci-
cio do cargo de agenh executivo municipal 
de Uberaba., em que se acha, por atreito das 
ditas leis, o presidente da Camara, cidadão 
Manoel Terra, nada tem de illegal, sendo, 
por i !EO, perfeitamente validos todos os 
actos por elle praticados no exercício e den-
tro das attrlbui çõ as d'aquelle cargo, entre os 
quaes se encontra o de sancçllo a leis regu -
larmente votadas (lei est . n. 2 cit, art. 39 
e seus§§) ; 

Considerando que, a lei esladc-al n. 224, 
de 16 de setembro da 1897, em seu artigo 
3. ·, estabelecendo que nas oamaras, em que 
as funcçõ3s deliberatlvM e executivas Sii() 
separadas, em caso algum poderão ser accu-
muladas,-prohibe «ipso facto» que as cama · 
ra~. em qu~ o cargo de ag·ente executivo 
t"õr separaio do de presidente, se reúnam 
sob a direc\ã!J deste, quando, em substitui 
<;lio do respoctivo proprietarlo estiver em 
exercício ,raqnelle cargo; e d'ahi, 
c~n si derando que, havendo a Camara mu-

nicipal de Uberaba, onde os cargos de agen-
te l.l xeoutivo e de presidente aão separados 



po l' lei de ll.lOO, ae reunido em ISOI e discu· 
tido e votado as leis de ns . 108, 10\l, 11 3, 
114, 115, 11 6, 11 8 e 119 daquelle municipio 
sob a direcção e presidencia do bacharel 
Antonio Garcla Adjuto, que, entll.o, se acha· 
va em pleno exercioio do cargo de agente 
executivo municlpal ,-praticou actos mani· 
festamente contrarios a dispoaiçl!o do arti~o 
3. · da lei estadonl n. 224, supra citada, anaul · 
laveis, portanto, pelo Congresso Estadoal 
(Constituição Estadoal, arti~o 75 n . \'I! § 
I . · e lei estadoal n. 2 citada, artigo 43 n. I 
e paragrapt o unico); e !lnalmente, 

Considerando que o artigo 39 § 3. · da lei 
eatadoal il. 2 citada dá competencia ao 
agente Hecutivo municipal para nomear e 
demittlr livremente empregados municipaes 
neoessariaa á9 funcções d'esse cargo, assim 
como egnal competenci a. tem a camara muni · 
cipal quanto a ompregados destinados a B&r· 
viços de suas attribui ções, conforme lhe ga -
rante o artigo 37 § 7. · da mesma lei ; t>, por-
tanto, 

Considerando que a lei n . 1::3 da Camara 
municipal de Uberaba, cassando a seu agente 
executivo aquella competencia, chamando-a 
a si exclusivamente. viola a citada disposi · 
çllo dq artigo 39 § 6. · da. citada lei estadoal 
n . 2, e, conseguintemente, cumpr13 no Con · 
gresso ~stadoal annullal a (Constituição Esta -
do8l e lei estadoal n. 2, dec. citado) :-

E' üe parecer que se adapte a seguinte l{e· 
solução . 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi · 
nss Geraes 

Art. I.· Ficam nullo s os se guintes actos 
da Camara municipal de Uberaba : 

a ) disposiçl!o do art. 20 da lei n. 5-de 20 
de março de 1893 ; 

ó) lei o. 122-de 6 de janeiro de I\J02 : 
c) leis ns. 108, 109, 11 3, 114, 115, 116, 118 

e IHJ de 1901 ; e 

63 

Postoriorlll ente, o decreto u. 811, de 15 de 
abril de 1895, regulamentando o art. 2 u . 6 
da referida lei addicional, estabeleceu que 
quando os fun ccionnrios venham a fallecer 
antes da ex ti ncçi!:o da divida, cs h ordeiros 
necessarios ou coniuga sobro,•i nn te poder1to 
requerer p~ra continuar a otfGctusr o paga . 
monto da divida, obri ~a n !o-se a entr ar men· 
salmente pelo menos com a importancla 
necessaria para pagamento da annuidade 
es tipulada. 

Como sabe a Cam ara, sr. Presidente . a 
construcçito das casas foi deteJminnda pela 
necessidade que tinha o Estado de collocar 
na no va Capit al os funccionarios pu blicos, 
que, med iante recursoJ proprios, nl!o pode · 
ri am emprehender ta os deapem 9. 

Tal foi o meio pratico que o legldador en · 
centrou para conciliar os aHoa intereues 
publicos, ligados á mudança. da Capital, com 
os particulares intere!ses do funcclonal lsmo. 

Ora, assim sentio, nll.o é justo nem equita 
tivo que, dado o fallecimentn do luncc iona-
rio, antes de extincta a divide, sej n, com 
todo o rigor do art. 15 do tiecreto o . 811, 
levado o predio a hasta publica para alli 
eer vendido afim de pegar se o restante da 
divida, quando os successores clo fuucc iu na· 
rio n11o etfectuem ~om ualmente t s presta· 
çOes. Porquanto taes prestações nlio reJa ti· 

I vas aos venclmentor, de <tua Fão deduzidas, 
e que cessam com a morte do funccionario . 
Demai~. pode acontecer que, h l seja a 

epocba em que se ~ bra a ~uccesslio, como 
actualmente, pode o prodio levado á basta 
publica nllo produzir o neoessuio para n 
solução da divida, e, neste caso, além de 
l:lcarem os mccessores prejudicados nas en -
tradas realizadas, n11o teri!.o talvez o consolo 
de haverem pago suffioientemente a divida 
que o finado funccionsrio foi forçado a con· 
trabir quando os inte1·eues do Estado recla 
maram a transferencia de sua residencin. 
para Bel! o Horitonte. 

Attendendo a eetas cn r:~ideraçõea o pro · d) lei n. 123-de 6 de janeiro de 1902. 
Art. 2. • Revogam -se as disposi ções 

contrario, 
em jecto que ora apresento bonel!oia a v:uva, 

as filhas solteiras e os filh os menores ou 
maiorea a estes equiparados por direito , 
extinguindo a divida no caso do fallecimento 
do funcoionario, suspendendo tam bem as 
prestações devidas pelos funccionarios quan -
dc, verlticada a invalidez, forem privados 
de seus cargos .. 

(S. R.) Sala das Commlsaões, 7 de julho 
de 1902.-RrandãoF·ilho.-Arthur P-imenta. 
-A imprimirem-la. 
~PB.BBENTAÇ:i.O [)E PROJI!Cros, I :'>OICI, ÇOEI 

B MOÇÕ6~ O ti m do projecto, tr . l 't'u&ldente, ó remo · 
o 11r. Carvalho Brito :-Sr . Presidente ver do espirito do honrado fun ccionalismo 

tenho a honra de enviar a Mese , otrerecen da Capital dol érosas apprehensões e a Ci · 
do -o á consideração da camara dos sr1. De· mar a dvs srs . Deputados. epp ~ovando o, 
putados, o aeguinte pro.] ecto de lei : :UJ . praticará um act '> do efluidade e do justiça. 

Da simples leitura deste pro,]ecto resa ltn ,· Muito bem ; m11 i!o btm . \ 
a juatiça da medida que elle encerra, de ma O &R. Asus LDt .',o>:-Esse proje ~to é u n 
nelra que em poucas palavras exporei á Caea acto patriotico de v . ex c. ( Apoiod , s.) 
os motivoa que me determinaram a apre · Vem á Mes •, P. litit' , apoiado e vae a im· 
aental-o. pl'imir ss o Be l! ninte: 

A lei adiic '•J aal n . 3, de 17 de dezembro 1 p ,·ojec 'v n, 1 ;[I 
de 1893, designando o local para a edificatuo j 
da nova Capital, auctorizou o governo a es (Terceira l.ogi slo'.ura · 
tlpular as condições para promovel' oon:>tru· 1 . . 
cçõea de caaas destinadas aos empregados! O Congresso Legtslatt \' O do El tn·lo de Mi· 
rublicoa, re1identes na Capital, de modo a naa Geraes de1 reta . . 
facilitar-lbea o pagamento em prestações de· ~rt . . 1. · F1~a . ext neta a dt\lda dos fun · 
duzldas de seus vencimentos. cctonatlOB pubhcos resultante da conatru-



cçilo de casas na Capital para sua residen -
cia , quando, por fallecimeoto dos referi1os 
fnnccion arios, deixarem viuva, tUbas soltei · 
ras, lllbos menores ou maiores a estes equi· 
parados por ai rei to. 

§ I. · A extincçlio da divida nlio aproveita 
á mulher casaia separada do marido por 
motivo que lhe ror imputava!, nem as ftlhas 
casadas e filhos maiores ou menores eman-
cipados. 

§ 2. · Em qu alquer das hypctheses do pa· 
regrapbo I.·, a vi u va e os her.teiros só 
terll.o no lmmovel exonerado a quota corre · 
spondente àJ prestações feitas pelo fancclo · 
narlo falleoido. 

Art . 2. · Nll.o será obrlga1o ás contribui-
ções para amortizar a divida referuJa o 
funcciona rlo publi co que por invalidez ror 
priva<io de seu cargo . 

Paragrapho UDIC<J . Neste caso, depois da 
morte do !unccionario, appl1car se ha o dis · 
p~sto no artigo I.· e seue §§ da presente 
let. 

Art. 3. · í)a r a vores consignados nesta lei 
só aproveitnrlio quando, verificada a lnvali · 
dez ou por occaa1ilo do f~t lleclmaoto, o fun · 
cei<'nario estiver quites com o thesouro do 
Est1.do ou com a Prereitura . 

Art. 4. · Revogam -se as disposições em 
contrari o. 

S. M . R. -Sala das .11essues da Camara dos 
Deputados, 7 de jull!o de 1902.-Carv" lh1 
Br ilto. -Jollo Lui~ . -José Gonç-Jlves . 

SEGUN DA PARTE DA ORDE\1 DO DIA 
DISCUSSÃO no PARECEI!. N. 179 

Lido e posto em discus1l!.o unica encerra-
se esta sem debate e tlca a1iada a votaçll.o 
do parecer li. 179. 

l. ' DUCU S!ÃO DO PRN ECTO r;, 39 

Lido e posto em I.· discussão encerra-se 
esta sem debate, ficando ali ia ia a votaçllo do 
project() n . 39, que creia campos de demon· 
atração na zona da Matta. 

J.' OliCUJS\0 DJ PR'JJECrO N. 91, DE 1901 ': 

E' lido e posto em I . · disoussl!.o o se· 
guinte 

Pt·ojeclo 11. 91, de 190 1 

(Terceira Legislatura) 
A Camara do3 Dapohdos do Estado de Mi-

nas Ge1·aes 
REi%VE 

Artigo unic!l. Fi e 1 revo gado o artigo 3 . · 
da re!oluçllo n. 3, de 19 de maio de 1892, 
que alterou o Regimento interno. 

Salas das sessõe3, 17 ;de julho de 1901 .-
Vasco Azevedo.-Jayme Gomes.- O aspa r Lo . 
pes . 

Nlio havendo quem sobre o mesmo peça a 
palana enaerra se a discus,ll.o, lloaodo a sua 
votaçll!> adiada para quando houver numero 
legal. 

•• 

I 
1.• DI~CUS3ÃO DO P RO J KCTO M. 122, 

DI! 1901 

E' lido, posto em I .· discus5rí.o encerran-
do-se esta rem debate e ilca adiada a vota-
ção do seguinte 

Projec/o 11 . 122 , de 1901 

(Terceira L .. .; is latura ) 
O Congl'esso Legislativo rio E$ lado de Mi . 

nas Garaes resolve : 
Art. I.· F1cam dasmemb:adus: 
a ) do 1nunicipio de P1umb~· a e acorp>rarlo 

u o da Passos, o dietricto da ;; . Joã > do Glo-
ria· 

b) do município da Cambuhy e eucorpo 
rados ao de J~guary, os district·>s da. S. Se. 
bastião e S. Roque do Bolll 1t~t1ro; 

c) do município de LaVI'dS e encorporado 
ao de Campo B•llo o dist ricto de Perdões. 

Art. 2. · J{evogam-se 11s disposições em 
contrario. 

Sala das sessõds, 31 de a;to3t? de 1901.-
Vasco Azevedo. · 

O SR. AS3&S LtMA. (p•ta orde-n ) Jdclara que 
votar á contra o proje ~to. . 

I. ' DISCUSSÃO DO PR ).1 ~CTO N , 128 

Lido e posto em I. · discussão o project.o 
n. 128, dan:lo nova denomin ação á cidade de 
~ l a r de Hespanha, é a meBma encerrada sem 
deb ate , ficando a votaçl!.o a!Jia1'l para quan -
do houver nun.ero legal. 

Nada mai! ln vendo a tra tar -sB o sr . pre -
si dente designa para amanhã n seguinte 

ORDEM DO DI\ 

PRIMEIRA PJ. RT II: 

Até uma bot•a da tarde: 
Leitura e approvaçilo da acta. 
Expediente. 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuídos. 

Apre&entação de pareceres das oommissões. 
Apresentaç!o de pr~jectoa, raquerimentos, 

indicaçüeP, intãrpellaçoes <>U moções . 
Discusf ilo de requerimentos, indicações, 

interpellações e l.lloções . 
Approvação de redacções llnaes. 
Votação da mataria ouja discussão He acha 

encerrada. 
SRC. UN DA PARTK 

Até 4 hor-as da tarde: 
2. · discussll.o do proj eo ~o n. 88, sobre ao· 

ctorizaçllo para reorganização da Secretaria 
da Camara dos Deputados. 

2. · do de n. 132, sobre nomilaçilo de com -
missão para elaborar u m projecto de co1igo 
de organização judiciaria a do processo ai -
vil. 

2. · dO de D. 133, rllBDdO coincidir a divi-
são adm inistrativa e judiciaria do Estado. 

2. • do de n. 135, aobre exploraçll.o de rios 
de domínio do Estado. 



I. · do de n. I ~6, dispensando a publicaçao 
do Mi•.as Gera e ' ás segundas-fei rad. 

Levanta · e e a senão. 

2.• SESS,\0, AOS lO DE jULHO DE 1902 

PRB~IDENCJA DO SR. ANTONIO ~I.~RTI.~S 

SU )I,L\RI O . -Leitura da acta . - ~• r e ,euta\·ã ,l do 
parece r sobre e l t i ~ Ao pre>ideo·l"ial. - Ordem ~ o 
dia. 
Ao maio dia, feita a cuamada, acharu-@e 

presentes os srs. : Antonio ~1 a ~ tins, Celesti 
no So~ares, Pedro Drummond, Joaquim Calix-
to, Teixeira da íosta, ll(n acio Muo te, Rocha 
Lagõa, Gomes da Silv~, BrR n iiio Filloo, Assis 
Lima, Nunes Pinheiro, Bias Fortes, Jayme 
Gomes, Josino de Br ,t to. l>e•iderio de Mello, 
Baptista de Mello, Si m<\ . da Cunha, Porto 
Primo, Ferreira AI ves . Ltopoldo Cor: éa, Ro . 
dolpbo Ferreira, Valeria de Rezende, liibeiro 
de Oliveira, Lindúlpho Campos, Tavares de 
1\lello, José Gonçal ves, l>elrlm Moróira, Alves 
de Lemos, Mello Francu, ú lympio Borges, 
João Luiz, Carva lho Brttto, Arthu r Pimenta, 
Bawden, Camillo de Britto, Luiz Rennó, Ro-
d rigues Chaves, Franklin Botelho, Ferreira 
e Mello e Cornelio de Mt~ll o, faltando com 
causa J;articipada os .rs . : Camilio Prates, 
Avellar, Coelho de Moura, Olympio \lourll.o, 
Epaminondas Ottoni, Astolpho Dutra, F. Pei-
xoto, Freitas Castro, Julio Tavares, Xavier 
Rolim e Gaspar Lopes e !em ella os mais 
senhores. 

Abre-se a sessão. 
Li da a ac ta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre alie faça observações o sr. Pre-
aidente a da por approvada. 

APRESENTAÇÃO DO PARIICJI:R DA COMMISSÃO 
o SR. PRII:8IDENTE convida a commissllo 

a apreeentar o seu parecer. 
O ~r. Mello Frauco:- Sr. Presidente, a 

commissilo eleita para dar parecer sobre as 
eleições realizadas no Eetado a 7 de março 
do corrente anno, vem dar conta ao Congres-
so do resultado dos seua t.rai.Jalhos. 

Acceitnndo sua ho nrosa incumbencia a 
commissão reuniu-se em uma das salas do 
Senado e mandou annunc oar por editaes, 
durante cs dias de sõus tra l,alhos, que os 
interessados, que qu izessem oppõr-se á va -
lidade dessa8 eleições, ou denunci arem 
quaesquer ir regularidades aobre o respecti · 
vo processo, se a prõsentasseou ás horas de. 
termina1as no referido edita l . 

Durante ea,;es dias, a commis ~ll.o com pa-
receu ao logar designado à espera da reJla-
mações de quem qusr qu e f'õsse: ~ntretanto, 
seus trabalhos nrw Sõ interrompiam, por -
quanto, todos os seus mem 'J ~·os tiveram, por 
dietribuição , de se oc~upar das ,tpuraçõea 
parci aes das eleições etl'ectuadas nas di ver-
sas circumscripções do Es' at.lo. 

Concluidos esses trabalhos, os membros 
da commissão se reuniram e ug apresen ta-
ram parcialmtoute a mim, na qualidade de 
seu relator, atl m de submet~el -os novamente 
a estudo . Com etróito, cumprindo meu de-

A . c. - ! I 

1 ver, durante trss dias seguidos tive de ex-
' aminar as actas assim como todos os traba-

llhos da commissão, comparando os detida-
mente com as apurações municipa es e com 

I as a c tas de secções . Esse trabalho foi bas. 
I tanta longo e minucioso. Elaborado o pa-
I I'ecer, submetti o mesmo á approvação dos 

I membros da commiss ão, e e& tas, por unani-
midade de votos, acceitaramn'o em suas Clln· 
clusões e o as@igna ram. 

I Assim, &r. Presidente, cump; iu a commis· 
1 sll.o o seu dever, e eu venho ago• a proceder i á. leitur a ull pa recer pela me;ma fllrm ulado . 
1 Comquanto já. esteja elle 1111presso e s~ja 
conhecido de todos os senhora• cong t•ossis-

1 
t.s, cumprindo a dispne:ção regimen tal, ,·ou 
proceder á sua le itura (!() 

O oractor procede a lei:ura do Eeg ui ute 
parecer que é envied" á Mesa. 

Parecer sob1·e a el, içüo de Presidm l• e vice -
J'>·esi<hnh· do Estado de .llinas GerM, ,. :oli· 
Z·<rla a 7 de marçn de 190 '!. 

A Commi8slto eleita p~ra proceder á a pu-
ração da eleição de Presidt:nte e vice Prt~si-

1 dente do Estado, obser·vando o disposto no8 
a rtigos li7 § I. · e 13 da Constituição e precei · 
tos do Regimento, examinou minuciosa men-
te tcd·.•s 08 documõntos relati vos ao processo 
eleitoral ell'ectuado a 7 de março do corren-
te anno, e notou quanto ás apurações onuni-
cipaes o seguinte : 

A !ai n. 204 de 18 de setembro de :896,regu-
la o processo das eleições municipaes e dis-
trictaes, e prove sobre a apuração e seus 
atreitos, dispondo que e~t a se faça, em rela-
ção aos districtos e secções de districtos de 
paz, na fôrma do capitulo segundo do titulo 
terceiro da lei n. 20 de 26 de novembro de 
1891, com as modificações que a mesma lei 
estabelece no art. 2 lett·:a -A- a saber: 

A junta apuradora aerá compoet11 de trea 
juizes de paz da séde do municipio, dos tree 
immediatoa em votaçllo,e dos presidentes da~~ 
mesas eleitoraes dos di~tricto<. 

São supplentes destes mesarios os membros 
das mesas eleitoraes do districto da séde a 
começar do primeiro. 

A@sim, pois, as referidas moditlcações pare-
ce terem sido feitas sómente para a apuração 
das e leições [t<l r olaes de districtos e secções 
de districtos de paz , tratando -ao de repre-
sentação electiva Jocal,o que se torna eviden-
te em face da lettra do art. 2. · da dita lei 
n. 204, que se refere ao art. 172 da referida 
lei n. 20, sob a epigraphe : 

4< D~ apuração parcial das eleições dos dis-
tricks do paz, e secções de districtos >> . 

No dominio dessa ~i ( citado art. 142 ) e 
d<• respectivo Regulamento n. 596 de 13 de 
outubro de 1H92, art. 159, a apuração par-
c ial das eleiçOes de Presidente e vice·Preai· 
dente do Estado, de deputados e senadores, 
de vereadores e do agen te executivo munici-
pa l, de conselheiros districtaes e de juizes de 
paz se fari a em cada c; marca po~ uma j unta 
composta do ju1z de direito, como presidente 
ou presidida pelo juiz substituto effecti v o, na 
falta ou ímpedomento daquelle, dos tres juizea 
de paz e dos tres immediatos em votação ao 



terceiro juiz de paz tio dlatrlcto da séde da co-
marca e doa prealdentell dae me11as eleitorae11 
doa demais dl&trictos. 

A lei eleitoral n. 110 de 24 de julho de 1894, 
art. 2. ·, quanto a eleição de agente executi-
vo, de vereadores, con11elbelros districtaea e 
juizes de paz, dia punha que a re•pectiva apu-
ração na Eé!l.e dos munlclplos fosse feita por 
uma junta organisada de conformidade com 
o art. 172 da referida lei n. 20 com a se· 
gunte modltlr:tção : 

Na falta do juiz de direito ou eubstituto que 
a presida, a junta elegerá seu presidente 
dentre aens membros. 

À mencionada lei n. 204, art . 37 declara 
revogado• os art .. 2. · e 3. · tia lei n. 110 ci-
tada, ficando, porhnto, restabeleclda a dis-
posição anterior da lei n. 20 art. 172, oom as 
modifioaç11es feitas pela primeira destas leis 
( art. 2. • lettra A ) quanto á apuração de 
elelç11ea municipaes. 

Em defini tiva, pelo que temos visto nilo 
sendo correcto e j urídico que um a lei espe 
ela!, como a lei n. 204, derogue a disposlçi'lo 
de uma lei geral, é consequenota lcgica que 
aa apuraç11es parciaes de eleições deveriam 
~~er feHaa sob a preaidencia dos jnizes de di . 
rei to das coma roas. 

Entretanto, " intelligenoia commumente 
dada ao no! ~o direito eleitoral vigente, 
tem sido a de ampliar o systhama de or -
ganisação das juntas mun icipaes de apuração 
para carj!OB electivos munictpaes, á apuração 
das eleiç11es de Presidente e vice-Presidente 
do Estado, senadores e deputaóoJ . 

A lei eleitoral n. 20, art. 200,dispondo sobre 
as nullidadeP, não comprehendeu o facto de 
preaidencia da junta apuradora por pessoa 
incompetente, não obstante o que disp11a o 
art. 218 § 4. · do Regulamento eleitoral, que 
declara nulla a eleição em que se não tiver se· 
guido o processo prescripto pela lei. V a c 
!ando a doutrina interpretativa sobre este 
ponto, de modo que ainda al~umas apuraçues 
parciaes de comarcas foram feitas sob a pre 
sidencia dos rAspec tivos juizes do direito, 
pen~~mo1 que falta mot.ivo ponderoso para 
mvahdar as suprad1tas apursç11es, t:1lo so por 
que essa inteltigencia da lei poderia qualifi · 
oar-se de erro commum, que a nin~uem pre . 
judica, erro,. communis jus f acie, como por-
que em presença dus actas eleitoraes de dia· 
trictos e sec~!l es de diatrictcs , ftc Gu verifica-
da a exactid!f.o numerica das apuraç!les mu -
niclpaes. 

Accresce que eFsa foi a lntelligencia dada 
pelo proprlo governo em circular de 1897 
como se vê redig•<ia. e r .. ferida no relator10 
da Secretaria do lnter\or. 

O digno Secretario, sr. dr. Henrique Au· 
gusto de Olive:ra Diniz, que t llo relevantes 
serviços prestou ao honesttuimo governo do 
benemerito mineiro dr. Bias Fo1·te•, ti pro· 
posito da di!Hculdade que suscitamos, expri · 
me·&& nos segumtes termos : 

Os grandes inconvenientes da lei n. 11 0 
que eu salientei no rel11torio ante rior, po-
dmdo para eliAs a attenção do c .. ngresso 
Mineiro, desappareceram f• lizmente •limi· 
nados pela lei n . 20t, •le 18911, que eutre ou · 

•• 
traa dlsposiç11es acertadas veto revogar os 
arts. 2. · e 3. · da lei n. 110, de 189,. 

Tomando em consideraçllo duvidaa que 
surgiram quanto á verdadeira intelllgencia 
do art. 2.· da meema lei n. 204, na parte re-
lativa á competencia para a apuraçil.o das 
eleiç11es e conciliando a lettrl\ do texto lt>gal 
com o intuito do legislador claramente reve. 
lado nas discuss!!es havidas no selo do Con-
gresao, expedi uma circular em 19 de no-
vembro, declarando que aquelle artigo tanto 
se refere ás elelç11es locaes ( de agente exe-
cutivo, vereador, juiz de paz, etc. 1 como ;\s 
propriamente estadoaee. 

Alguns magistrados, entretanto, aupposto 
sem discrepancla apptaudlssem a medida que 
tomei e deixassem de presidir as apur aç11es 
subsequentes duvidaram da legalidade della, 
expondo :u razões de interpretação em que 
se fundaram. 

Torna-se, pois, necessarla uma declaraçllo 
expressa do Congresso sobre o pouto em du-
vide, firmando para o caeo uma Interpreta -
ção authentlca . 

A commistão notou a falta de remessa das 
netas eleitoraes de districtos e secç11es de 
districtoe, e o que é mais grave ainda, a 
falta de remesra de algumas apuraç11es mu-
nicipaes. 

Sendo a obser vancia do processo eleitoral 
a condiçil.o essencial do bom funccionamento 
do apparelho em que se veritloa o exercício 
da soberania, base dos governos democr ti-
coa, é para lastima r se que a comprehensll.o 
dessa verdade não se tenha incorporado aos 
costumes publicos com o mesmo vigo::- com 
que está lançada no corpo das leis. 

O Regulamento eleitoral. art. 1115, deter-
mina a remessa das actas a seus competen-
tes destinatarlos; mas o que é certo ó que 
o mesmo Regulamento, na parte penal, não 
indica expressamente essa falta para a im-
posição das penas que as leis do Estado po-
dem infliogir. 

De modo que em ele iç11es não disputadas 
po:r candidatos que representem opini11es 
divergentes n!o se póde contar muito com a 
pontualidade no cumprimento de deveres se-
melhantes. 

De mais, conhecida a benevolencia de 
noseos babitoa de extrema tolerancia, a 
natural desídia e frouxidão daquelles a quem 
incumbem taes obrigaçoes,enconlram sempre 
desculpas, 1e não mesmo justificação. 

A commifPão, portanto, teve de attender 
antes á maioria do• suft'ragios calculada em 
rel uçil.o a totalidade dos votos activos con· 
atantes das actas, do que a exigencia abso-
luta da• mesmas aotaa dos mumcipioP, onde 
se procedeu apuraçll.o e dos di1trictos e se-
oç11es onde se ~n·dctuaram eleiç11es, mas cu -
jas actas não Fe remetteram. 

O resul tado obtido e cuidadosamente veri-
fl cll.do por todos e cada um dos membros da 
commis;ilo, conforme o exame feito nas actas 
das circumscripçU!S eleitoraes, foi o que 
cons ta do resu mo annexo a este e que de-
monstra terem Pido ele1tos Presidente deste 
E;tado o sr. dr. FrAncisco Antonio de Sallea 
com ldl.l06 votos e tres em separado e vice-
Presidente o ar. dr. Pacifico Gonçalves da 



Silva Mascarenhas, com 160.298 e doia em 
separado. 

Numa elelçll:o nlio disputada por oandida · 
tos divergentes ; numa eleição em que a 
corrente doe au11'ragioe se dirige, por um ál-
veo commum, para um mesmo objectivo, 
nllO ae póde suspeitar razoavelmente que pu-
desse ter sido empregada a fraude maliciosa, 
sem necesaidade e sem motivo determinante 
para contaminai-a, inquinando-a de nulli 
dadas. 

A validade deata eleição ü, poia, uma 
eonaequencla neceeaarla do exam& de provas 
que demonatram a manifeataçll.o da opini!io 
popular a Indicar o• doia honrados mineiros 
aep01itarloa de sua confiança e sut\"ragados 
pela quaal unanime expresslio da eoherania 
para chefea do governo do Eotado. 

Assim, pote, é a mesma Commissl!.o de 
parecer, dei:J:ando de tomar conhecimento 
especial de alguma• Irregularidades occorri-
das nas actaa de alguma• eleições parci aes, 
que eejam reconheoldos e proclamados Pre · 
aidente do Estado o cidadão dr. Francisco 
Antonio de Salles e vice · Presidente o dr. 
Pacifico Gonçalves da Sil va Mascarenh8.8. 

Sala das Commisaões do Congresso, 9 de 
julho de 1902.- V. M. de Mello Fran co, Pre-
sidente.-Leopoldo Corrêa, Secretario.-0.-l-
Jim Moreira .-Baptisla de Mello.-Val~io de 
R czemle.-lgnacio Murta.-Josino ele Brito . 

Anaello 

Foram remettidas act8.8 da aruraçlio geral 
dos seguintes municípios: 

(Lei de 23 de julho de 1894) 

). • CIRCUM8CRIPÇÃO 

·Tiradentes, Barbacena, Lima Dun1-te, Ouro 
Preto, Marianna, Alto Rio Doce, Alviuopolis, 
Prados, Queluz, Abre Campo, Caratinga, Pi· 
ranga, Turvo e Ponte Nova. 

2 .• CIRCU ~lSCRlPÇÀO 

Viçosa, Rio Brnuco, Ubú, íl. Jol!o Nepomu-
ceno, Mar de Hespanha, Rio Novo, Rio Preto 
e Palma. 

3.• CIRC UMSCRIPÇÃO 

ltajubú, Campanha, Jacutinga, Jaguary, S . 
Joré do Paraizo, S. Rita da Extrema, S. Gon-
ça lo do Sapucahy, Cabo Verde, Tres Coraç<•es 
do Rio Ve f"d e, Pouso Alto. Aguas Virtuosas, 
Pedra Branca, Cambuby, TresPontas, Christi 
na, S. Caetano dn Vargem r.rande. Ca ldnP, 
Caxambú e Campos Geraes . 

4 . • CI RCnHCRil'ÇÃO 

Araguary, Estrella do Sul, Formi ;;n , Pt•ata, 
Araxli, Bom Sucaesso, Piumhy, Sauta Ri ta da 
Cassia, Alfenas, Monte Alegre, Sacramento, 
~lonte Santo, ltapecerica, Pa8sos, VIlla Nova 
de Rezende, S. Sebastião do Paraíso, Fr u-
ctal, Paracatú, Jacuby, Uberaba e Mu za mbi · 
nho. 

5. " CIRCU~lSCRll' vÀ O 

Sabará, Bello llol"izonte, Santa Luzi a do 
Rio das Velhas, Bomtiw, Pani, Curvello, l'i-
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tanguy. Abaetbé, ~anto Antonio do Monte, 
Carmo do Parnahyba. Patos, S. Domingos do 
Prata, ltabira, Sant'Anna de Ferros, ltauna 
e Santa flarbara. 

6. ' ClRC UMSCRIPÇXO 

Salinas, Arauuahy, S. Francisco, Tremedal, 
.Januaria, S. Jol1o Baptista, Grão Mogol, Mi -
nas Novae e Rio Pardo. 

Resultado da apuraçí'ío feita pelas actas 
municipaes : 

I •. CIRCUMfCRIPÇÃO 

Para Presidente do E;tado o sr. dr. Fren-
clsco Antonio de Salles, obteYe em 
Tiradentes .. . . . . • . . . . • . . . . . • . . l .f 65 
Barbacena .•. _...... . .. . ...... 2 .072 
Lima Duarte.. .... . ... ....... 64-1 
Ouro Preto . .. .... . . ....... . . . 4.400 
~larianna ....... . ... ... _ . . . , . . 2 42<1 

Alto Rio Doce ..... , ...•..• _ . . 
A lvinopolis .•... ..... ... . ..... 
Prados . ..• . .....•.• .. . . ..... . . 
Queluz .. ... ..... .. ........... . 
Abre Campo . ... ..... . . . .. ... . 
Caratiuga ••.....•.. . ..... . .. . . 
Piranga .. ...... .. . •.. . ...... . . 
Turvo . . ... . ....•..•.. . .... . .. 
Ponte Nova . . ..•.. _ •. . . . .. . .. 

Dh·ersoa cidadãos obtiveram •• 
2.• CIRCmt:'iCRil"ÇXO 

IO.IHO 
1.839 

345 
1.766 
2.5.'í0-l 

850-2 
2.502 
2.299 
1. 4GO 
1.639 

25 .800-8 
:157 

Para Presidente do Estado o ar. dr . Fran-
cisco Antonio de Salles obteve, em 
Viçosa ••.. _. . .. . . . .. . ... . . .... 2. 182 
Rio Branco. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 767 
Ubá .......... -..... . .. .. ...... 1 .649 
S. João Nepomuceno.. .. . . . . .• 1. 031 
Mar do Ilespanba . ... . . oo• .... 1.904 
Rio Novo . . . . .. . . . ... ......... 616 
Rio Preto . . ..... . ........... . _ 1.098 
Palma • . .... _...... . . .. . ... ... 1.979 

Di versos . .. ...• . .. .• . . .. .•. . .• 
3.• ClllCUMSCRlJ ·çX o 

11.256 
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Para Presidente do Es tado o sr. dr. 
cisco Antonio de Sa ltes obteve, em 

Frnn -

lt~:jubá .. ... ... . .. .. . . . .. . . •.. 
Camp~ nba .. .. . .. . ..... . ... .. . 
Jacutinga ... _ . . . . . .. _ ... . . .. . . 
J a ~uary . _ .. ..... .. _ ..... ... . . 
S. JoE e do Para izo . . . ... _. 00 _ . 

S. Rita da Extremr. . . . ..... . .. 
S. Gon çalo do l:apu cat,,· ..... . 
Cabo \"e r de ... .. ... . . . .. ..... . 
Tres Coraç<.es do IUo Verde ... . 
l'onso Alt" . .. - . . . - . .. . .... .. . . 
Aguas Virtuosas .. 00. 00 •••• 00 . 

l'edra l:lranca ....... .. ... ... . 
Cambnhy ...... _ . ... . .. ... . . . . 
T1•e s Pontas ..... . . .... .. .. .. . 
Chri ft ina .. . . . .. ..... .. ...... . 
S. Caetano Ja \"arl!eUI IJra nd e 
Caldas . .......... .. .. . . .. .. . . . 

938 
1. 82:1 

66:l 
I. 20f· 
2.4!!7 

85:l 
3.2i 2 
1.891 
1. 166 

8R7 
1.155 

395 
2 792 
1.1 20 
l .R'lf, 

577 
1.3I:i 
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Caxambu . ..• • ••....• . ...•.. . . 
Campo• Geraes ..... ... . ..... . 

Di verse s . ..... ......... ..... .. 

4.• ClRCUM! CRIPÇÃO 

481 
1.643 

26 .643 
74 

Pera Presidente do Estado o ar. dr. F'ran· 
cisco Antonio de Salles obteve, em 
Aragua1 y ... .. ... . ..... . ... . .. 
Eo! relia do Sul. .... ...... . .. . 
Fcrm iga ... . ... ... ........ .. .. 
Prata .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ... 
Aro xá ... .......... . .... .... . . 
Bom Successo ........ ... . .. .. 
Piumhy .. .... , ...... . ..... . .. . 
S. Rtt:~ de Cossi a ... . . .. . .. . . . 
Alfenas ......... . . . . ... ... . . . . 
Monte Alegre ... . .. . .. .. ... .. . 
Sacrament~ . ..... .. .... .. . .. .. 
Monte Santo .. .. . ...... .. ... . 
Itapecerica . . .. . ...... . , . . .. ..• 
Passos. , . . .. .. . .. , .. , .. , .... . . 
V:lla Nova de R~zende . .. ... . 
S. SebaFtião à o Parai zo .. . . .. • 
Fructa: . .. .. . . ......... ..... .. 
Parac;.t ú ...... . ..... ........ .. 
Jacuby .... . . .............. . .. . 
Uberaba ..... . ... .. .. .. ..... . . 
Muzambinl: ') ............. .... . . 

926 
7ú2 
766 
76 1 

1.493 
·'> 15 

1.1115 
714 

1.863 
3g6 
716 
480 

1 .403 
650 
:385 
73•J 
572 

1.1 94 
575 

1 . 05·~ 
1.269 

Diversos . ... , .. ... . . ... ... . . . . 
18 .477 

-4 
Em bra nco ... . ..... . ..... , .. . -4 

5 .• CIRCUM~CRIPÇÃO 
Para Presidente do E~tado o sr. d r . 

cisco Antonio de Salle obteve, em 
Fran-

Sabarã ..... .... .. .. .......... . 
Bailo Horizonte •...... . ...... 
S . Luzia do Rio das Velhas . . . 
Bomtim ...... .. ........•.... .. 
Parã .. ............. .... .. .... . 
Curvello •.•................... 
Pitanguy .. . ........• . •........ 
Abaetbé . . . . ...... .. ......... . 
Santo Antr. nio do Monte ..... . 
Carmo do Paroabyba .. .. .. . . 
Patos ........ .. . . . ......... .. . 
8. Domingos do Prata . ...... . 
Itabira . .................. . .... . 
Sant' Anna de Ferro5 .. ... .. . .. 
lta úna .... .. .... . .... .... .. .. . 
Santn Barbara ... . .. ....... . . . 

D ; ver~os .. .... ....... .... .. . . . 
'6 . • CIRCUM iC!!. IPÇÃO 

797 
833 
704 

2.261 
981 

3.21 8 
1.206 
1.970 
3.305 

i 25 
995 

1.303 
633 
759 
767 
249 

20.7116 
20 1 

Para Presi<lents do Estado o sr. dr . F'nn -
cisco Antonio da Salles obteve, em 
Sallnas . ...... .. ... ..... c...... 4.619 
Araseuahy ... ... . . . . ..... . . . . 4 654 
S. F r ancis<lo .. .. .. .. .. .. .. . .. I. 782 
Tremedal. ... .. ... ...... .... .. 5.221 
JanuRria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . \;44 
S. J , ão BaJJtista . .. . ........ .. 1.052 
OtlioMogol .. . ... ..... . ... .... :'!.847 
M1nns Novas... . . .... .... .... . 3 191 
Rio Pardo ....... .... ..... . .. 3 .2il8 

Di verse-s . .... . , . . .. . .. .... .. . 
30 .608 
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I. ' CIRCUMSCRIPÇÂO 

Para vice-PrePidente o sr. dr. Pacifico 
Go n çalves da Silva ~lasc -l ranbas obteve em 
Tirndente ; .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . I .067 
Ba rbacena .. .. ... . . .. .. .. .. .. 2.073 
Lima Dnat·t~.. . . ... .. ...... .. 581 
Ouro Pro to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 335 
Alto Ri. o DJce ....... ......... 1.836 
Alviuopoli s .. .. .. .. ....... . ... 345 
Prados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . 766 
(.)ueluz.. ...... .... . .. . .. . .. ... 2.555 -1 
At re Campo............. . .... 855 -I 
Caratinga .. .. ....... , . . . . . . . . 2.329 
Piranga.. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2 . 297 
Turvo... . . ... .... .. .. . .... .. . 1.400 
Ponte Nc ,·a... .... .. .. . 1.602 
Mari a nn a . .. .. .. . .. . 2.391 

Diver Eos .. .. ........... . 

2 , • CIRCnECRIPÇÃO 

25 .432 
596 

, Para vice -Pros: doote o sr. dr. l' . cilico 
I GJnça lve~ da Si l,·n Ma~carenhas oh,eve, em 

Viçosa ..... ...... .......... . .. 2.1 95 
R1o Br&nco.. .. . . . . . . . . . . . . . . . 777 
Ubá.. . . ........ . . . . .. . . ....... 1. 646 
S. João Nep om ucw •. . .. . . . .. ~95 
Ma r r e HePp&nl!a .. . . . . . . . . . . I 90 1 
Rio Novo ... ...... ........ , . .. 6 14 
Rio Preto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 081 
Palma . .......... . .. .. .. . .. .. I . 97\i 

Diveraor . . . . . . . . .. ... .... . .. . . 
3.• CIR CnHCRIPÇÃO 

10 .991 
308 

Para vice-Presidentll o sr. dr. Pacifico 
Gonça l ves da Silva M&.scarenhas obtevt>, e-m 
ltajubã ........ .... .... ..... .. 
Cam panha .. ... . .. .. . ..... .. . . 
Jacutinga . .................. .. 
Jaguar-y .. ...... .. . . . ..... ... . 
S. Jc s<i do Paraizo .... . ..... . 
S. Rita da Extrema .. . .. .. ... . 
S. Gonça lo do Sapucab y .... . . 
Cabo Yerrle . .......... ... .. .. 
Traa Corações do [(;o VerJe . . . 
Pouso Alto .. ..... ... . . . ..... . 
A gu as \'ir tu osas .. ..... .. . .. , 
Pedra Branca ... ...... .. .... . 
Cam buhy . ..... .. . .. .. .... .. . 
Tres P<·ntas . ... .... .. .. ..... . 
CLri;;tina .... ...... . .... . .... . 
S . Caetano da Vargem Oran -

de .... . . , ...... ..... ....... . 
CHlda~ .... . ... .. . . . . . . . ..... . . 
Caxambú ... . .. ... . . ... , .. . .. . 
Campos Ge ~ aeP ..........• ••• . 

Divors{s .. .... .... ... . ....... . 
4 . • CIRC UMSC RIPÇÃ O 

933 
1.786 

663 
1.29G 
2.487 

853 
3 .2i2 
1. 891 
1.1 136 

901 
1.1 53 

395 
2 .8:l9 
1.1 26 
1. 860 

!:.78 
1. 3 13 

475 
1. 613 

26 .63 ' 
83 

P&ra vice-Presi~ente o sr. dr. Pa cifho 
Gonça lves da Silva Mascarenhas ob•eve, 
em 
Ara g uf' r .r ..... .. .... . . , . ... . . 
Ertrella do Sul .. . . . ....... . . 

I Formiga . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . 

926 
702 
767 



•• 
Prata ........................ . 
Ara:rá ..•..................... . 
Bom Succeuo ........ . . . ... . . . 
Piumhy ..... . ....... ....... . .. 
Santa Rita de Cu si a .. ..... . . 
Alfenas . . .. .... .... . . . ... . .. .. 
Monte Alegre ... . . . ... . . .. . . . . 
Sacra mento . ... . . . ..... . . . .. .. 
Jllonte Santo ...... ... .. .. .. .. 
Jtspecerica . ............. . ... . 
Passos . . . . . . . . .. . .... . • ... ... . 
\' i lia Nova de Rezende . .. .. . . 
S. Sebastiil.o do Par n. izo ..... .. 
Fructal ... .. ...... ...... .... . . . 
Paracatü .. .... .... ..... .. .. . . . 
Jacuby ............ . . ...... . 
Uberaba . . ........... .. 
Mu~ambi nho . . ... ... . .. . ... .. 

761 
1.493 

81f> 
1.011 

705 
1.822 

3H6 
716 
46~ 

1.40:1 
659 
385 
i30 
5i 3 

1. 189 
5i5 

1.494 
1.268 

18 .842 
IJí,·ersos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ 
Em br ê1nco............ .. .. .. . 2 

5.• CI P.CU MSCRIP ÇÃO 
Pd ra vice ·Presidento o sr. dr . Paciti co 

Gonçalves da Silva ~lascarenhas obte'Ç'e, e;,-, : 
Sa bar:i . ........... . ... . . .. . . . . i 9'> 
Pe llo Horizonte ...... ... ...... l\ll3 
Sa nta Luzia rlo Rio das Ve · 

lhas ... . . . .. .. . ....... . . .. . . 
Bom ilm .. . ...... ...... ... . .. .. 
Pnrá . . . .... .. .... . .... . ... .. . 
Curvello ........• . •........ .. 
Ptt5ngu y ........... . ... . .... . 
Abaethé ..................... . 
S ~ nto Antonio do Monte . ... .. 
Carmo de Parnah yba .. ...... . 
Patos . .. . . ......... . .. ...... . 
S. Domingos do Prata ...... .. 
ltabira .......... . ..... . .....• 
Sant' Anna de Ferros ....... .. 
llaúna ..................... .. 
Santa Barbara . . . .....• .. ••.. 

Divereos . . ...•. . ... . . • , ••••.. 
6 .• CIRCUM~CRIPÇÃO 

Para vice Presidente o sr. 
Oonçalves da Silva Mascarenhas 
Sa linas ........... . . .. . .. . . . . . 
Arassuahy . .. .. . . .. . .. ... . . . . 
S. Francisco .... .. . . ..... . . . . 
Tremedal. .. ... . .. . . . . .. . . .. . 
Januaria .................... .. 
S. Jo!lo Baptista ............ . 
Orão Mogol. .... . ........... . 
Minas Nova~ .. ... . .. . .... . .. . 
Rio Pardo .... ...... ..... .. .. 

Diversos ... . ... . .. . . . .. . . .. . . 

i 04 
:.> .269 

ll88 
3.268 
1.2(17 
J.loiO 
3.305 

i25 
995 

1.210 
633 
RIO 
771 
253 

2o.596-· 
124 

dr. Pacifico 
obteve, em 

4.619 
4.594 
l.i82 
5.221 
2.951 
) ,1)~2 

3.847 
2.881 
3.214 

30. 161--
2{15 

RBBULTAIJO DAS APURAÇÕ ES MC NIC IPAKS 
Para Presidente do Estado o sr . dr. Fra n-

cisco Antonio de Salles obteve nas Eel!'uin -
tes circumacripções : 
1. • .. . ...................... .. 
2 .• ... ..... . ..... . .. . . ... . .. .. 
3 .• . ............... . ......... . 
4 .• .... . .. . . . ....... . ... .. .. . . 
5 . 11 •• • o •• o •• • • •• ••••••••• •• •• • 

6.• ..... .................. ... . . 

25.800 - 3 
11 .25f\ 
26.643 
18.4ii 
20.i06 
30.~08 

J3a.49 ·- 3 

I 
P&ra vice·Preaidente do E1tado o sr . dr. 

Pacitlco Gonçalves da Silva Mascarenhas ob· 
teve nas seguintes circum scripções : 

I ~ ·.:: : : : : : : : : :: ::: : .· :::::::: :: ~t ·.t~~- 2 

1

3 .;·.. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . ... 26 .630 
4 .• . .. ..... .. .. . ... . .... .. .. . 18.842 
5.•. .. .. .. . .... . .. . .. .. ..... 20.fi96 

16 .•.... .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . :l0. 161 
132.652- 2 

! Nos seguinte s municípios a a pura~ ito toi 

I 
fe tta pelas poucas e c: as pa rc i u e~ remettidas . 
á Comm i~ sllo : 

I 1 .• CIRCUM ~CRIP~ÃO 

, São .João d'El P..t'y , Manhuassú e Entre-
l lt' u~. 
I 

2. ' CIRCUM>CRIPÇÃO 

Leopcldi na , Sfi0 Paulo do Mur ;ab é, Cata-
. :I uazeP , Sllo Mnnoe1, Guarará, Ju iz rle Fôra, 
Pomba, S11C' .! M ó de Al em Para t,yba o Ca-

i rangoln. 
I 3.• C I ~CU M~C RlPÇ ÀO 

i L~ nas, Ouro Fino , Curmo do R' o Cl:tro, 
1 Ayuruocn, Dore~ da Boa Esperança, Santa 

I 
Rit• do Sapucah y, \' arginha, Pouso Alegre 
e Baependy. 

' 

I 
4 .. CIRCUME CRIPÇÃO 

C~mpo Bello, Monte Carmell \ Patroc ínio e 
I Olh·eira. 
1 5. · CIRC UMSCRIPÇIO 

I Vi lla Nova de Lima, Sete Lagoas, Guanhil.es, 
Caethé, 8erro e Con c ei ~ ll o . 

6 . . CIRCUP.ECR IPÇÃ O 

Montes Claro~ . Peçanha, Villa Brasilea, 
Bocayuva , Theophilo Ottoni e Diamantin~. 

, O resultado da apuraç!io das actns parc1aes 
nos municípios que de :). ··: élm de remetter 
as actn~ da apuraçll.o geral , foi o seP'uinte: 

I .· CIRC li m CRIP.;Xo 

Para Presidente o H . dr. Francisco Anto · 

I nio de S~lles obteve, em 
São Jc!io d'EI Rey............ 522 

: Manhua~su . . . . . .. .. .. . . ...... 910 

!
En tre Hirs . .. . . . . . ... .. .. . .. 453 

-,-:-885-
2.• CIRCUMSCRIPÇÃO 

Para Pres idente o sr. dr. Fr.tncifco Anto-
nio de Salles obtev~ em 
L9opoldina ... . .. . .. .. .. . ... .. 
São Paulo do Mu riabé .. . . .. • 
Cataguazes .. .. . .. ... ...... . 
Si'lo Manoel . . . ... , . . . . . .. . . . . 
Guarar á . .. . . . . .. ..... ... . .. .. 
.J u 'z de Fóra .... ....... . .... . 
Pom h• .. . .... .... . .. .. .. .. .. 
S . José de Além Paraltyb:t .. . I Car~ ngola .. .... ... .. ...... . .. 

DI rerso~ ... . .. .. . . . . .. . ...•.. 

771 
3.578 

28 1 
1.1 09 

i 7:3 
281 
848 
40:1 
li 

8.052 
246 



3.• C!RCU)f8CRIPÇXO 

Para Presidente o ar. dr. Francisco 
tonto da Salles obteve, em 

An· 
IJuarará ...... . .•........... . •....• 
Juiz de Póra •....•.•.•.•........ , . . 
Pomba ....•...•.. . .......•.•..•..• 
S. J aé d'Além Parabyba .......... . 

999 
283 
7211 
386 Lavras ....... ..................... . 

Ouro Fino ..••.•.•.•.... . ..... . •.•. 
Carmo do Rio Claro ...•..•••...••. 
Ayuruooa .....••. . .........••....•. 
Dorea da Boa Eaperança ... . ..•.•.. 
santa Rth do Sapuoaby .•.••.... . .. 
Var<inba .•••. • ............... . .... 
Poueo Aleçe •..••. •••... . ..... . ... 
Baepend;r ........ . ..... .. . . . . .. .. . . 

Dlvereos .... . ... . ..... .. .•..... . ... 
.C.' CIRCUMECRIPÇÃO 

Caran,ola ......... : . .... . ......... . 587 
986 
560 
981 Diver1oa .......... . . . ............ .. 
529 

1,054 3.' CIROUM8CRIPÇÃO 

l . ~~l G:n~~~v:!oe::e~~~~t~~ao:~~nb~~· 
1.001 em 
8.003 Lavras .•......... . . .. ... .. . . ...•.. 

15 Oaro Fino .... . . . . . . . . ........ . ... . 
Carmo do Rio Claro .. . ....... . . . .. . 
Ayaruooa .............. . . ..... . ... . 

11 
8.146 

138 

Pacill.co 
obteve, 

Para Preatdente o ar. dr. Francisco Antonio Dores da Boa Esperança .......... . 

553 
985 
560 
9R2 
529 

de Bailes obteve, em 
campo Bello ...... . ....... . ... . ... . 
Moilte Carmello ....• . ...•. . . ....... 
Patrooinio ...•..•••..•..... . . . ..... 
Oliveira .....•... . •..•..... . ... .. .. 

Diveraos .......... .. ..... . ...... . .. 
5.' CIRCUMBCR!N;\O 

Santa Rita do Sa.puc:~by .... . .....•. 
1 .108 Va.rgiuba ......• . .. .. . . •. . . .......• 
1.029 Pouso Alegre ... ... .............. .. 

903 Baependy ...... .. .. .. ..... . .. . ... . . 
403 ' 

3. 443 I Di verao~ . .. . ...... . .............•.• 
20 I I 4 .. CIRCUM8CRIPÇÃO 

1.055 
1.571 

746 
l.llOI 
7 .992 

2-1 

Para Presidente do Esl.a<l.o o ar. dr. Fran· Para vice-Presidente o ar. dr. 
Gonçalves da Silva Maacarenhas 
em: 

PaciftcO 
obteve. oisoo Antonio de Salles obteve,em 

Villa Nova de Lima .......... . . . . .. 
Sete Lagoas ..................... .. 
Guanblea . . ....• . .......•... . .....• 
Serro.: ....................... . ... . 
Caetbé ... . .•........ . .............. 
Conoeiç!o •. : ... •..... . ......•.. . •.. 

Diveraos ............. . , .....•. . .. . . 

6.' CIRCUMSCRIPÇÃO 

309 
715 
517 

1.070 
·112 

1.011 

Campo Bailo . .. .. . .. . ............. . 
Monte Carmello ... . .............. . 
Patrocinto .... .. .... . ....... .. .... . 
Oliveira ............ . ............ .. 

4•034 Diversos ............. ... .... . ..... . 
100 5. · CIRCU:>~ ;CRIPÇÃ ·) 

1.107 
1.029 

003 
::194 

3.433 
::10 

Para vlce·Preaidente do Estado o sr. dr. 
Para Presidente do Estado o ar. dr. Fl'an· 

otaco Antonio de Sallea obteve, em 
Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas ob-
teve, em 
ViU a Nova de Lima ......... .. 310 

717 
517 

Montes Claros...................... 335 
Peoanha............. .• . . . . • .. . . . .. 511 Sete Lagoas .....•....... .. .... 

Guanbães .................. . . . Vllla Brasilea.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 304 
1.070 

412 
1.032 

lJooayuva... .. • .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. 119 s~rro ....... .. •.•.....•... . .•• 
Caetbé .. ................ . ... . . Tbophllo Ottoni..... .... .. .. .. .. .. . 651 
Conoeiçao •• ..... . ... . ......•• Diamantina .......... · . . .. . .. . . .. . . 279 

Diversos .. ... .. .. . ........... . .... . 
J.' CIRCUMSCRlPÇÃO 

Para ·vice-Presidente o ar. dr. 
Gonçalves da Silva Mascarenhas 
em 
S. Jollo d'El-Rey ......... .. ..... . • 
ManbuasPú ... . , ..... . ..... . ..... . . 
Entre Rios ... . . . .. ... . . ·.· . . . . . .. . . . 

Diversos .. . .... . . ..... •... . ..... . .. 
2.· ClHC UM SCRlP~ÃO . 

Para vice· Presidente o sr. dr. 
Gonçalves da Silva Ma~cn renbae 
em 
Leopoldina . . .... . .. . . .. . ...... . . . .. 
S. Paulo do Muriahé ... ... .. ...... . 
Cataguazes . .. . . . .. . . ... .... . ..... . 
S. Man1el . . . . . . .. .. . . . .. ...... .. . . 

Diversos ...•. . . ... .... • . . ... .. 

6. • C!RCUMSCRIPÇÃO 

4 .058 
40 

Paolfi.:o obteve, · Para vice-Presidente o sr. dr . Pacifico 
::onçalves da Silva Mascarenhas obteve em: 

522 :\fontes ClaroJ .. ............ , . 335 
889 Peçanha........ ... . . .. . . . . .. . 511 
453 Vi lia Brazilea....... . . . . . . . . . 304 

-s64 Bocayuva. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 71 
l . Theophilo Ottonl. . . . . . . . . . . . . 65·? 

21 j Diamantina .. .............. ... 280 
I 

PacitlM I Diverso& .......... . . . . . . .. . . . . 
obteve · . ' j Resultado da apura<,:!l.o fe1ta pelas actae 

773 1 de secçõa~. 
3 .575 1' Para Preaidtlnte do Es tado o sr. d1•, Fran-

281 cisco .\ ntonio de Salles obt,ve nas aeguin tes 
l.lCJ circumacripções : 



!. ' .. o •••• o •••••••••• •• • ••• o . o. 

2.• .. . o o O o o o o o o I o o o o O o o o I • I o I o O 

3.• .•...........•••.... o •••• ••• 

4.• .. . .......... . . o •• o ••••• o o •• 

5.• ......... .... .... o . o o o o o o o •• 

6.• ... :. o •••••••• o o •••••••• o. o. 

1 .885 
8.052 
8.003 
3.443 
4.034 
2.199 

27. 616 

Para vice-Presidente do Estado o ar . dr. 
Pacifico Gonçal\'8s da Silva. Mascarenhas ob-
teve nas seguintes cir-:umscripções : 
1.• .. o ••••• • ••• o . o •••••• o •• o . o. 1.81l4 
2.• .. .. . : .. . . ... . ...... ..... . . • 8. 146 
3.•.. ... .... ... .. .... . .. .. .... 7.992 
4.• ... o . o. o ••• o • •• o • • o •• o • •• o.. 3. 433 
5.• .... o o •• o • ••• •• o •• o ••• • o o . o . 4. 058 
6.• .. .. . .... . .. o ... o...... .. ... 2 . 153 

27.646 
Resultado total da apuração feita pelas 

netas geraes dos municípios e pelas actas 
de secções : 

Para Presidente do Estado : 
Dr . FranciEco Antonio de Sal· 

les...... .... .. .. .... .... ... . 161.108 3 
Diversos.... . . ... ... ... . . .. .. . I .211 

Para vice-Presidente do Eetado : 
Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 

Mascarenhas... . . .. .. ....... Hl0 .298 2 
Diversos... . .. .. • • .. . . .. .. . . .. 1. 7é'O 

Sala da s Commissões, 8 de julho de 1902. 
- Dr. Vi>·,qilio Mm·tins de Mello Fmnco, Pre-
~idente.-Leopoldo CmTêa, secretario - Delfim 
Moreim.-Baptisla rle Mello.- íalerio de Re-
u tl tle.-Ignacio llfm·frL.-.Josino de Bl'ito. 

),a CIRC UM BCRIPÇÃO 
Sr . Presidente. - Ex a minei os seguintes 

documentos relati vos à eleição presidencial 
de 7 de março, na I. • circumscripção ele i· 
tora! : 

o) Copias de actas de apursção, :por mu· 
nicipio, de Tiradentes, Barbacena, Lima Du -
arte, Ouro Preto, Marianna, Alto Rio Doce, 
Alvinopolis, Prados, Queluz,Abre Campo, Ca-
ratinga, Piranga, Turvo e Ponte Nova ; . . 

&) Copias de actas de secções de muDICI· 
pios de S. João d'El·Rey, Manhuas~ú .e En-
tre Rios ; de S. João d' El·Rey a cop1a da 
aota da 13.• secção da cidade, a da 2. • de 
Santa Rita do Rio Abaixo, a da I. • de Na-
znreth, as copias das actas das secções de 

71 

S. Francisco de Assis do Onça, de Cajurú e 
de Conceição da Barra ; de Manhuas~ú, aa 
das secções da cidade (I.·, 2·. e 3. • ), de Pi-
rapetinga (I.· e 2. ·) e de Santa Anna : de 
Entre Rio~, as das secções da cidade (I .·, 
2. ·• 4. • e 5. ·) e de Camapuam. 

Não recebi documento algum do munlci · 
pio de Palmyra. 

As copias de actas de apuração seLam-se 
revestidas dos requisitos impostos pelas leis 
204 de setembro de 95 e n. 20 de novembro 
de 91 e seu regulamento, para que se lhes 
dê o caracter de authenticaP. 

Succede o mesmo com as copias do actas 
de secções. 

De umas e outras resulta que as juntas 
apuradoras e mesas de eleição toram legal · 
mente orga niMadas e observadas as disposi · 
ções do procoaso eleitora l referentes ao seu 
funccionamento. 

Resulta mais que n ~leiç 11o presidencial 
correu sem protestos, reclamações ou inci· 
dentes dignos de menr,;llo. 

A's juntas apuradoras de Barbacena, Ma· 
rianna e Turvo não foram remettldas algu · 
mas autbenticas seccionaes, ficando incom· 
pletas as apurações nesses municípios. 

A copia da seta de S. Francisco de Assis 
do Onça (S . João d'EI-Rey) revela uma ele i· 
ção radicalmente nnlla, pois que della con · 
sta nlio terem sido numericamente distribui· 
dos pelos votados os suffragi0s que obtive · 
ram conforme determinaçllo expressa da lei 
n. 20 o seu regulamento Já citado. 

Não deve, portanto, ser apurada. 
Apuradas as nutbentioas que lega lmente 

reputo em condições de, na 1.• clroum-
scrfpção, exprimir a verdade do voto de 7 de 
março, obtém·!e o resultado contido no 
quadro de apuração que junto a este rel~ttJ
rio, como parte integrante delle . 

Consigno-o aqui em resumo : 
Dr . Francisco Antonio de Salles 27 .685 

votos c :~ em separado, para Presidente do 
' Estado ; 

Dr. Pacirlco Gonç'ih· ~ ~ da Si! va Mascare· 
nhas, 27 .294 e 2 em separado, para vice· 
Presidente do Estado . 

Penso que a Commissão e o Cong1·esso po-
dem approval·o. 

Sala das commissões, 5 de julho de 1002· 
- l'a le•·in tle Re~mlll" . 

• 



ELEIÇÃO DE 7 DE MARÇO 
( A.puraçAo da• autheotlea11 da 1.• elreum•erJpçiio) 

MuniclploM 

Tiradentes ...... ..... ..... . .. .. ..... . ... . 
Barbacena .. .... ...... . .... . .......... .. 
Lima Duarte .. .. . . ... ..... ..... . . .. .. .. . .. 
Ouro I' reto .. .. .. .. .. . .. . ........ .. .. .. 
Marianna ...................... .. .. .... .. 
Aho lUo Doce ......... . .. . .. .. ..... . . .. 
Alvinopolis .. ... ..... . . . . ... .... . . ..... .. 
Prados ............. . . . .. . . . .... . ·•· ····· 
Queluz . .. . . . ... ... ... . ...... . . .... . . .. . . 
Abre Campo ... .... ..... .... . ... ........ . 

~!~1~~~:~ ':':':: :·:·:·:·: : .: .: .: ::.:::::::::::::::: 
Ponte Nova .............. . .. . ... ... .... .. 

S. Joio d'El-Rey 

13.· sel·çlo da cidade .... .. .. .. ....... .. 
2.• ,. do R. Rita do Rio Abaixo ... . 
1.• " de Nazareth ............... . 

Secçllo de Cajurú .... .. ...... .. ........ . 
SecçAo de ConCiliçAo da Barra ........ .. 

Manhuassú 

1. • secçil.o da cidade ... .. ...... .. .. .. .. . 
2.· idem ............. .. ........... .. .. .. 
;1, • idem .... ... .. .. ...... . .. . ......... . .. 
1. · secçil.o de Pirapetioga .. .. ..... . .. .. . 
2.· Idem .. ... . . ....... . . . .. ... .. ... . .. . . 
Secçil.o de Ssot'.\ona ................. .. 

Entre Rios 

1. • secçlo da cidade . ....... ... .. .. ... .. 
2.· idem .. .. .. . . .. .... . .. ..... .. ....... . 
4.• Idem . ....... .. .. .. .... . ... . .. .... ··· 
5. • Idem ..... .. .. ...... , .... .. .. ....... .. 
:Secçlo de Camapuam ..... ........ .. .. .. 

Para Presidente do Estado 
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Sala daa commiaaOea, 5 de julho de J002. - Val~río de Re;ende. 
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Para Vice-Presidente do Estado 
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2. • CIRCUidSORIPÇXO 

S•·. Presidente.- Da missão a mim confiada 
de rever, apurar e examinar as actss e do-
cumentos referentes á eleição presidencial 
realizada a 7 de março do corrente anno, na 
eegunda circ•1mscripçlio eleit-Jral do Estado, · 
venho dar-vos conta e apt·eeentar.vos, p~lo 
preHente relatorio, o resultad:J a qus che· 
gnei, depois de detido exame. 

Destes mun!cipios-(Leopoldina (sêde), Ca 
taguazes, Palma, S. Paulo do Muriahé, S. ~fa· 
noel, Carangol9, Viçosa , Rio Branco, Ubã, 
Pomba, Rio Novo, S. João Nepomuceuo, Gua-
rarã, S. J!'sé d"Alêm Pdrabyba, Mar de Hes-
panha, Juiz de Fóra e Rio preto) constituem 
o segundo diatricto eleitoral do Estado- L~>i 
n. 100 de 23 de julho de 1894. 

Oito destes municip ios- (os de Viçosa., Rio 
Branco, Ubá, S. Joii.v Nepomuceno, Mar de 
Hespanha, Rio No ve, Rio Preto e Palma), 
tlzeram chegar á Secretaria do Sena<:Jo ,, re 
sultado mais ou menos completo da eleição, 
pela reme~sa das actas das apurações muni 
cipaos, desacompanba<:Jas, porem, das au-
thenticas parciaes das div.:raae secç!!es . A 
apuração , pois, da eleição d6stes mun icípios 
foi fei ta pelas actas das commissües apura 
doras e não pelas autbenticas parciaes de 
secções, que nllo me foram presentes. 

Os nove municípios restantes - (Leopol -
dina, S. Paulo de Muriabé, Cat& ;!Uazes, S. 
Manoel, Guarará, Juiz de Fóra, Pomba, S. 
Jose d'Além Parahyba e Carangola) remet 
teram sómente diversas authenticas parciaes 
de secçõee, que foram apuradas. 

Destaca se o município do S. Paulo do Mu 
riahà, que remotteu todas ou quasi todas as 
authonticas parciaos; os demais o fizeram 
incompletamente, salientando-se o do Caran-
gola, que somente mandou a acta parcial da 
segu~da secção do diatricto de S. Sebutião 
da Barra. 

Este rolatorio, pois, rosonto -so da deflcion-
cia dos documentos apresentados e absolu-
tamente nllo relata o movimento eleitoral 
geral o completo, operado a 7 de março do 
corrente anno na segunda circumscripção do 
Estado. 

A apuração feita dá o S61!Uinte • resul-
tado: 

MUNICI PIO UA VIÇOSA 

Para Presidente do Estado : 
Dr. Francisco Antonio do Sallos. 
Dr. Carlos Vaz do Mello .....•.. 
Dr. Camillo do Brito . . ........ . 

Para vice-Presidente 

2.182 votos 
20 )) 
7 )) 

Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 
Mascuenhas . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.195 ;·o tos 

Senador Antonio Martins Ferreira 
da Silva . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . lO » 

Dr. Lovindo Ferreira Lopes .. ·. . 4 » 

RIO NOVU 

Para Presidente : 
dl6 votos 

G&neral Coaario Alvim ........• 
Lafayotte Rodrigues Pereira ... 
José Ribeiro Junqueira ... •.... 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro .. 
Dr. Francisco Bernardino Ro-

drigues Silva .. ....... . ..... . 
Para vice-Presidente : 

Dr . Pacifico Gonç!lves da Silva 
Mascarenhas ... ..... . ... . . . . 

Dr. Americo vVe1 neck ....... . 
Dr. Luiz: do Mello Brandão . . . 
Dr. Franci8co Antonio de Sallea. 
Conego Agostinho Augusto Fran-

ça . .. . . . .• . .. .. ... ... .. ... .. 
Votos em separado . . .. .. ..... . 

)l.\R UE HESPANHA 

Para Presidente : 

4 » 
2 ,. 
I » 
I » 

)) 

614 voto• 
3 )) 
l ,. 
I » 

I » 
2 )) 

Dr . Francisco Antonio Je Salles. 1.904 votos 
Para Vice-Presiden te : 

lJr. Pacirtco Gouçalves da Silva 
Mascarenhas . . . . . . . . . • . . . . . . . 1.90~ » 

S . J OXO NBPOMUCENO 

Para Presidente : 
IJr. Francisco Antonio do Sallos 
Or. Carlos Vtz de Mello .. . . . ..• 

Para vice-Presidente : 
Dr. Pacirtco Gonçalves da Silva 

Mascarenl:as •.........•...... 
Dr. Joaquim Antonio Dutra ... • 
Dr. F•·ancisco Mendes Pimentel • 

Para Presidente : 

1.061 votoa 
10 )) 

795 I) 

256 )) 
19 » 

Dr. Francisco Antonio de Salles . 1.649 votoe 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro . • . lO » 

Para vice-Presidente : 
Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 

Mascarenhas . . . . . . . . . • • . • . . . 1.646 » 

RIO BRÁNCO 

Para Preside!lte : 
Dr. Francisco Antonio de Sallos 767 votoa 
Dr. Carlos Vaz do Mello . . . • . . • lO » 

Para vice-Presidente : 
Dr. Pacitlco Gonçalves da. Silva 

Mascarenhas ............... .. 

RIO Pllli:TO 

Para Presidente : 
Dr. Francisco Antonio de Sal-

los ...• . .... . ...•......•... 
Para vice-Presidente: 

Dr. Paci fi co Gonçalves da Sil-
va Mascarenhas .. ....• .•.. 

PALidA 

Para Presidente : 

m 

1.098 voto& 

1.081 ,. 

Dr. Fraucisco Antonio do Salles. 
Votos tomados em separado (ce-

dulas abortas) •.......•.... . 2 » Dr. Francisco Antonio de 
A. C. -10 Sallee. . . . . . . . . . . . . .. . . • • .• I. 970 vetos 
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· Para vice· Presidente : Para vice-Presidente : 
Dr. PaciHco Gonçalves da 

Silva Mascarenhaa...... •• 1.979 ~ 
Dr. Pacifico Gonçal vea da 

Silva Mascarenhas ....••.. 281 )) 

B. PAULO DO MURIAHB' Nota-Só vieram aa actu da 1.• e 2.• se· 
cçuea de Vista Alegre, 1.• e 2.• de llamaraty 
e 1.·, 2.• e 3.• de Cataguarlno. Para Presidente : 

Dr. Francisco Antonio de 
Salle1 .................. .. 

Dr. Jollo Cbryaostomo Leopol-
dillO de Magalbllea ...... . 
Para vice-Presidente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da 
Silva Marcaren haa ....•..• 

Dr. Artbur Paulo de Sousa ... 
Dr. Joaé Cesario de Faria 

Alvim ...••......•.•...... 

8. MANüEL 

Para Presidente : 
Dr. Francisco Antonio de 

Salle1 . ................... . 
Para vice-Preeidente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da 
Silva Mascarenhas . ...... . 

C UARARA' 

Para Presidente : 
Dr. Francisco Antonio de 

Salles ............. .. ..... . 
Dr. Penido Antonio de Sal-

las ........................ . 
Dr. Cesario Alvim ........... . 

Pnra vlce·Presldente : 
Dr. Pacillco Gonçalves da 

Silva Mascarenhas .•....... 

POMUA 

Para Presidente : 
Dr. Francisco Antonio de 

Sallea .................... . 
Dr. Cbrlepim Jacque11 Bla1 

Fortes ....• . .............. 
Para vice-Presidente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 
Mascarenhas ............ . 

Dr. Gonçalves da Silva 
Maacareni.Jas, ............. . 

Dr. Francisco Anton io de 
Sallea .• . •........... ... .. 

Dr . Francllco Soarea .Peixo-
to de Moura .......... . .. . 

José Maria Teixeira de Aze· 
. vedo Junior ............ .. 

Joaé Maria Teixeira de Aze -
vêdo .. . .. . ... .. .... ... ... . 

CA.TAGUAZBS 

Para Pre~idente : 
Dr. Francisco Ant~nio de 

Salles ...................• 

3.578 votoa 

8 ~ 

3.575 » 
9 )) 

JUIZ DK PÓRA. 

Para Presidente : 
Dr. Franciaco Antonio de 

Salle1 ....... . ............ . 
J. S. Voltas ................ .. 
Dr. Constantino Paletta •....• 
Dr. Francisco Mendes Pl· 

mentel . . ...........•...••. 
Para vice-Presidente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da 
Silva Mascarenhas ....... . 

Dr. Francisco Mendes Pi· 
mente) ..............•..•• 

281 voto• 
5 )) 

2 ,. 
2 )) 

283 )) 

4 ,. 
1.109 votos Dr. Antonio Gançalves Cha· 

1.109 ,. 

vea ..................... .. 2 • Dr. Jollo Baptista Martins .•.• 1 )) 

Nota:-Só vieram as actaa da 2 .• e 11. • 
secções da cidade, I.· secçllo de Agua Liru-
pa, 3. · de Vargem Grande. 

S. JOUÍ D1 ALÉ:If PARARYBA 

Para Presidente : 
i73 votos Dr. F'rancisco Antonio de 
225 

·I 

W9 votos 

848 votos 
,. 

n9 ,. 
111 ,. 

3 » 

2 ~ 

3 ,. 
., 

8allea ......... ,. ..... , .•. 
Para vlcc-Freaidenie : 

Dr. Pacifico Gonçalves da 
Silva Mascarenhas ...•.•.. 

Em branco ........ .. 

CARANOOL .-. 

Para Prerldente : 
Dr. Francisco Antonio de 

Salles .................... . 
Para vice-Presidente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da Sil-
va Mascarenhas ........... .. 

LBOPOLDINA 

Para Presidente : 
D1·. Francisco Antonio de Sal-

lo~ .............•.•...•• •• 
Dr. João Plnbeiro.'da Silva ... . 
Dr. Cesario Alvim .......... .. 

Para vice-Presidente : 
Dr. Pacifico Onnçalves da :sil-

va Mascarenhas .....•...• 
Dr. Cesario Alvim .......... .. 

Resultado total da eleiQllo : 
Para Presidente : 

nr. Francisco Antonio · de Sal-

400 votos 

386 
5 

11 » 

11 votos 

771 votos 
1 )) 

773 votos 
1 • 

281 votos Je&......... ... . .. • .. .. .. .. 19.308 votos 



Dr. Penido Antonio de Salles .. 
Dr. Carlos Vaz de Mello • . •... 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro 
Dr. Joll.o Chrisostomo Leopol· 

di no de Magalbll.es ....... . 
Di'. Camlllo de !!rito .... . •.... 
Dr. Cesario Alvim .... . ...• . ... 
J. S. Volta1 ••..•••...•.... . .. 
D:-. Punclaco Mendes Pimentel 
Dr. Conatantino Palleta ••... .. 
Concelheiro Lafayette Rodri-

gues Pereira ••.... . ••..•.. 
Dr. Cbriapim Jacquea Bias For· 

te1 .....••••........•... . . 
Dr . Francisco Bernardino Ro-

drlguea Silva ..•...••.. . .• 
Dr. José Ribeiro Junqueira .. . 
Dr. Joll.o Pinheiro da Silva .•.. 

Para vioo-Presidente : 

225 
40 
li 

8 
7 
6 
5 
2 
2 

2 

'I) 

» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
)) 

» 

)) 

>) 

» 

Dr. Antonio Gonçalves Chaves 
Dr. Luiz de Mello Brandão . •. 
Conego Agostinho Augusto 

França ................... . 
Dr. Joll.o Baptista Martins ... . 
Jose Maria Teixeira de Azevedo 

2 )) 
I » 

" )) 

)) 

Nilo foi apurada a acta parcial da terceira 
secçlio do distrlcto de Guarnny, municipio 
do Pomba, por ni:ío declarar o numero de 
eleitol'es que compareceram á chamada, 
nem o numero de cedulas depositadas na 
urna-Art . 72 § I.· da lei n. 20, de 26 de no-
vembro de 1891. 

Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 
Mucarenhas .......•...... 19.037 votos 

Tombem foram descontados da vctaç!io do 
dr. Francisco Antonio de Salles 225 votos, 
que, por manifeato engano, foram dados no 
dr. Penldo Antonio de Salles, na 2." secção 
do diatricto de Bicas, município de Gun-
rarâ-(art. 101 do Regimento n. 596, de 13 
de outubro de 1892) : assim como tu.mbem 
foram descontadas da votação do dr. Pacifico 
Gonçalves da Silva 1\Iascarenhaa 111 votos 
dados ao dr. Gonçalves da Silva MascareniLas 
na 1.• recçlio da cidade do P~mba . 

Dr. Gvnçalves da Silva Masca-
renhas .•.••.•... . .••...•.... 

Dr. Joaquim Antonio Dutra .. 
Dr. Francisco Mendes Pimen-

tel ..•..........•...•...... 
Senador Antonio Martins Fer-

reira da S1lva ............ . 
Dr. Arthur Paulo de Sousa .. .. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes ..• 
Dr. Francisco Antonio de Sal · 

les .... . .•...... . ....... . . . 
Dr. Americo \Verneck •....... 
Dr. Francisco Soares Peixoto 

de Moura •.... . . . ..•...... 
Dr . José Cosario de Faria AI· 

vim ..•......•.•........ .. 
José Maria Teixeira de Azeve-

do Junior ............... .. 

111 
25H 

25 

lO 
9 
4 

4 
3 

2 

3 

)) 

)) 

•> 

•> 
)) 

• 
)) 

)) 

)) 

>) 

Pelo exame fetto posso affirmar que cor · 
reu regularmente o proce~so eleitoral na se · 
gunda circumscripçilo do Estado, não con · 
tendo as authenticas apre~en tada s vicio& ou 
defeitos, que possam inutilizai as ; pelo que 
aou de parecer : 

Que sejam approvadne as eleições de F'J'e· 
sldente e vice-Presi ·iente d!> ~~~tado, reali· 
zadas a 7 de março do corrente nono, no se -
gundo distrioto eleitoral do Estado. 

Sala das commissões, 5 de julho de 1902-
• Delfilll .Morcü·a. 

tlistrlcto 
APURAÇAO GERAL DE ~fUNICIPIOS 

Para Presi Jcnte do Estado Para ,·ice-Presidente do Estad<> 

gOO :J 
~ ::!.S.C ., 

-~~~ o o 
~ ~ ~ 0..<>.., ., 

>o :> ::;:: -U> a .~d -o .O 
~c:::! ~ o,., 

0> 

Municirios 

:! ' 1 ~,:-; 14 
1. ~ li ,I 
~~ 

18 1.+1-H> 
61 ·1 6 
~~r, n; 

J .: hl-1 
1 OR1 !7 

~!1::.-: ::::: ·.·.·.·:::. ·.: ·:::::. ::: .. : . ::: : 
Rio !Jranco ..... .. .... . . . .... . . . . ; .... . 
Ubli .... ... .. ............. .. . . . .. . ..... . . . 
Rio Novo .. .. .. .....• .... ... . . .. . . . ..... 
SAo Joio Nepomuceno ......... . .... ... . 
Mar de Hespanha .. . .......... . ...... .. 
Rio Preto .. .. ... .... ... . . . .... . ··.··· ·· 

~- · ~·~ 1 ~7 
1 . ~I i': I i' 

j ~ ~ i 1 i) 
1.H l!l1 111 

t.Hi i] ~ ~ 
J.•lt;J • I•J 
1 . ~ · ·> I 
I.Q!J>

1 

11 
,..! --.. 

. :. IIJ~ l ,h 1 1\. ~01 ::JS .... . 
' ~ 

Estes sAo os mnnicipio~ que nlio rcmotteram a~ actas parciacs de seoçõea. 
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B-lelple de 8. Paalo de !larlaii.S 
APURAÇÃO PARCIAL DE SECÇOES 

Para Pruldente do Estado Para vice-Presidente do Estado 

Dlstractos 

Cidade : 

t: ~ :::::::: ::::::::::.:: a.• tc&.a ..... .. . .... . . . .. . .. . 
'• Idem ..••. . . . .... . .•. ....... 

~::~: : :: : ::: :: :: ::::. :: :: 
't.•idem ................ . . .. .. , 
8.• Idem .. .. .. ... .... .. . .. . ... . 
9.• idem ...... .......... . .. .. 
10.• tdem ... . ... . . ... .. .. ... .. 

Potroolnlo de Murlabé : 

~: : 1~::·:::·::: : : :.: : :::: : 
s.· klem . ......... . .. .. .... .. . 
4.•1dem . . .... . ............ ... . 

Santa Rita do Gloria : 

t: :::~ : : : : :::::: : :::::::::: 
3.· Idem .... .. . .. .. . ... ... . .. . 
4 .• Idem . . .. . .. . . .. .. .. . ...... . 

cachoeira Ateare : 

r~~::: : ::: : :::: : : : :::: :: 
3.• Idem . . .. .. ................ . 

Boa Famllla : 

~ : : ~~:::: :::: :: ::::::: ·:.:: 
3. • Idem ... . .. ... .. .... .. . ... . 

Gloria : 

~ ·: ::.0·:::::::::::::::::::.: 
a.· idem .. . . ........... .. .. . . . 

Dorea da Vlotorla : 

r=~-~--·. :::: : : : ::::::::~: : : 
Limeira: 

1. ' aecçlo ... .. .. . .... .. ...... .. 
:.!.·idem· .... . .... .. ......... . 
3. · Idem ............... . ..... . 

Santo ADtoalo do Gloria : 

45- 1 
68 
-18 
64 :..s 
32 
41 
51 
44 
;J4 

16:l 
166 
210 
218 

214 
212 
142 
139 

29 
221 

3() 

70 
198 
110 

81 

Secçlo unloa.. .. .. .. .. .. . .. . .. 13-& 

I 
>. .. .c 

(,) .,..,. 
.. a 
<OQ ...,_ 
.;§ 
Q 

I .2a ::::~ • Q<l.l..c .. a '"> 
~~~ c.,. !~ A <I) 

õ~; ~~ .... ~-i! ~lo> ·•- . Q O oi .. - ~I&. """"" Qi ::)C oi ... .g .. c:. ~"" 

'''I f,71 
fo (j 
1\1 1 
'•i! 30 

~I 44 
Slo 

163 
106 
210 
218 

2H 
212 
142 
1:1!) 

29 
221 
39 

70 
193 
110 

i) 167 ~ 
:! 158 4 

2'23 
11)8 

81 

lô 

13t 

8 3.:">7.> 

l 



.,.. 
MUNICIPIO DE S. MANOEL 

Para P reei dente do Estado 

SecçOes 

Villa : 

~:: ~â~~~ .. ·::::::::: ::::::::::::: ..... . ~ ~~ 
j .-< 

o.• idem ... . . ...... . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . I :~~~ 

4.· idem . . . . .. . . . .. .. . ....... . ..... .. . 1~1 
r,. · idem . . .. . . . .. .. ... . .... .. .... .. .. . . ~·l-~ 
6: i<lem . . .......... ..... . ....... . ..... . 
7.• idem ....... . .. .. ...... .. ..... . .. . .. i------t s~~ 7.1 

Total . .. . . .. . ..... •..... . • .. .. .. .. . . . I. I')~ I 

Ouarará: 

~:: f~~~c.'.'.'.'.'.': .'.' .' '.'.' .'.' ::::: :: :: : .. ... 2il'J 
~QI 

Maripá : 

1. • secçllo ....... . .. . . .. . .. .... .. . ... .. 
~-· idem ........ . .... . .. .. .... .. ... .. .. 

:.!-1:1 
~1 

Bicas: 

1.· ~ecçllo, ....... ........ .. . .. . .... .. 

::: 1~:::: :: ::: ::: ::: ::::::::::: ~ :: : : ... . 
41) 

(' ) 
4<) 

Total. ....... ... . .. . . . .. . . ·· ........ · 7i3 

2!5 

'22r· 

o ·;::: 
~e 
., .~ u.=: .< .. o 

Para Vice-
rosi.Jente do 

Estado 

241 
78 

13(1 
181 
211~ 
l'l3 -;n 

1 . 109 

2111 
2fll 

---------

Alterado o nome, nAo foram apurados os votos ao dr. Franci110o Salles • 

• 
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(A P V RA Ç A O PAR C 1 A L) 

Para Presidente do Estado 

~ 
I 

Munlclp ios 

Ca taguazes : 

. • e 2. • seeçl!es de VIsta Alegro 
•• e 2.· secçOes •le Itamaraty .. . . 
.·, 2. • e a.· Rccções de Catagua-
rlno . ..... . ..... . .... . . . ...... .. 

AléGJ l'araltyba : 

. • e ·1. • seesocs de Volta Grande 
. • secção 'c S. Sebastião da 
Estrella . . . . . . . .. .. .. . .. . .... . . . s eeção un ica de S. Lniz ..... . . . . 

Juiz Je Fó•·a : 

2 
1 
1.1 

• • o 11. • secções da cidade ... .. . 
•• secção de ,~ua Limpa .... ... . 
. • secção de o !ta Grande ... ... . 

Pomba : 

.• e 3. · secções da cidade ... . .. . 1 
1 
l. 
.•, 2.• e '•· · de Plraúba . .. .. ... 
•, 2. ·, 11.• c .J. • secçOes de Ta-
boieiro .. .. . . .. . . . . ....... . .. . ... 

1. ·, 2.·, :J .• e 1.' secções de Ou a-
rany .. ......... . ... . ... ... .. . ... 

Carangola : • 

· secção do S . Sebastião tia 
Barr a .. . ····· .... .. .... . .. . ... . . 

~. 
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Par11 vice- Presi•lente do J<:stadll 
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ObscrvaçOcs g:s o 
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- -- -- -

- - - Não vieram authentlcaH 
das secções da cidade o 
uu tr86 . 

"~ S,...: 

I l tj:) 
I 

- - - \Faltam muitas authent i-
cas . 

Jt'.) 

0-.) - ~ 
(."\~ 

- - - Claramente se vê que ral-
ta grande numero de 
autlientlcas ~ue não fo-

I ram t·emetti as. 

130 ·l 
11 2 
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- - - Não apu rei a 3. • secção . 
Art. 7J da lei n. 20 de 26 
de novembro de 18!11. 

2-~ 11~· 
514 :, 
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lO I I 
- - - .l<' altaru e vidente mente 

actas de qua&i todas &I 
eecç•)eR. 
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1.oOO 121 



Ul 

2.0 dlst.rl4lto eleltornl do Estnelo de Mlnu .4 

MUNICIPIO DE LEOPOLDlNA. 

Pr~s idente 

Municlplo 

o ·a 
o c 
< 
o 
" .!!!"' I ""' c:: VJ 

"" o 
c!: ~ I t 
.· ~ ; 

õ Ã 

I i cc-Prcsi~ ent~ 

~ .. 
"' > 
Ã 

---- --- -·-·------- ------1--

Ci<lade - I.·, 2. ·, :!, •, -í. · é :.. · secções ...... . .. .. . .... .. .. 
Providencia - I . • c ·! . · sccçOcs . . . . . .. .. ... . . . . . . . . .. . .. . . . . 
Pie!latle - I. · c 3. • secções ... .. . . .. ..... .. .... . .. .. .. .. .. . .. . 
Rio Partio - t. • e :{. · secções .. .... . .... ...... .. .. .. ...... . 
Conc<'ição tia Roa Vi~ta - I . • secção . .. .... . . . .. . . . .. . 

3.• CIR CI')ISCP.l PÇÃ O 

::ór . Prcsiclentc. - Ca bendo- 111e rtlãtar por 
indicação de v. ex c. as eleições procedidas 
a 7 de março do corrente anno, para Presi-
dente e vice -Presidente do Estado , nos di-
versos municípios de que se compile a :{.• 
circumscripção eleitoral, venho t razer-vos o 
resultado do meu estado. 

A som ma dos suffl'agios de cada município, 
como pasEo a descrever, bem como a totali-
dade da votação da circumscripçãa, não re-
presentam o real da votação a lcançada pelos 
oaodid ntos, por não me ter sido presente 
tod as as actas eleitoraeP. 

E' este o result ado : 

CIIRISTINA 

Para Pre~ idente: dr. Franuisco Antonio de 
Salles, 1.885 ; dr. Aureliano de Magalhães, I 
3; para vice-Presidente: dr. Pacidco Oon-
çalves da S'lva Mascarenhas, I .860; dr. Au-
reliano de Magalhães, ~8. 

Para Presldente : dr . Francisco Antonio 
de Salles, 577; dr· Wenceslau Braz Pereira 
Uomes, 4 ; para vice -Presidente: dr. Pacifi-
co Gonçalves da. Silva Mascarenhas, 578 : 
dr . \Venceslau Hra:r. Pereira Gomes, 3. 

ITA JUllA' 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio 

- - -- - ---! ----
1711 ,, 7:::1 

tico Gonçalves da Sih·a Mascarenhas, 933; 
dr. Francisco Mondes Pimente l, 2 d1·. Miguel 
Archan.i o de Soma \'10 nna, I. 

CAM I'A :>; i l.\ 

Para Presidente : dr. Franci sco Antonio 
de SalleP, 1.8;:1 ; dr. Fernando Lobo, 4 
dr . Casaria Ai vim, 3; para vice !'residen-
te: dr. Pacifico Gonça lves da Silva Mas -
carenhas, J.i86 , coronel Francisco Bressane 
de Azevedo, 42; drs. ~Iartini ano Brandl\o e 
Cesario Alvim I voto cada um . 

CAMil Uil\' 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio do 
Salles, 2. i92; dr . ChriPpim J&C{(Ues Bias 
Fortes, 47; parti. vice-Presidente : dr. Pac i-
fico Gonçalves da Silva Mascarenhas, 2.839 . 

A<.·UAS VIRTUOSAS 

Pam Presidente : dr. Francieco Antonio 
de Sa lle ~ , 1. 155 : pat·a vice-Presidente : dr. 
Pacillco Gonça lves da Silva l\lascarenbas , 
l.l 5:l : dr. João I.uii AI ves, 2. 

!'OU SO ALTO 

Para Presidente : di·. Frr. nci eco Anton io 
do Sa lles, 887; dr. Carlos Vaz de Mello, fi; 
para vice· Presidente ; dr. Pacitlco Q,.uçalves 
da Silva Masca renhas, 901. 

CADO \'ERDB 

de Salle~, 038 ; dr. \Venceslau Braz Pereira Para Pre~i ..lent'l : dr. Franci;co Antonio 
Gomes. I ; para vioe-Prosi dente : dr. Pac i- de Sa lle~ , 1.1l!l l : dr. C' c3ario Alvim, 3 ; para 



vice-Presidente: dr. Pacifico Gonçalves da 
Silva Ma93arenhas, 1.891 i dr. Francisco Ber-
nardino Rodrigues Silva, 3. . .. .,..:'i11 

-· S. t;ONÇALO DO SAPUCAIIY 

Pãra Preside::tte : dr . Franci!co Antenio 
de Salles, 3.272 ; para vice-Presidente : dr . 
Pacifico Gouçalves da Silvd Mascarenhas, 
3,272. 

TREB CORAÇÕES DO RIO VERD E 

Para Presidente : dr. Franoieco Antonio 
de Sallea, 1.166 ; para vice Presidente : dr. 
Pac11!co Gonç:~.Jves da Sil ,.. Maacarenhas, 
1.166. 

TRK9 PONTAS 

Par.1 P :esit.lente : dr. !-'r.ucisco Ant onio 
de Salles, 1.126 ; para vice·Presidente: dr. 
Pacillco Gonçalves da Silva Mascarenhas, 
I • 121> . 

JAt;UARY~ 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio 
tia Salle~. 1.296 i para vice ?residente : dr. 
Pacill.co Oonçalves da Silva Mascarenhas, 
1.296 . 

S. JOSE' DO PAB.AliO 

Para Presidente : dr. Francisco Antonir 
de Salles, 2 .487; para vice-Presidente: dr. 
Pacill.oo Gonçalves da Silva Mascarenhas, 
2.487. 

JAOUTINHA 

Para Presidente: dr. Fra ncisco An tonio 
de Sl:.lles, 663 i para vice-Presidente ; dr. 
Pacifico Gonçalve$ da Silva Mascarenhu, 
663. 

SANTA RITA DA BXTREM~ 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio 
de Salles, 853; para vice-Presidente: dr. 
Pacifico Gonçalves da Silva ~! ascarenhas, 
853. 

PE loBA llRA:O.:CA 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Salles, 395 i para vice-Pre~ i dente : dr. Pa-
cidi!O Gonçalves da Silva ~ascarenhas, 395. 

LAVRAS 

Para Presidente : dr . Frbnci sc J Antonio 
de Sallee, 587 i dr. Ces~rio -\I vim, 2 i para 
vice-Preaidente: dr. Pacifico Gonçalvea da 
Silva Mascarenhu, 563 ; dr . Al varo Augus-
to de Andrade Botelho, 23. 

OURO F JNO 

Pdra Presidente : dr. Francisco Antonio 
de Salles, 986 i para vice-Presideote : dr. 
Pacifico Gonçalv~s da Silva Mascarenhas, 
985 i dr. Virgilio Martins de Mello Fran 
oo, I. 

CARJIO DO RIO CLARO 

Para Presidente : dr . Francisco Antonio 
de Salles, 439 ; para vice · Presidente : dr. 
Pacifico Gonçalves da Silva 1\lascaren h a~, 
439; 

CAMPOS • ;BRABS 

Para Presidente : dr. Francisco An :onio 
de Salles, 1.643 ; para vice-Presidente : dr. 
Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenba~. 
1.643; 

A \'URUOCA 

I . d . A l . I Para PresJdente : r. Fra nCisco n omo 
i de Salles, 981; para vice-Prasidente : dr. Pa-

1

1 ciftco Gonç::::: :: :~~v:s~Ba:::::nhas, 9~2. 

I 

Para Preeidente : dr . Francisco Antonio 
de Salles, 529; para vice Presidente : dr. 
Pacifico Gonçalves da S1J va Mascarenhas, 
529. 

SANTA RITA DO SAPUCAIIY 

I Para Presidente : dr. Francisco Antonio 

I de Salles, 1.054 i dr. Bernardo Pinto ~l on · 
teiro, I ; para vice-Presidente : dr. Paci li-
co Gonçalves da Silva Mascarenhas, 1.051i . 

VAROINHA 

Para Presidente : dr . Francisco Antonio 
de Salles, 1.571 ; para vice-Presidente; dr. 
Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas, 
1.571. 

POUSO ALEORB 

Para Presidente : dr. Franciaco Antonio de 
Salles, 734 i dr. Bernardo Pinto Monteiro, 
10 ; dr. Adalberto Dias Ferraz da Luz, 2 i 
para vice-Presidente, dr . Pacifico Gonçalve~ 
da Silva Mascarenhu, 746. 

BAEPENDY 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio 
de Salles. 1.001 ; para vice-Presidente, dr . 
Pacifico Gonçalves da Silva Maecarenhas, 
1.001. 

CAJ:AMBÚ 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio 
de Salles, 481 ; para vice-Presidente, dr. 
Pacill.co Goilçalves da S:lva Mas<!arenhas, 
4i5. 

OALDAI 

P&ra Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Salles, 1.313 i para vice-Presidente, dr. Pa-
cillco Gonçalves da Silva Mascarenhas, 1.313. 

Discriminada a votaçllo de cada munlclpio, 
venho apresentar agora a totalidade da VO · 
taçAo da clrcumecripçllo, conforme a somma 
das votaçOes parclaes. 



Para PI'eBidente do Estado : que 'as eleições procedid llS a 7 de março do 
Dr. Francisco Antonio de Salles .•.•• 
Dr. Chrispim Jacquea Bias Fortes .. . . 
Dr. Bernardo Pinto Mon teiro . . .. . . .. 
Dr. Carlos \'az de Mello .......... .. . 

35 .378 co!'rente anno, para Presidente e vice-Preei-
47 dente do _Estado, na 3.• circumscripçllo, de · 
11 vem ser JUlgades boas e portanto appro -
V vadas. 

Dr. Ceeario Alvim ..... ... ...... ... . 
Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes . . 
Dr. Fernando Lobo ... ... . . . ..• . .... . 

8 Bello Horizonte, 5 de julho de 1902. - Leo· 
5 poldo Corr•'a . 

Dr. Aureliano de Ma galhães . . ...... . 
fJr . Adalberto Dias Ferraz da Luz ., .. 

Para viee-Preeidente : 
Dr. Pacitlco Gonçalves rl a SIIvn Mas -

carenhas . . .................. . 
lJr. Aureliano de Magalb ãe~ ... .. .. . . 
Dr. Alvar.> Au~usto de An ·lrade Bo -

telho . . .. . . . . . . . .. ... . . .. . .. . . 
Coi'OHel Francisco Rressa oe ,r e .~ze · 

vedo ... .. .... . . . . .. ...... . . . 

4 
3 
2 

35.354 
28 

23 

42 

4 .' CIROUMSCRIPÇ ÃO 

Encarregado do exame das actas da eleiçl!.o 
a que se procedeu a 7 de ma rço do corren· 
te anno na quarta ci rcum sc1ipç1io eleitoral 
para os cargos de Presidente e \'ice-Presi -
o ente do Estado, ver i tlquei ter sido este o 
resultado da referida ele!çào nos seguintes 
municípios : 

A RAl•U AR\' 
Dr. Wenceslau Braz i'e i·eira Gome.; .. 
Dt•. Francisco Bei"O a t·,lin o .... .. .. .. . ~ 1 Para P r·e$ide nte : dr. Fra nciscv An tonio de 

~ • Sa lles, !!26 ,·vtos . Dr. Fmncisco Mendes Pi mentel .. . •.. 
Dr. Mar tiniano Bra ndão .. . ... .. . .. .. 
Dr. Gesario AI vim . . .. ... . . ... .. ... . 

1 li Pa ra v ice Pre.rdente : dr. Pacitlco l •on çal-
1 

1 
ves da Silva Mascarenha; , : \J26 voto s. 

DI·. Virgílio Martins t.ie Mello Fra nco. 
Dr. :Vli ;ruel Archa ni•l de .' ~uza V1anna 

I ' KSTit i-: LLA DO SU L 

D~ . João Luiz .... : ... . ........ . .... . ~ • Pa t·a Pres idente , dr. Francisco Antouio de 
j Sa llés , i02 VOtOd . A ~ pu rdçcto dn mun icí pio de C a 1dns foi 

! 'eit~ pe !a anta da junta a pu i·adorn muni ci -
pa l, cc-nstltuida regulal' lll ente, '"as p •: r um 
en.:ano da mesma junta ror11m exc luirl :Js 
ne•t.a apuração llS r esultados dr. s municip i< s 
-\'i lia~ de Po; os da Ca ld as e Caraco', J, co rno 
>e r·o,·a apn•·nr;ão de coma "cn, e co1uo não 
ju! i( ue i isto vicio insanavel, computei o re-
sul tado a purado pela j unta na \'Ota ç:h !tl-
r.A nçada pel es candidatos. 

Nli.O mencionei na apuração geral o resul· 
tBdn da e leição procedida no município de 
Passa Quatro, por não me ter vindo a ~ mãos 
uma EÔ acta daquelle município. 

São completos cs resultados dos municípios 
de Itaju bá , Campanha, Jacutinga, Jaguary. S. 
José do Par a izo.Santn Rita da Extrema , S. Gon-
çalo do Sapucahy, Cabo Verde, Tres Corações 
do Rio Verde, Pouso Alto, A!luas Virtuosas, 
Ped ra Rranc9, Cambnh y. Tt•es Pontas, Chris-
ti na, S. Caeta no da \' argem Grande, Caldas, 
Caxa mbú e Camnos GeraeP, porque u meu 
estudo fot feito pelas actas das junta s apu-
t•adoras municip se,; e cada uma dellas r~ z 
por completa a apni'ação dos municí pios. 

Com r e laç!lo a os outros muni cíp ios, de Q11 '3 
se c J mpõe a 3.· circumscripção, os rePulta-
cto~ sã'J fa lhos, p •rque fora m obtid 'Js pela 
somma da! ac ta s de secções com exclus!lo 
de muita s que não foram remettidas. 

Era minha intenção menc ionnr aqui todas 
as secções fal tos a~, mas seria trabalho pe· 
now e que nenhu lll a vanta ;!em podi a trazer a Comm i•@àO. 
Nã~ cncmtrei llllS ditl'eren t es a c ta~. suj ei-

tas ao meu eume, irregularidades que pos -
sam tirar·lhes-n cunho de ~ uthenticidade; só 
tive occasillo de observar p •quenNs faltas, 
que não as expressas como nullidadee na lei 
eleitoral, p or isso as deixo de mencionar 
para não me tomar fastidioso . 

E' o que julguei do meu dever trazer ao 
con hecin:ento de vv. exes., e sou de parecer 

A. C. - ll 

! Para v1ce Pr "~td•nte : dr. Pac ilico Gonça l· 
j ves J a Si h ·a !\l a scar~nuas, 71 t:! YOt r ~. 

Para Prasidente, dr . Fr anc isco Antonio de 
Sa lles , i 66 votos. 

Para v1ce I'Ies!dente : dr. l'ac1 1ico Uon-
çalved da Sil va \lusC' areo h" :; , ; r;i votos . 

PR ATA 

Para Presiden te: rir . 1-'n\nc isco Antonio de 
Sa lles, 761 votos. 

Para vice -Presidente : dr . Pacifico Go nçal· 
ves da Silva Mascarenha s, 761 votos. 

A RAIA' 

Para Pres !.-Iente: dr . Francisco Antonio de 
Salles. 1.493 votos. 

P111'a vice-Presidente, úr. Pacllico Gonçal-
ves da Silva nlasca re nhas , 1. 493 votos. 

110M Sl'CCE8SO 

Para Pres iJeute: dr . Francisco Antonio de 
Sa lles, 815 voto s . 

Pa ra vi ce-Presidente : dr. Pacirtco Gonça l-
'' ed da Silva Ma scarenhas, 8 15 votos. 

Pli.:~IH \' 

Para Pres idente : dr. Franci sco Anto n io de 
Salles, 1. 1115 votos. • 

Para vice P residente : d r. Pacitlco Gonçal-
ves da Silva Mascar en has, 1. 011 votos ; dr. 
Antonio .lo! é de Medeiros, 4 votos . 

SANTA. RITA DE C \ ! SI.\ 

Para Pre~idente: dr. Franci@co Antonio de 
Salles, 714 vt tos. 

Para vice·Pr;;didente : dr. Pacitlco Gon.,;al-
ves da Silva Mascarenhas, i05 vot os ; co· 
nego Candido Marinho de Oliveira, lO votoa. 



A I,FE!IOAI 

Pua Presidente: dr. Francisco Antonio de 
Sallel, 1.863 voto1. 

Para vire -Presidente : dr. Pac:fico Gonçal -
ves da S-lva 1\Iascarenhas, 1.822 votos. 

MONTE ALEGR E 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Salles, 386 votoe. 

Para vice-Presidente : dr. Pd elfi co Gonçal· 
,·es da Sil\"::t ~lascarenha1 , 386 _votos. 

8A CRU I F. NTO 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Sallea, 716 votos. 

Para vice-Preside nte : dr . Pacitlco Gonçal-
ves da Si i va Mascaren has. 716 ,·otos . 

MO:\TE 1ANTO 

Para Presidente: dr. Francisco Antonio de 
Sollee, 4~0 votoa; Fabiano Soares de Morae~, 
I voto e tres cedulas em branco . 

Para vice Preeidente : dr. Pac ifico L;onçal· 
ves da '>ilva fl lascaren has, 462 voto~ . 

Primo Soare• de Moraes, I voto e .uma 
cedula em branco. 

ITAPECER!CA 

Para Presidente : dr. Franc i ~ co Antonio de 
Salles, 1.403 \'Otoe. 

Para vice -Presidente : dr . Paci tlco t;onçal· 
ves da Silva Mascnren ll a~ . 1.403 votos. 

PA!SOS 

Para Presidente: dr. F~ancisco Antonio de 
Salles, 660 voto3. 

Para vlce-Prealdtmte : dr. Pacitl co Gonçal-
ves da Silva Ma s oarenba~ . 659 voto ~> . 

VJ LLA N OV A DE RBZEND E 

Para Presidente: dr. Francisco Antonio 
de Sallea, 385 votos. 

Para vice-Presidente : ür. Pacifico Gonçal -
ves da Silva .Mascarenhas, 385 votos. 

SÃO SEB.-\S'l!Ã O DO PARA.I10 

Para Presidente: dr . Francisco Antonio do 
Salles, 730 votos . 

Para vice Proaidente : dr . Pacitico Gonçal· 
Yea da Silva Mascarenhas, 730 votos. 

F R GCTAL 

Par& Presidente : dr . Francisco Antonio de 
Salles, 572 votos e uma cedula em branco. 
Para vice -Presidente : dr. Paci fi~o Gono;:.tl· 
ves da Silva ~ lucarenh:l>, 573 votos o uma 
cedula em branco. 

P .\ RACATU' 

Pa ra Presidente : dr. Franciscc• Antonio de 
Salles, 1.194 votor. 

Para vlco -Preaidente : dr . Paci fico Gonçal-
vo3 da Silva Mascarenha~ , 1.189 votos: Edu-
ardo August-o Pimentel Barbosa, 4 votos ; 
dr. Wenceslau Braz Perelra Gc,mes, um 
voto. 

J.\OU H Y 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
SalleP, 575 votos. 

Para vice-Presidente : dr. Paci fi co Gonçal-
ves da Silva Mascarenbar , 575 votos. 

t ' n BRABA 

Para Presidente - Dr. Francisco Antonio 
de Salles, 1.50~ votos : B:1rão de Saramenba , 
2 votos. 

. Para v: ce-Pre1idente- Dr. Pacifico Gan -
i çalves da Silva fl l&scarenhas, 1. 494 votos. 

I \'icente Macedo e José AITonso Rato, um 
voto cada um. 

CA ) IPO II ILI.O 

Para Pres idente - Dr . Francisco Anton io 
de sanes, 1.108 votos. 

Pa ra vice Presidente - Dr. Pacifico Gon-
çalves da Silva 1\laacarenllas, I. 107 votos . 
Octavio Carlos de Sousa, um voto. 

MO:-.Ta: CAR MBLLO 

Para Presidente - Dr . Francisco Ante>nio 

I 
de Salies, I. 0.29 votos. 

Para vice -Presidente- Dr. Paci fi co Gon-
çalves da Silva Mascarenhas, 1.029 votos. 

I P ATRO C!NIO 

Para Presidente- Dr . Francisco Antonio 
de Salles, 903 votos. 

Para vico Presidente - Dr. Pacifico Gon-
çalves da Silva Mascarenllaa, 903 votoe. 

OLIVEIRA 

Para Preeidente - Dr. Franciscll Antonio 
de Sallea, 403 voto~ . 

Dr. Bernardo Pinto Monteiro, lO vatos. 
Dr. Antonio Zacbarias Alvares da Silva, 10 

votos. 
Para vice-Presidente - Dr . Pacifico Gon-

çalves da Silva 1\Iaacarenllas, 394 vntos. 
Dr. Francisco Joeé Coelho de Moura, 18 

,-o toa. 
Dr. \Venculsu l>raz Pereira Gomes, lO votos 
Dr. Francisco Mendes Pimentel, um voto. 
Nlio tendo sido remettidas as actas das 

apurações que deviam ter sido feitas nos mu· 
nioipioll de Campo Bello. Monte Carmello, 
Patrocinio e Olinira , fiz a apuraçlio pelas 
unioas actas parr laes que me !oram presen-
tes, a saber : 

Campo Bello: i. ' e 2. · secções da cidade , 
1. · e :!. · de candêas, Porto dos Mendes, 
Canna Verde e Crystaes. 

Monte Carmello : I. ·, 2. ·, 3. ·,· 4. · e 5. · 
sec~ ues da ctdade e I.· de São Sebastião da 
Victorla. 

Patrocínio: I. ·, 2 . ·, 3 . ·, 4 .· e 5.· secções 
da cidade . 

Oliveira : I .- e 3 . · secções . da cidade, 3. · 
do Claudio e Carmo da Matta. 

Deixei de apurar,por nlo me terem sido pre-
sentes, as actas Lias municlpios de Bambaby, 
li beraba, Mu 1.ambinho, Machado e Gaarane-
sia . 

De conformidade, pois, com todas aa actaa 
que me foram presentes, ó es te o resultado 



da apuração da eleição realie ada na quarta 
cir.,umaerlpçilo : 

Para Presidente do Estado : 
Dr. Francisco Antonio de S11-

lea.......... . . . . . • • . . . • • . 20.-171 votos 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro . 10 » 
Dr. Antonio Zaeharias Alvares 

da Silva. .... . . .... . .... . . lo » 
Barão de Saramenha.... ... .. 2 ,. 
Fabiano Soares............... I ,. 
Cedulu em branoo........... 4 • 

Para Vice-Presidente do Estado : 
Dr. Pacifico ('loncalves da Sil-

va Mascarenhas... ..... .. 2·1.377 votos 
Dr. Francisco José Coelho de 

Moura.................... 18 » 
Dr. \Veneesláu Braz Pereira 

Gomes .. .......... ... ..... li >> 
Conego Candido Ma rinho de 

Oliveira.................. lO >> 
Eduardo Augusto Pimentel 

Barbosa............ . ... . .. -1 » 
Primo Soares de Moraes . . . . . . 1 >> 
Vicente Macedo.............. . I • 
.lo!é Affonso Rato.:. ........ .. I >> 
Octavio Carloa de Souza...... 1 » 
Dr. Francisco Mendes Pimen· 

tal..... . ..... .... .... .. . . • » 
Cedulas em branco........... 2 >> 

No, resultado da apuração do município do 
Prata. estilo incluidos 521 votos dado3 aos 
srs. drs. Francisco Salles e Pacifico Masca-
renhas na Villa Platina para Presidente e 
Vice Presidente do Ettado. 

Não tendo encontra1o irregularidade, nas 
antas apuradas, sou de parecer que lejam 
approvadas as eleições a que se procedeu no 
dia 7 de março do corrente anno na quarta 
circumscripçlo eleitoral para Presiiente e 
Vice-Presidente do E!tado. 

Sala das commissües, 3 de julho de 1902. 
- Ignacio Ca rlos Morci>·a Jfurta . 

5.• Cl!l CD!lCRIPvÃO 

Na qualidade de membro da commisalio 
incumbida da apuração da eleição a qne se 
procedeu a 7 de março do corrente anno, 
para os e! ~vados cargo> de Presidente e 
vice Presidente do Estado, venho dar conta 
do resultado ri a referida eleiç!io na quinta 
circumscripção eleitoral que me coube por 
distribuição. 

r\ quin ta ci rcumsilri pção eleitvral do Es-
tado compü3·Se ao todo do 24 municípios, 
dos q uaes f'oram a pu r a das as eleições de 22 
dell~s. nlio sendo possível a apuraçií•' das 
eleiç \J as dos municípios de Dores do lnday,·, 
e de Santa Qniterla, cujaa authenticas, nem 
~reraes, nem parciae~. foram até hoje remet · 
tidas. 

Do exame a que procedi nos 2 ~ outros 
municipios, verifiquei tambem que deixaram 
de ser remettidas as actas da apuraç[o ge-
ral dos municipios de Villa Nov.a ·.le Lima, 
Sete Lagoa~ . Conceiçlio, Guan hães, Caeth& e 
Serro, sendo-1119 preciso nesses municipios 
fazer a apuraçl!o p1 1.13 un icas a c tas parc iaes 
que me foram prosentoP. 

Em todos os outros restantes as eleições 
foram apurad a! pelas actas :;eraes dos re-
spectivos municlpios. 

Todae as aotas acham-se re,.: ulares, não 
se encontrando nellaa vicio algum ou pro-
testo quo poasa pedir a sua nullidade ; por · 
tanto sou de parecer que deYe ser approva-
da a eleição a que se procedeu na quinta 
circumscripçilo eleitoral do Eatado, cu,i o re -
sultado é o seguinte : 

SAB\RA' 

Para Presiden te do Estado : 
Dr. Francisco Antonio de Salles 
D~ . Bernardino Augusto de 

Lima .. .... ....... . ... . .. . 
Dr. Bernardo Pinto ~!outeiro. 

i 97 votos 

7 )) 
2 I ) 

Para vice-Presidente do Esta Jo : 
Dr . Paci fico Gonçalves da Si l-

va Mascarenhas ........ .. 795 \" O tos 
Dr. Luiz Cassiano ~!artios Pe-

reira ..... . . . . .. ...•. . . . .. 
Padre .J oão Martinbo de Al-

meida .. . ..... . · ..... .. . .. 
Capit~o F_rancisco Antunes de 

S:que1ra ..••. .. . . . . . .. .. . . 
RnLO IIORIZONTE 

Para Presidente : 
Dr. Francisco .\ ntoni" tle Salles 
Dr. Antonio Gonçalves Chaves 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro. 
Dr. Ca111illo Ma~ia de Brito . . . 
Dr. Antonio Oi yntbo dos San· 

tcs Pir~s . . . . ..... . ...... . 
Jarb<H \"iJal. ...... .. . · . .... . 
Coronol Jucundino Julio San -

1 
tiago ••.•.•.. .. •...... , . •. 
Para vi c ~-Presidente : 

Dt' . Pacitlco Gonçalves da Sil-
va \!ascarenhas • .. .. . . .. . 

Dr. Berna.rdo Pi nto Monteiro. 
Dr. Francisco Mendes Pimen-

tel. .... .... -· ............ . 
Dr. Antonio Olyntho dos San · 

tos Pires . .. .•..... . •..... 
Coronel Francisco Bressane de 

Azevedo ...... .. . . .... . . . . 
úr. Francisco Antonio de Sal-

las ......... . ... ... .. ... .. . 
Coronel Julio Casar Pinto Coe-

lho ...... .. . . .. ... . . . .... . 
Coronel !gnacio Burlamaqui .. 
Dr. Fernando de Alencar . . .. . 
Jo s& Ricardo Horta Rabello ..• 
Theopbilo da Cosl ::t ~ge ... . . . 
D. Silver io Gomes l'i menta . . . 

VILLA NOVA DE LDIA 

I Para !'residente : 

I 
O r. 1~~~~~~~~~ _-:~~~~.i~. ~.e. ~.a.l.-
01' , Anton io Augu:t.J de Lima 
Dr. U~banC? ~!aNondes ... . .. .• 

. Anton•o Dm1z Barbosa . . . .. .. . 
• Uroa cedula em branco. 

() )) 

)) 

)) 

83::l votos 
7 )) 
i )) 
2 \) 

)) 

)) 

)) 

93 vetos 
40 )) 

I R )) 

) >) 

2 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 ;i) votos 

)) 

l) 



Para vice Prealdente : 
Dr. PacUlco Gonçalvel da Sil-

va Muoarenbu ......... . 
Dr. Urbano MarcoDdea ...... . 
Major Tbomaz B. rle Mello . . . . 

Uma oeliula em bnnco. 

310 ,. 
I ,. 
l ,. 

lAMA LUZIA DO RIO DAl VZLHAI 

Pna Pre!idente : 
Dr. Francilc<' Antonio de Sal · 

Ie11 .. .... . .. .. : . .... . . . . . 
Or. Joeé Ceaario de ~·uta AI· 

vim ..... .. ....... .. . .... . 
Conaelbelro Aft'unao Penna ... . 

Para vlce·Presldente : 
Dr. Pacifico Oonçalv81 da Sll· 

v a Maecarenbaa ••..... . ... 
Dr. Jol!.o Plnbelro da Silva .... 
Uma cedula em bnnco. 

BOM FIM 

Para Preeldente : 
Dr. Franolaoo Antonio de Sal 

les ..... .. •. . ............ . 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro. 
Dr. Antonio Oooçth·oa Chaves 

Para vice -Pre•idente : 
Dr. Paoifloo Oonçalvee da Sll · 

va Maeoa~eohaa .. . .. .. . . . 
Coronel Fraoolaco Breasane de 

Asevedo . .....•.•.. . .•.... . 
Dr. Franclaco Mendes Pimen-

tel ......•..••..•........... 
Dr. João Luiz Alves ..•..•.... 

IETE LA.OOA.B 

Para Prealdente : 
Dr. Franclaoo Antonio de Sal· 

lea •.• . .••.....•. . .•...... 
Dr, Cbrl1pim Jacquea Biu For-

tea .•..•.•••...•.. ... . ..... 
Para vice Pr811dente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da Sil · 
va Mascarenhas ......... . 

PAR . .\ 

Para Presidente : 
Dr. Francisco Ant~nio de Sal· 

le1 . . ......•.. . ... . .....•. 
Dr. Francisco Mande• Pimen-

tel. ... ... ... ......••..... 
Para vice Prj!Ridente : 

Dr. Paolfloo Gonçalvel \:la Sil-
va M11carenhu ........• .• 

ouavatto 

Para Pre1idente : 
Dr. Francisco Antonio de Sal-

lei ................. . ...• . • 
Dr. Bernardo Pln\o Monteiro. 
Dr. Joaquim Candldo da Coeta 

Sena .. ................... . 
Dr. Antonio Oooçalvee Cbav• 

704 votos 

3 votos 
I » 

704 votos 
3 ,. 

2.261 votos 
24 )) 
14 )) 

2.269 » 

16 )) 

12 " 3 )) 

603 votos 

504 votos 

1181 votoa 

2 )) 

988 )) 

3.218 vote! 
24 » 

11! » 
4 ,. 

Para vice-Preeldeate : 
Dr. Paoltloo Gonçalvea da Sil-

va Ma~oarenbu. . . . • . . . . . 3.268 votoe 
Padre .ll'ranoleoo Xavier de AI· 

melda Rollm. . ........... » 
PlTANOUY 

Para Presidente : 
Dr. Francleco Antonio de Ssl· 

181 •.. . .... . ......• ........ 
Dr. Ribeiro Junquelra .....•.. 

Para vice-Presidente : 
Dr. Pacifico Oonçalve1 da Sil· 

v a Mascare o h as ••.....•... 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro .. 

A ll .I. ETÉ 

Para Pre1idente : 
Dr. Franoiaco Anto11 io .Je Sal-

lea ..... . ...... ..... .... . 
Para vice-Pre~idente : 

Dr. Pacifico Gonçalves da Sil-

1.206 voto• 
2 • 

1.207 » 
I )) 

1.970 )) 

va Maacarenbaa . . . . . . . . . . . I 970 )) 

I . ANTOIIIlO DO MONTE 

Para Presidente : 
Dr. Francil c<> Antonio de Sal· 

les . .. .. .. ........ . . . . . . . . • 3.305 )) 
Para vice-Pretidente : 

Dr. Pacifico Gonçalvea da Sil· 
va Mucarenbu. . . ... . . . . . 3.305 ,. 

CAaHO DO PAR.NAHYBA 

Para Pre1idente : 
• Dr. Franclaoo Antonio de Sal· 

lea. ..• •• . . .• ... . ... .. ..... 725 ~ 
Para vice Preeldente : 

Dr. Paoifieo Gonçalves da Silva 
Masearenhu. . . . . • . . . . . . . . 725 votoe 

PATOI 

Para Presidente: 
Dr. Pranoi1oo Antoaio de Sal-

lu.................... .. . 995 )) 
Para vice-Presidente : 

Dr. PaoUloo Gonçalves da Silva 
M11earenb11. . . . . • . . • . . . . . 995 " 

IANTA BA.RB.lRA 

Para Presidente : 
Dr. Franclaco Antonio de Sal-

tes . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . 249 )) 
Dr . Joio Pinheiro da Silva.. . . 5 » 

Para vice·Pre•idente : 
Pacifico Gonçalves da 8Uva 
Muoarenb111. . . . . . . . . . . . . . 253 \) 

Dr. Domingo• Moreira doi San· 
to1 Penna. . . . . . . . . . . . . • • • . I ~ 

I. DOHII"OOS DO P.&ATA 

Para PrNidente : 
Dr. P'ranoieeo Antonio de Sal· 

) •.......... .............. 
Dr. Ce•a•lo Alvim ..... . ...•.• 
Dr . Jol.o Pinheiro .. ... . . .... . 

1.303 
19 
I 

,. 
)) 

)) 



Para vice·Prealdente : 
Dr. Pacifico G~nçalvea da Silva 

Mascarenhas ... . . ... . . . . . . 
Dr. Rebello Horta . .. . . . . . 

ITA BIRA 

Para PreaideDte : 
Dr. Francisao Antonio de S3 1 

le~ .. . .. . . ... . . . . ... . . .. . . 
Dr . Gonçalves Chaves . . . .. . . . 
Vl•conde de Ouro Preto . . . . . . . 

Para vice-Presidente : 
Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 

Mascarenbu. .... . . . .. 
Dr . Mendes Pimentel . .. . 
Dr. Diogo !la Vasconcellos . . . . . 

PANT' ANNA DB FE'lROS 

Para Pret idente : 
Dr. Frnnciscn Antonio de Salles 
Dr . JoBqu im Candl i o ria. Costa 

Sena . . . . . .. . ... . . . . .... . . 
Padre Elizeu E li na de Figueiredo 

Goalberto . . .. . . . . . .. . . .. . . 
Para v ice·Pr'39iden t e : 

Dr. Pacilloo Gonçalves da Sil va 
Mas ~aren h as ... . ... . ... . . . 

Dr. Joaquim Candido da Costa 
Sana ... • .. . . . . . . . .. . ... . . 

CO NCEI ÇÃO 

Para Presidenta : 
Dr. Francisco Antonio de Salles 
Dr . Joaquim Candido da Coata 

Sena . . .... .. ... .. . . . .... . . 
Dr . Bernardo Pinto Monteiro 

Para vice·Presidente : 
Dr. Pacifico Gon çalves da Silva 

Mascaranbas .. , . •. •• .. ... . 
Dr . Bei·nardo Pinto M uteiro 

f ERRO 

Para Preaiden ~ e : 
Dr, Francisco Antonio de Sa ilea 

Para. vl!)e Prealdente : 
Dr. P" cifico Gonçalves da Silva 

Mascarenhas ... . ... . . . . . . . 

GUANH Àit 

Para Presidente : 
Dr . Francisco Antonio de Sallea 

Pdra vice Presidsnte : 
Dr. Pacifico GonçalveJ da Silva 

Mascaren bas.. . . . . .. .. . . . 

CABTI!E' 

Para Preaidente : 
Dr. Francisco Antonio de Salles 

Para vice-Presidente : 
Dr. Paoillco O 1nçalvea da S1lva 

~faacarenhas ... . . .. .... . . . 

87 

1.210 
13 

633 )) 
2 )) 
I ,. 

633 , 
2 )) 
I voto 

759 voto• 

51 ·~ 

4 >) 

810 » 

4 » 

sor, » 

47 )) 
I » 

820 , 
4 )) 

1.070 >) 

1.070 )) 

517 , 

517 ,. 

111 votoa 

111 » 

I lT~ÚNA 
I Pua Presidente : 

I Dr. Francisco Antonio de Salles 
Dr. BernarJo f'into Monteiro. 

' Para vice -Presidente : 
Dr. Paci fico Gonçalvea da Silva 

Maecarenbas . . . .. .. . ... . . 

R BWLTADO APURADO 

Pa1a Prasidente do Fstado : 

767 
4 

)) 

)) 

771 )) 

I 
Dr. Francisco Antonio de Sdlles 24.016 » 
O.·. Joaquim Can iido da Costa 

Sena . . . . ..... . .. ... ... . . . 11 0 » 
Dr. Bernardo Pinto MonteirJ.. 62 » 
Dr. Antonio Gonçal ves Chaves 27 '> 
Dr. José Cesario de Faria Alvim 22 » 
Dr . Bernardino Augusto de 

Lima . . . . . . . .. . . . . . . . .... . 
Dr. João Pinheiro da Si h·a ... . 
Pti dre El i z~u Elias do Figuei · 

redo Gualberto . .. ... . . . . . . 
Or. Ri b6iro Junqu air• . 
Dr . C mill o de Br ito . .. . . . .. . . 
ú r. Francisco \! ondas Pimentel 
Dr. Antonio Au ~u s to do Licra 
Cúns~lh eiro Alfonso Penna . .. . 
Dr. Anton io Olyntho dos Santos 

P1res . ... . .. .... . . .. . . . .. . 
Jarbas Yídal . . .... . . . . . . ... . . . 
Coronel Jucundi no Julio San· 

ti ago . .. . . .. .. •. . ... .. . . .. 
ViHcún te de Ouro Preto . .. .. . 
Dr. Ur bano l\larcondes . . . .. . . . 
An tonio Diniz Bar bosa .. . .. . . . 
Dr. Chrispim Jacques Bias 

I For tes .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . 
Cedula em branco . . . . . . . ... . . I P11ra d oe-Presidente : 

7 
6 

4 

2 
2 

)) 

» 

) ) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

1 Dr . Paci fi co Gonçalves da Silva 

I 
Mascarenhas . .. . . ... . . . . . . 23 .9Z8 votos 

Dr. Bernardo Pinto ~! ou teiro . 45 >> 
Dr. Francisco Mendes Pimen 

I "'2 

I or. :ebÓÍI -; ·Ho~ir;: : : :.· :: : : : :: . '"'i9 ·:> 
Coronel F1·anciac o l:l esaane de 

, Azevedo .. . . . . . .. . . . .. . . . . 17 >> 
1 Dr. Antonio Olyntbo dos Sa ntos 
1 Pires . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. 

I Dr. ;~·~'\ ~ ~~~i~·n·~ - ~·a-~t.i~·s· ~~: 
01·. Joaquim Candido da Coata 

Sena . . . .. . .. . . .. . . ... . . . 
L•r . Jollo P • n h~ iro da Silva . . .. 
Dr. João Lui7. AlveJ .... . . . .. . 
Dr. Francisco Antonio de Salles 
Coronel Julio Cezar.Pinto CL>e 

lho .. . . ... . . . . .. . . . . ..... . 
Coro nel lgnacio Rurlam aqui . . . 
Dr. Fernando de Alencar ... . . 
Jose Ricardo Hort a Rabello . . . . 
Tbeofliilo da C· ·~ta L•ge .. .. .. 
D. Si verio Gomee Pimenta .. . 
Paire João Moutinbo de AI · 

meida .. . .. .. ... .. . . . . . . . . 
Capit!o Fran ~i1oo Antune• de 

Siqueira . . ... . .. . . .. ... . . 
Dr. Domingol Mor.tira dos San· 

t os Penna . . . .. . . . .. .. ... . 

9 

4 
3 
3 
I 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

)) 



Dr. Dlogo de vaaaonoeUos ••..• 
Padre Prancltao Xavier de Al· 

mal da Rollm ....... ~ .... .. 
Dr. Urbano Marcondes . •••• • •• 
Mejor Thomez B. de Mello .•. 
Cedulu em branco .••. . ••.. •· 

1 . ,. 

1 ,. 
1 )) 
1 )) 
2 

Bailo Horizonte, 5 de julho de 1002. - Dr. 
Jorino de 'Brito. · · 

QUINTA QIRCUIIIORIPvÃO 

Tendo examinado- dlverau actas de elei· 
çõe1, que me foram preaentes depoia da 
apreaentaçlo do relatorlo da quinta ctrcum· 
acripçlo eleitoral do Estado, que ma coub' 
uamlnar e apurar por distrlbui c;i') no aelo 
da commll&l.o, verltlquel que, de muitas 
dellu, ji eata o resultado das vJtaç!laa in 
cluldo e apurado na aomma geral que apre· 
sentei no referido rehtorio, fdtan!lo apeou 
pouca&, de que pasao a~tora a dar a a pura· 
çl.o, que deverá ser addiolonada ao resul· 
tndd geral da referida oiNumscrlpção : 

CAErll&' 

Para Presidente : 
nr. Franoi&co Ant.,nio de Salle3 
Dr. Joaquim Candido da Costa 

Sena ..••. . . : ... •. ... ····' 
Para Vice Presidente : 

nr. Pacifico Gonçtlvea da Silva 
Mascarenhu .. . . .... . .... . 

Carlos Augusto doa Santos 
Pinto ... . . . . . ..• . . . .. . ..• 

Dr; Luiz Caaalano Martins Pe· 
relra .. ... . ............... . 

CONCEIÇÃO 

Para P: esidente: 
Dr. Francisco Antonio de Sallea 
Dr. Joaquim Candldo da Costa 

Sana .. .... .. ..... ......... . 
Para vlce ·Prealdente: 

Dr. Pacifico Gonçalves da Silva 
Mascarenhas .. . ..... . .... . 

IBTB LAGOAS 

Para Presidente : 
Dr. Francisco Antonio de Salles 
Joaquim Alves Tolentino ... . .• 

Para vice-PresidenÍee: 
Dr. Pacifi co Gonçalve• da Silva 

Maacarenbat ... . ..... .. . .. 

RESU LTAD) ArU~lDO 

Para Presidenh : 
Dr. Francisco Antonio de Sa.lles 
D.·. Joaquim Candido da Coata 

Sana . ..•• . ; ,, ; , ; , ; , , . ... • · 
Joaquim Alves Tol.ent ino ..... . 

311 votos 

51 )) 

301 )) 

25 )) 

13· )) 

211 )) 
)) 

212 )) 

212 votos 
I >) 

213 I') 

724 )) 

52 )) 
I >) 

. Para vice·Prllidente : 
Dr. PacUI.oo Gonoaive. da Silva 

MIIIC&riDh&l..... • .. .. • .. . 726 • 
Carlos Augusto doa Santoa 

Pinto ............ ·.... .. ... 25 » 
Dr. Luiz Cualano Martins Pe· 

relra.... .................. 13 >) 
Bello Horizonte, 6 de julho de J{lJ2. - Dr. 

Jorino de B1·itto. 
6.• CIROUMIO&IPÇIO 

S1·. Prcsidfllk.-lncumbldo por v. axc. da 
apuraçlo da elelçlo a que •• procedeu a 7 de 
março do corrente anno. na 6 ,' clroumscrlpçlo 
eleitoral para Pr01l~ente e Vice Presldenw do 
Es\adono quatriennto de 1902 a 1900, verifi· 
que!, pelo exame a que procedi em todas 
at actu que me 1'11ram presentotl, ter aldo 
este o resul~do da referida eleiçl.o nos se· 
guintes munlclplos : 

SAUNAS 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Sallea, 4.619 votos. 

Para vice Presidente : dr. Pacifico GJnçal-
ves da I:Hiva Mucarenbaa, 4.619 votos. 

.\RAISUAII Y 

P.U'a Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Sallea, 4.654 voto• ; dr. Atl'onso Augusto Mo· 
relra Penna, 15; dr . Yirgilio Martins de Mel· 
lo Franco, 9 ; dr. Sabino B1rroao Junior, 7. 

Para vice-Presidente : dr. Pacltlco Gonçal· 
ves da Silva Mascarenhas, 4.594 votoe ; coro-
nel Joaé Bento Nogueira, 77 ; Camlllo Phl-
linto Pratea, 19; dr. S!\blno B.uroso Junior, 
10; dr. Ndno da Cunha Mello, 4. 

S. FRANC!8CO 

Para Prasidente : dr. Francisco Antonio de 
SaliH, I. 782 voto•. 

Para vice-Presidente : dr. Pacifico Gonçal-
vea da Silva Mascarenhas, 1.782 votos . 

TRBMS:DAL 

Para Presidente : dr. Francisco. Antonio de 
Salles, 5.!21 votos. 

Para vice Presidente : dr . Pacifico Oonçal· 
veada Silva Mascarenhas, 5.22l.votol . 

J ASUARIA 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Salle1, 2.944 votos ; dr. Chrisplm Jacques 
Bias Fortea, 71 ; dr. Joré Oesario de Feria 
Alvlm, 13. 

Para vice-Presidente : dr. Po~citlco Gonçal -
ves da Silva Mascárenhaa, 2.951 votos ; dr. 
Eugenio de Paula Ferreira, 77 . 

8, J OÃO D.'- PTISTA 

Para Presidente : dr. Francisco Antonio de 
Salles, 1.052 votos ; dr. Blrnardo Pinto Mon· 
telro, I voto. 

Para vice-Presidente : dr •. . Pacifico .GonçaJ. 
ves da Silva Matcarenhât, 1.052 votos : co-
ronel José Bento Noguélra, um vot? . 
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GRÃO MOOOL 

Para Presidente: dr. Francisco Antonio de 
Salle•, 3.847 votos. 

Para vice-Presidente: dr. Pacifico Gonçal· 
ves da Silva Mas cai enbas, 3.847 voto a. 

mNAS NOVAS 

Para Presidente: dr. FranciEco Antonio de 
Salles. 3.191 voto•. 

Para vice Presidente : dr. Pacifico Gonçal-
ves da Silva .Maacarenba8,2.881 votos :coronel 
Jo!é Bento Nogueira, 23 votos. 

RIO PARDO 

Para Presidente: dr. Francisco Antonio de 
Selles, 3.298 votos. . 

Para vice-Presidente: dr. Pacifico Gonçal-
ves da Silva Mascarenha s, 3.214 votos; dr . 
Bernardo Pinto Monteiro, 45 ; dr. Antonio 
Olyntbo doa Santos Pires, 31 ; coronel Joeé 
Bento Nogueira, 13. 

MONTES CLAB.OJ 
Para Presidente: dr. Franciaco Antn1io de 

Salles, 335 ,·o tos . 
PRÇANH ,, 

Para Presidente : dr. FranciEco Antonio de 
Salles, Gil votos. 

Para vice ·Presidente: dr. Pacillco Goncal-
ves da Silva Mascarenba", 511 votos· ~ 

VILLA BRAZILEA 
Para Presidente: dr. Franciaco Antonio de 

Salles, 304 votos. 
Para vice-Presidente : dr. Pacifico Gonçal-

ves da Silva Mascarenhas, 304 votos. 
BOCAYUVA 

Para Presidente: dr. Francisco Antonio de 
Salles, 119 votos. 

Para vice·Presidente: dr. Pacifico Gonçal-
ves da Silva Mascarenhas, 71 votos ; Camlllo 
Philinto Pratas. 4? votos. 

TIIEOPHILO O'ITON! 
Para Presidente : dr. Francisco Antonio tle 

Salles, 651 ntoa ; dr. Antonio Gonçalvea 
Chaves, 2 ; dr. Jose Cesario de Faria AI vim, 1. 

Para vice-Presidente: dr. Pacifico uonçnl· 
ves da Silva Mascarenhas, 65'2 votos. 

Dr. Affonso Augusto Mor•Jira Penna .. 
Dr. Joaé Ceaario de Faria Alvlm .... 
Dr. Virglllo Martins de Mello Franco 
Dr. Sabino Barroao Junior .... . .. . .• 
Dr. Bernardo Pinto Monteiro . .. . . , . . 
Dr. Antonio Gonçalves Ch aves .•. . . . . 
Dr. Antonio Augusto Velloao • . . . .. . , . 

Para vice-Pr'eaidente : 
Dr. Pacillco 'Gonçal ves da s ~ l v a Mas-

carenhas . . ........ .. . . .. . . .. .. . . 
Coronel Joaé Bento Nogueira ... . . .. . 
Dr. Eugenio de Pau li Ferreira .. .. .. 
Camlllo Philiuto Pratea . . . . .. . . . . . . 
Dr. Bernardo Pinto Monte!ro . . . . . . . 
Dr. Antonio Olyntho dos Santos Pl· 

rea .. . . .. .. . .. .... .• •.. . . . .. ....• 
Dr Sabino Barro!o Junior . .. . . . .. . . .. 
Or. Nuno da Cun ha Mello ...... . .. .. 
Dr . Antonio Au~ mto Vtlloso . .. .. .. . 
Cedula em branco. _. . .. . .. . . . ... .. .. . 

15 
14 
9 
7 
3 
2 
I 

3:?.314 
"!09 

77 
67 
45 

3! 
lO 
4 
I 
l 

Nlio tendo sido remett ida1 as actas da a pu 
raçllo geral dos municípios de Monte Claro~. 
Peçanhn, Villa Brazilea, Bocn yuYa, Theopbl-
lo Ottoni e Diamantino, tl z a apuração pelas 
poucas actas parciaes que me foram pra · 
sentes. 

No correr da apura~ ão veriHquei não ter 
havido protesto ou irre~rularidndes ; portan· 
to sou de parecer que deve ser approvada 
ç ele!çllo a que se procedeu no dia i de mar-
ao p. passado para Presidente e vice-Pres iden-
te do Estado na 6. ·• circumscripçilo elei to-
ral. 

Sala das Commissões, ~~ de julho do 
\902.- Joa~u i111 Bapl isll' de Mello. 

Quando o relator da com missão iniciava a 
leitura dos annexos, roi a mesma dlapensa-
da a requerimento do sr. Bias Fortes, visto 
ter de ser dada pnra amanh ã a discuse ilo do 
parecer apresentado. 

O SR . PRRUDF.l'iTB na fórma dos arts. 21 e n do regimento commum c at tendcndo j;'t 
se achar impreuo e distribu idc o parecer 
designa para ordem do dia de s.ma!!hã a dia· 
cussllo do mesmo e 

Lav?.nta ·se :;, ;essão. 

3.· SKSSÃO, AOS 11 DE JULHO DE Hl02 

PRES!OBN~ lA DO S R. Ali TON!O MA RTINS 

' ~UMMAI\10 : Lei~ür~ •h ôCia . ... D lfCU S~ ão e v o · 
' taçllo do partcer ~ob re a ei<iç1c pr·~si d en c i a l. 

1 
Approvaçao da acta . 

i Ao meio dia . fe : ~a a ~ l!ama é:; , acham-se 
Para Presidente : dr. Francbco A'ntonio de · presentes os srs . Antomo Mar t111s, Celestmo 

sa.lles, 2iü YOtos ; dr. Bernardo Pinto Mcn- I Soares, Pedro DrUU].Di OCd. Go~ es da Silva, 
te1ro 2; dr. Antonio Augusto Velloso, 1. Carvalho . Bntto. D!!'ltlm Moretra , Alves de 

Para vice-Presidente- dr. Pacifico Gonçal - ~ Lemo.•, Vnsco Azevedo, Olymp1o Borges,, De-
ves da Silva .Mascarenhas 280 votos . dr aiderto de Mello, Jo1lo Avellar, Agcstmbo 
Antonio Augusto Velloso tim voto e umà ce·· Pereira, Arthur Pimenta , Baptista de Mello, 
dula em branco. ' . Ribeiro de Oliveira, Teixe;ra da Costa, Fer-

DIAM.\NTI~A 

reira Alves, B&.wden 1 Leopoldo Correa, Nu· 
RES L' I,TADO APURAD) nes Pinheiro, Jayme uomes, Brandão Filho, 

. Josf\ Gonçalves, Joã? Vellllso, Mello Franco, 
Para Ptastdente: Biaa FOitas, lgnacio 1\! urta , Ro cha Lagos, 

Dr. Francisco Antonio de Salle& ..... J2.807 Jollo Pio, Simão da Cu nha, llodo!pll o Fe r-
Dr. Chri~pim Jncques Bias Fortes . ... , 71 : relra, Joaiuo de 13 rltto ,' Luiz Renn ó, Frnr.-



klin Botelho, Ferreira e Mello, Pvrto Primo, 
Aaala Lima, JolO Luiz, Valerlo de Rezende, 
C.trlos Toleto, C1millo de Rrlto, RodriRuee 
Chaves, Llndolpho Campos, Tava~ea de Mel · 
lo, Joaquim Callxto e C Jrnelt •> de Molllo, 
faltan1o com causa participada os arA. : Ca-
millo Pratea, Coelho de Moura, Olympio 
Mourl!.o, Epaminondas Ott:>ni, Aatolpbo Du 
tra, F. Peixoto, Freitas Clllltro, Julio Ta va -
rea, Xavier Rolim e Garpar L'>pes e sem 
ella os maia senhores. 

Abre-se a se@llo. 
Lida a aota da antecedente e nl!.o havendo 

quem sobre ella raça l bservações e :a me&· 
ma dada por approvada. 
DISCUSIÃO DO PARBJER SOBRE !LKIÇÃO PRE!l· 

DENCIAL 

0, R . PRK~I vBNn: annunci a 8 diSCUSP~O rio 
parM~r da coilimisf lh Mix •a, CUJ6 leitura ê 
di spensada a requertmentrJ do Bl'. Jollo LuiZ, 
visto achar Pe o mesmo dJstribu•do e im· 
presso. 

Posto o referido pa.recer em discuP!ão cn · 
cerra-se esta sem debatl', ~eudo o mesmo a p· 
provado, pelo que o sr. p, esiden te pondo 
ae de pó, no que ê acompanhado po r todos 
os ara. congressistas , prcclama presidente 
e ,·ice-Presidente do Estado pare v futuro 
quatriennio tle 7 de sete111bro de 1902 a 7 
d'3 setembro de 1901l os exms. srP. drs . 
FranciFco Antonio de Salles e Pacitlco Gon· 
çalves da Silva M a~carenhas. 

F.m seguida snspl'nde se a sessão pJI' dez 
minutos a tê que seja redigida a 2cb. 

A 's doz' o meia horas da tardd, r~ aberta 
a seBBl!.O, ê lida e approvada a prcaente 
acta e 

Levant a. -se a sessão. 

14. · SESEIAO OR[)JNARIA, A03 8 DE JULHO 
DE 1902 

PRKSWENCIA DO SR. RIUEIRO DE OLIVEIRA 
su mi.~ HIO : - 1. · psr:r. <I~ or~em do rli~. -.\ c la . 

-Exp!oli ·nte . Ql., e .- l'a~ões ri· s srs . A>; ia 1 i ma 
e Alves de Len:os .-?.· leitura . - Apre ,e nta~ão r. o 
puece• para 2.· di.- ru; ·iio do proj,cln o. 1a 1. 
idem da s redacrões li 11 a·s ~ r - ~ pn·jeclos ns . • 2 
e 110 . ll cqucJi Íne alo d • ;r. Jo:"w Luiz . Discu ·· 
;~o e v. l !Ç~o da r~: · a~\·:1-J Jln>l .1o prtljecln ll. >2. 
- \'otac;à o adiada.-:!. · pa rt e.-~.· tli ~ ~· n:t ~iio dus 
projecws 11s. 8~. de i 901 , c I;:: . . !c 1'0!. - ·:. · 
do d!l n. t C: I. ,\rt ' . · Di ! cur~ ; ~ e meu 1 ~ d•; 
sr. Jo' é r:ouça lres . lli>CU:so e requerim' nto elo 
sr. Jo;\o Luiz - 2. · I!J,cns~ilo d c' p·ojor to n. 135. 
-1. · do d ~ n. !3 ·.-0Jdt m ·lv d1a 
Ao meio dia, fdita a. chamada, •• cuam so 

presentes os srs. : Ribeiro de Olive ir .1 , Ce 
lsstino Soares, Nunes Pinheiro, João Luiz, 
Agostinho Pereira, João Velloso, Brandão l'i · 
lho, J<Jsà OoLçalves, Leopold o Corrêa , Lin 
dolpho CaiDpos, Luiz Cdssiano, Jayme Oo 
mea, Franklln Bjtelho, Deaiderio de Mello, 
lgnacio Morta. Porto Primo, Joaquim Calfxto. 
.Ferreira e Mello, Artbur Pimenta, Ani s 
Lima, Olymp1o Borges, Alves de Lemos, Del-
fim Moreira,Carvalho Britto, Al!tolpllo Pinto, 
Rodrlguea Cha ves, <J11par Lopes e Luiz Ren-

nó falhndo com causa participada ta ara . : 
Olympto Monrão, Epamlnondav Ott~ni, As · 
tolpho Dutr11, F. Peixoto, Freitas Cutro, 
Julio Tavares e Xavier ltolim e sem ella oe 
maia senhc.res. 

Abre-se a ses!ão. 
Lida a aeta da antecedente e não h:n endo 

quem ~obre e lia ra,.a obiervaçõe. o sr. Pre-
sidente a da por approvada e bem assim a 
do dia 5 do corrente . 

EXPEDI&NT& 

I 
0 SR . 1.· SIICRKTARIO da conta J.:> Seguinte: 

Representações 

De commerciantes estabelecidos nes ta Ca-
pital, em Ouro Preto, Juiz de Fóra, S. Jotio 
d'gt .Rey e Lavrr s, reclamHndo contra a taxa 
do imposto subi'& a imponaçào da cerveJa 
no Estado . - :~.· comrn1ssão de o~._amento .. 

Dos proprietari os das labrlcas ae _cervaJa 
Bavaria , Br·ahma , Teu/orll't e Alll(lrc/ w a Pau-
t is/a reclamando contra a taxa t.l o Imposto 
s cbr~ a cervej a que entra no ~stado.-A " 
mesma cornm•ssl!.o. o sr. ,\.•11• l.tma : - Sr . P rtlsidente, 
ao entrar hontem em discuEsão ne~ta casa 
o projecto u. 122, estabelecúudo a _ pa&&a-
gsm do d1stucto de _ Perdões, u.un lclplo de 
La v1·as, para o mumcJpiO de Ca mpo Helio, 
declarei que ,·otaria contra o mes mo por não 
haver nea.a medida interesse a lgum de or 
dem puLtica. Se a lguma co us_a. deveuemos 
lazer e111 relação ãquelle d1stncto, seria cer-
tamente a sua elevaçilCJ ;, categori a de villa, 
mas Isso e vedado expressamente pela Con · 
stitulçilo do E~tad o que diz em SúU art. 112: 
«decretada por leis ordinarias .a . nova dl-
visllo política, mu nici pal e JUdJcJarla, não 
poderà ser alterada, senão no termo de cada 
decennio ». . . 

Não fura isso, sr. Presidente, o dJstrJCto 
de Perdões, que ê representado por um povv 
ordeiro laborioso e exemplar, deve11a ser 
elevad~ á categoria de villa.. . 

Se o municipiO de Lavras e grande e 1m· 
portante sendo um do s mais notaveis do 
Sul de r.itnas, com os .seu o 9 ou I•J districtos 
elle seria grande e import~ nte so com o dJS · 
tricto de Perd u.;s, por4ue o povo aesta ter · 
ra e ordeiro, op~roso, cavalheiro e exem· 
piar constituindo um dos ornamentos da 
culta população d<J n.unicipio de Lavras, que 
é um dos melh ores do Su l do Estado . 

Era es t~ sr. President~, a decl a ração que 
eu t inha a' t"bZõr ( J[ui/o bem ). 

o sa . .l.LVES os LKMos, r:,zendo ver acl.ar· 
~e desfa lcada a comm lssão !le Força Publica 
pela ausenc1a de t.lo s de teua memu cos, pede 
a nomeação de quem preencha _mtermamente 
as vagas . 

I 
Com o a's~ntim., nto da Ca:nara são no · 

me5do s os srs. Jo !!.o Valioso e Jayme Go-
mes . ' 

2 .' LEITURA. 

Tem 2. · le ttura e :1cam sobre a mesa 
para ordem dos traba iho• os projectos ns. 
13i, 139 e 139. 
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4PRII:!ESTAÇÃO DE PARZOBRES Dll: . CO!IUI118l!ES 

O BR. JoÃo LUiz, por parte da commieaão 
de Justiça Civil e Criminal, manda á mesa o 
aeguinte: 

P a>·ecer e emendas para 2 . • d iscussiio •obre 
o projecto n . f 3 t 

A commissão de Justiça. Civil e Criminal, 
a que foi presente o pr,,jecto n. 131, deste 
anno, é tle parecer que o mea..no seja aub 
mettido a 2.• dlscuaalio a approvado, com 
aa aeguintes emendas : 
I- Accrescente ·sa: 
Art. Fica o governo auctorizado a anne 

xar, na• comarcu onda o movimento fo· 
ranse o exigir, o aervlço privativo das ex· 
ecuço .. a tlscaes do Est~do a do municlpio 
ao cartorio daa &Hcuçl!es criminaes. 

11 - Accreacente te : 
Art. F1ca o governo auctorizado a reror-

mar o regulamento do Trlbnnal da Relaçlio 
( dec . n . 5:'15, de 15 de março de 1892 ), prin-
clpalmenh para determinar a otreotiva sob · 
stltuição doe desembargadores imrJdidos, 
supprimir o sorteio de juizes no sommario 
de culpa por crlmaa de respoosabiliJada, 
estabelecer a ravlalo dos processos de res 
ponsabilldade, em grau de appellação, por 
todo o Tribunal, prescrever a audienoia dos 
réoa nos moamos procetiOt, ainda que seja 
ioatlaoçl\vel o crime. 

IIl -.. Aooresceote ee : 
Art. Fica elevado a 15 o numero da ju-

izes que devem compor a lista de antigui-
dade para a nomeação de desembargado-
res. 

IV- Accresoente-se : 
Art. Os exames de habilitação para a con-

caasllo da provlaão de advogado serão pre · 
atados perante a Faculdade Livre de DI-
reito, na fó rma que fôr prescripta em ragu· 
lamento c no regimento interno da meama 
Faculdade. 

§ I.· As matarias de exame serão as mes-
ma& actualmeote nigldae. 

!I 2. · As provisl!es saril.o concedidas pelo 
Preaidente do Estado, pelo prazo de 3 anoos 
e poderão ser renovadas pelo mesmo prazo, 
independentemente de novo exame. 

!I 3. · Alélll do eume de habilitaçil.o, de 
verá o pretendente prova r idoneidade moral 
nos termos da Iegislaçl!o vigente. 

§ 4. · Os attestados dos juize& poderão ser 
sappridos por justificação processada em 
qualquer juizo, com citação do promotor de 
justiça. 

§ 5. · A Faculdade Livre de Direito poderá 
cobrar, pelo exame de habilitação, a taxa. 
de 300$000, ficando elevada de 10 ·; . a taxa 
actualmente cobrada pelo E~tado. 

V- .~ccrePceote se : 
Art . A dlsposiçilo do art. 15 da lei n. 17, 

de 20 de no vembro de 1891, só Perá nppli· 
ca.Ja nos casos de manifesta igooranoia ou 
dolo, reconheoidoa por unanimidade de v o · 
tos dos ju!Zeil do Tribunal da Relação, em 
grau de recurso. 

A. C. - 12 

Sala das commis!i'>e&, 8 da jalbo de 1902. 
-JolJ.o Luiz.-Luiz R~tnrtó.-A imprimir ae. 

0 IR. RODRIOUB! CHA.VB!, pela commiuil.o 
de Redacção de Leis, apraaeota oa segalntee: 

Parecer pa.ra red~cç<io final ;obre o projecto 
n. fiO 

A commissllo de Redacção, a que rol pre-
sente o proj e o to da Camara n. li O, é de pa-
recer que seja adoptada como tlnal a meama 
redacção com que foi approvado em 3 . · di1 
CU18ii.O. 

Sala das commlasões, 8 de julho de 1901. 
- Rodriguea Ch<>vts.- Jo1é Gonçalves. 

Partcer para redi!cçl%o finol do projecto n. 62 

A commisallo de R'.ldacçilo, a que foi pre-
sente o projeoto n . 62, é de parecer que a e 
adopte como ftnal a se:ruinte redacçll.o : 

O Congresso do Eshdo de Minas Oerae1 
decreta: 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a fa-
zer aos cidadllos Carloa da Costa Wigg e 
dr . Domingos José da Rocha concessão do 
direito exclusivo de, durante vinte e cinco 
anoos, explorarem ouro e outros metaea 
ou mioeraes existente& nos depositos de 
alluvião do leito do rio das Velhas em uma 
area determinada entre o ponto em que alie 
recebe as agu1u do lhbira até a sua foz no 
rio de S. Franclaco, podando conceder 01 
favores do art. 8os. l e 4 da lei n. 148, de 
26 de julh:> de 1!!95. 

Art. 2. · Yioa egualmeote o governo au-
ctorizado a concoder ao cidadão José Pedro 
Leua, ou á companhia que organizar, prl· 
vilegio por trinta annoa, sem onus para o 
Estado, para minerar, por melo de dragu, 
um trecho do leito do rio Jequitinhonha nl!.o 
excedente de oiocoenta kilometros, sem pro-
juizo de terceiros. 

Paragrapho unico. Para a referida mioe-
raçllo tlca compreheodida a area marginal 
do referido rio Jequitinhonha que fõr necea· 
saria ~~ r-especti vaa installações e serviços, 
respeitado& os direitos adquiridos. 

Art. 3. · Nos cootractoa celebrados em vir-
tude deeta lei serl!.o observadas todas a1 
clausulas ~arantidorM dos interenee do 
Estado constantes da legislaçil.o vigente, e 
respeitados os direitos de terceiros, auim 
como o disposto no art . 6 da lei o. 285, de 
18 de setembro de 1800. 

Art. 4. · Revogam-se as disposiçl!es em 
contrario. 

Sala das commiuões, 8 de julho de 1902. 
-Roárigu111 Chavrs.-Josti Got1ça lves. 

0 SR . JoÃO LULZ r pela ordem ) requer dia-
pensa das formalidades regimentaes afim de 
que seja discutida e votada immediatamente 
a redacção tloal do proj ecto n. 62 . 

Lid11, poiP , e poeta em di &cuasll:o a refe· 
rida redacçllo é a mesma sem debate appro· 
vada, pelo que vae o projecto á aancçllo, 
indo a imprimir-se a redacçl!.o tina I do · de 
n . 110. · 

Não ba pro)actos, requerimentos, iodic&· 
çl!es e moçl!ee a serem apresentados . 



VOTAÇIIES ADIADAI 

Pa11ando-ae á votaçio da materia cuja 
disouullo ae acha encerrada é approvado o 
parecer n . 179. 

E' egualmente approvado em I. • diaousallo 
e vae á commiasão de Agricultura. o proje-
cto n. 39.-de 19CO. 

Sl!.o rejeilaios em 1.· diacussão os projeotos 
na. 91 e 122, que vllo para o archivo da 
Secretaria. 

Finalmente ê approvado em 3. · diacuss!lo 
e vae á commissllo de Redacção o projecto 
n . 128. 

2.· PARTE DA OR DEM DO DIA 

2 •• DISCUSSÃO DO PR OJECrO !'i , 88, IIE 1901 
Lido e poato em 2. · discunão, '3ncerra-ae 

esta aem debate, é rejeitado e vae para o 
archivo da Secretaria o 1eguinte : 

Pro}ect~ n . 88, de 1901 

(Terceira legislatu ra) 
A commlsaão de Pol!cia, a que foi presen· 

te a Indicação n. 12, de 2 de julho corrente, 
á de parecer que seja discutida e approvada 
com a seguinte redaoç!lo : 

Reroluçtio n, 

A Camara dos · Deputados do Ettado de 
Minu Geraea resolve : 

Artigo unlco. Fica a Mesa Ja Camara dos 
Deputados auotorlzada a fazer a reforma na 
Secretaria da meama Camara, aem prejuizo 
do serviço e de aooordo com 01 recursos fi-
nanoelrol do Estado; revogadas as dlapoli· 
çllea em contrario. 

Sala daa oommiuões, lO de julho de 1901. 
-Ribeiro de Oliveira. - Agostinho Joaé 
Pereira. - Celeatino Soarei. 

ltdicaçtfo a que se refere o projc~to supra 
lndloaçn:o n. 14 

Indicamo• que a Camara doa Deputadoa dê 
auotorizaçlo á Meaa para, de aooordo com 
01 reouraoa ftnanoeb.•oa do Ettado, reorganl· 
zar a Secretaria da meama Camara. 

Bello Horizonte, 2 de julho de 1901.- Jollo 
Pio . - Delllm Moreira. - Vuoo Azevedo.-
Jayme Gomes. -Alves de Leoioa. - Joio 
Luiz . - Nunea Pinheiro. - Gaspar Lopes. 

2.• DI80U18ÃO Da PRaJII:CTo) K. 132 
Egualmente a em debate enoerra-ae a 2. • 

diaouuló, é approvada /1 vae á oommhtaão 
de Justiça Civil e Criminal o projeoto n. 
132, aobre nomeaçllo de comml11lo para 
elaborar um projeoto de Cadl~~ro de Organt-
zaçlla Judiciaria e de Prooeuo Civil. 

2.• DIIOUIIÃO Da P&OJECTO N. 133 

•• 
Em dlsounll.o o art. 1 . •. 
O Ir . Jo1é Goa~ah;es: -(N11 a devol veu 

o 88U di1ourao). 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e pasta em 

discussão, conjunctamente oam o artigo I . · 
da projecto, a seguinte 

Emenda n . t 
Accrescente se onde convier : 
Artigo. Os distriotoa de ltatyaiuuú e da 

Canquista, desmembrados do muniolpio de 
Bamtlm e annexados aa de Itauna pelo 
§ 5. 0 do art . 1.• da lei n. 319 de 16 de se-
tembro de 190 i, o faram pelas divieae que 
elles t inbam em virtude de leia anteriores, 
quer da antiga Aaaemblêa Provinciel, quer 
do Estado . 

(S . R.) Sala das aeseões, 8 de julho de 
1902. -José Gonçalves. 

O •r. · Jo•o Lulz:-Sr. Presidente, o 
projecto que tive a hanra de . aubmetter à 
coualde_raçilo da Camara dos ara. Depu · 
tadoJ, Já para satlsfa:~:er ao preceito oonsti · 
tucional que determina a coinoidencia da 
divl1ão adminietrativa com a dlvlsll.a jodi . 
olaria do E1tado, já para attender â;; recla-
mações dos dlft'erentea pontos de Minas onde 
esea não coinaldenoia tem-se feita sentir de 
modo inconveniente para a búa administra-
ção dos serviços publicas, o proj eoto que 
tive a honra de aubmettor á oonalderação 
da Camara doe ara. Deputados, repito, en-
volve lntere&~ea conaideravel1, pode dar lo-
gar a modlftoaçõu que as exlgenolaa da pu· 
blioa administração imponham aoa repre-
sentantes do Estado, e por isaa meamo de-
manda acurado estudo e profunda medita· 
ção. 

AitJda agora o nobre deputado que me pre-
cedeu na tribuua procurou Interpretar um 
ponto da hl n. 319, que constitue seu obje-
cto, e é natural que outro• collegaa tenham 
tambem reolamaçõea a fa zer. 

NNtas oondiçliBI, nll.o querendo concorrer 
para que uma rerorma de tanta magnitude 
pas1e sem .atisfazer a todos oi intereal6a do 
Estado, venho propor, de acoordo com o arti · 
go n. 81, do noasa regimento Interno, o adia-
mento da dlsou11!1o do projeoto por 8 dias. 
O requerimento ê o seguinte (l r ). (Mu ito 
bem). 

Vem á .Meao. é lido, apoiado, pasto em di&· 
ouasll.o e sem debate approvado, pelo que ê 
retirado da disousslo o projeoto, o aegulnte: 

Requerimento 

Requeiro o adiamento por oito dias da dia-
cuaello do projecto n . 133. 

Sala dae sessões, 8 de j ulho de 1902.-João 
Lui: . 

2.' DIICDHIÃO Da PROJBOTO l'f, 135 
E' annunola.da a 2.· diecuulo, por arti- Em aeguida lido e posto em 2.· dlscu&São 

gos, do projecto n. 133, faaendo coincidir a é aem debate approvado e vae á com missão 
.d.ivlsllo admlniatrativa e judloiaria do Ee· de Agricultura o projecto n. 135, sobre ex-
'tàdo. , ploraçlo de rios de domlnlo do Estado. 



1. 1 DISCUUÃO DO l' iiC JICTO N. 136 

Finalmente lido e posto em 1. • discuBBllo 
encerra-se esta sem debate, sendo approvado 
e remettido a commisaão de PetiçOes o pro-
ecto n. 138, dispensando a publioaç!l:o do 
Mina ' Gerac1 as segunda,: feiras. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o 
ar .. Presidente designa para amanhã a se-
gumte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA !' ART E 

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

~ões e dos proj ecto ~. depoi s de impressos . e 
distribui dos. 

Apresentação de pHreceres das commis· 
8Õ81. 

Apresentaçll:o de pr~jectos, requerimentos , 
indicações, interpellaçoes ou moções. 

Disouss!io de requerimentos, indicações, 
interpellaçqas e moções. 

Approvaç!io de redacçoea fin aes. 
SEOUNDA I'ARTE 

Al e 4 horas da. tarde: 
2. • dtscus!ão do projecto n. 73, solJre E. 

F. Poços de Caldas a S. Jose dos Botelhoa. 
3. ·do dE> n. 114, sobre ortlcio de bypothe· 

cas da comarca de Ju ·z de Fúra. 
1. · do de n. 138, annullando actoa da Ca· 

mara ~lunicipal de Uberarla, 
Levanta-se a sessão. 

15.• SESS~ O ORDINi\Rio\. AOS a DE Jli.HO 
DE;. wo·~ 

PRESIDRNCI A PO SR. RI RElR O DE 0 LJ VE JR .\ 

SUMMARI0:-1. · parte · l ~ orde m d·l dia .-Adt .-
Expedienle. Ohservaç <•~s do ~,.. Jo;io Lnlz . -
Apresenlaçào •le pHecer pa ra 3. · discnss:lo do 
projeclo n 135. Idem da reJacção Ooal tio pro-
Jec lo n. 128.-ldem do p r~J e c lo o . 1 ~0.-Apprc 
vação de redacçiles finaes - 2. · parte·-? . · di s-
~uullo. do projeclo n. 73. de taJo. Arl. 1. · Oit-
cnrso é emenda do sr . Brandão Fllbo. Arl. 2. · 
Emenda do sr. nrandao Filho .- ·3. · discns!ào do 
projeclo n. 11 ·1.--1 . · do t!e n. 138. -Ordem do 
Jla. 
Ao meio dia, fe ita a. chamada, acham·Pe 

presentes 011 ara. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestin o Soares, Nunes Pi nheiro, Carvalho 
Britto, Olymplo Borges, lgnacio Murtn, Joa· 
quim Ca.hxto, Bra nd ão Fil ho , L~opoluo Cor· 
reis., Ferreira e lllello, Del ll m hloreira , Alves 
<le L<Jmos, Jose Gonçalves, Desiderio de 
Mello, Valeria de Re zende, .l aym e Gomes 
Lindolpho Campos, Arthur Pimenta, Frank: 
lin Botelho, Jollo Luiz, João Valioso, Rodri-
gues Chaves, Assis Lima e Luiz ltenn .-•, fal-
tando com causa participada os srs.: Olym-
pio .Mour!l.o, ~pamlnon~aa Ottoni, Astol pho 
Dutra, F. Peuoto, Fre1tas Castro, .J ulio Ta 
vares e \avie" Rolim c sem eiia os ms.is se· 
nhores . 

Abre se a. sessll:o. 
Lida a. acta da antecedente e nll:o haven-

do quem sobre ella faça. observaçõu fica a 
mesma. sobre a mesa para. ser approvad a 
quando houver numero. 

EI PEDIBNTE 

O SR. I. · SI!CRF.TARI O dá conta do seguin 
te: 

Represenlaç•;t s 

Da habitantes do povoado «Santo Antonio 
de Liaboa», do distric to tle Cachoeira de 
Brumado, de Marianna, pedindo a oreação 
de uma. cadeira de instrucçllo primaria n'a· 
quella Iocalitlade .-A· commia~ã~ de Instru · 
cçlio Publica. 

Do presidente da Camara Municipal da 
Villa de S. Manoel pedindo que o Congresso 
empregue tod os os seus esforços para conse· 
guir que a Com,anhia Leopoldina Railway 
reduza o frete exorbitante que r.obra por ar· 
roba do café que se destine aos mercados de 
con>omo .-A· commissi!o de Orçamento. 

Ref)U ' I'im enlo 

Do escrivllo privativo dos processos e u -
ecuçoea criminaes da. comarca de Mari anna 
pedindo a uecretaçllo de ordenado ou ue 
quaesquer outras medidas de vantagens para 
essa olass~:~ de funcoionarios. - A' commi, slio 
de Justiça Civil e Criminal. 

O/fi cio 

Do sr. I.· Secretario do Senado, trazendo ao 
conhecimen to daCaruara ter o sr. Presidente 
do Sena.do convocado uma ae::sllo do Congres· 
ao, pa.ra. amanhã a.o meio dia, afim d~ ser 
apresentado o pa.recer da commiasll:o encar-
regada da apu~ação da eleiçllo real izada a 
7 de março do corrente anuo para. Presi· 
dente e vice ·Presidente do Estado. -A Ca-
man fica inteirada. 

O SR. JoÃo Lur~ ~ ;j lJlmunica e a Camara. 
fic a inteirada que o sr. Gupar Lopes fal tará 
ás sess õ• es por alguns dias por motivo de mo · 
!estia eu• pessoa de sua familia. 

:-lão h a se~· unda leitur a . 
AI'REB E NTAÇ .\ 0 DE I'ARECBRES UAS C0)! !41SSo•E9 

O m. lr.NACIO lll URH , pela commisafo de 
Minas, apresenta o seguint e : 
Parc··e>· pa.·a S. · di , Cu.s>ão , stbre o p1·ojc• lo 

n. 135 

A commissllo de ~io as ~· ue parecer qu e o 
proj eoto n . 135 se.i a submetti do á terceir" 
dlscunllo e :.pprovado. 

Sala das co mmi~sões, 9 de ,1u lho de 19uZ. 
- tgnaci• .V u·· la .- 'Jiy m pio J:o•gP-s. - D, , ; 
det·io. 

Projed o ,, . /lU 

\Terceira uegisla tura ) 
A oommissão de Minas, tomando em oonsi· 

deraçil o o re querim ento do engenheiro Lui~: 



•• 
da Rocha Mirande, cidadllo brazileiro, 
oaplt.alleta, reeidente na Capital Federal, pe· 
diodo a concesalo de prlvlle~eio por 25 annoa 
para a exploraçlio e extracçlio das riqueza• 
aurireras do rlbeiJlio do Carmo, no municí-
pio de Marlanna, verificou que, além de 
1er o referido cidadlio proprletario de grande 
ntenelio de terras na zona de que so trata, 
fez contractoe com outros proprietarios de 
terrenvs cortados pelo mesmo ribeirl!.o do 
Carmo e mandou proceder estudos no intuito 
de JUlgar da conveniencla de promover a 
exploraçll.o de seu• depositas auríferos 

Dos eetodo1 feitos pelo dr. Manoel Timo-
theo da Costa, lente de explorações de minas 
da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, 
vê-se que o parecer deue llluetre protls -
eional é favoravel aos Intuitos do reque-
rente, que 1e prepara para pôl os em e:x · 
ecuçll.o por meio de macbinBI e proceseos 
moderno•; e para iuo pede ao Congreaso a 
conceulo do privilegio em uma zona com-
prehendida desde as cachoeiras do Orltn Pa· 
rá até as praias da cidade de Marianos , 
com cem metro~ de cada lado do referido ri· 
belriio. 

Do expoato vê se que se treta de uma em· 
ptna organizada com capltae1 nacionaes, 
mediante emprego de procenoa modernos de 
utillzaçl!.o de alluvlões auriferoe, dos ricos 
depoeltos do rlbeirllo do Carmo com vant.a· 
gene e aproveitamento para o Estado, pelo 
que é a commissiio de parecer que se adopte 
o seguinte projecto : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nu Geraes decreta : 

Arl. 1. · Floa o governo auctorlzado a con· 
ceder privilegio por 25 annos ao engenhei-
ro Luiz da Rocha Miranda para, por melo de 
maclllnae e procea1oa moderno•, explorar 
e extrahlr as rlquez&l aurlferas do rlbei· 
rio do Carmo, comprebendendo uma faxa 
marginal de cem metros de cada lado do 
leito do dito ribeirlo, desde as cachoeiras 
do Grlio Parâ até as praias da cidade de Ma· 
rlanna. 

Art. 2. · No contracto da cono8SIIIlo serllo 
observadas todas as olaúsulas garantidora• 
dos interesses do Estado e respeitados os 
direltoa de terceiroa, assim como o disposto 
no art. 6. · da lei n. 285, de 18 de setembro 
de 1899. 

Art. 3. · Revogam-ae ae dispoelções em con· 
trarlo. 

Sala das commisaõea, g de julho de 1002 .-
Ignacio Murta.-Olympio Borgu . -De&ide· 
rio de Mello.-A Imprimirem-se. 

0 sa. RODRIOUIIB CatVE8, pe!a commia· 
all.o de Redaoclo de Leis, apresenta o aeguin· 
te: 

P o recer para •·edacçllo finr l sobre o projuto 
~ n. 128 

A commiaaiio de Redacçlio de Leis, a qCie 
foi p1eaente o projecto n. 128, do corrente 

anno, é de parecer que seja adaptada para 
redacçllo final a meama com que foi appro· 
vado em 3. · dlacuulo. 

Sala du commlasoea, 9 de julho de 1002. 
-Rodrigtus Chaoet .-Jme Gonçalves .-A lm· 
primlr-ae. 

Nlio ba projectos, requerimentos, lndica-
çOes e moções a serem apresentados. 

AP PROVAÇÃO DE RBDACÇ0B8 FINABS 
Lida tl posta em discussllo a redacçlio fi . 

nal do projecto n. 110 encerra se e lia sem 
debate, ficando adiada a sua votaçã' por 
falta de numero legal . 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 

2. • DISC USSÃO DO PRO J BCTO N. 73, DI!: 1900 

E' annunclada a 2 . · ~i&cussllo, por artigos, 
do projecto n. 73, sobre E. F. de Poços de 
Calda• a 8. José doe l:lotelbos. 

Em discussão o a1·t . I .· 
O ••. Brandiio Filho : -Sr. Presiden-

te, auctor do projecto cujo artllfO I.· acaba 
v. exo. de dar ã. di1cuull.o, cumpre-me vir, 
no euôpo de completai-o, offerecer ao mes-
mo a seguinte emenda modificativa e, ao 
mesmo tempo, ampliatlva (lê). · 

Como vé.v. exc., sr. Presidente, a emenda 
que otrereçc tem em viata, exclusivamente, 
estender a medida constante do projecto a 
mal~ um centro lmpor·tantiasimo da impor· 
tante zona sul mineira, que se trata de be· 
neflclar-qual seja o rico e florescente dia· 
trlcto do Campeate. 

0 SR. ASIIB LIMA : - Apoiado. 
0 sa. BUNDÃO FILHO: - A justiflcaçllo, 

portanto, de semelhante emenda é obvta 
remltando do proprio peneamento do proje· 
oto. Todavia, nlo eerá demais lembrar que 
mercê della, duplicam,pelo menos, as vanta· 
gena quer publicas, quer particulares, que 
se devem esp.;~rar da adopçlio do projecto. 

Assim é que, estendendo-se o ramal até o 
districto do Campeetre, será comprehendida 
em seu traçado uma zona fertillseima, onde 
além de grande cultura e producçllo de rumo, 
oanna e cereaee, exlate ama lmportantlaai-
ma lavoura de café que produz annualmen-
te mais de 250.000 arrobas;-de sorte que 
com semelhante contingente poder -se-ha au-
gurar á futura via· ferrea uma exl!ortaçllo 
annual de cerca de 500.000 arrobas, daquel· 
le producto, o que por li só bastaria a com· 
penrar fartamente a• despesas da constru-
cçlio do citado ramal, que, •egundo dados 
fornecidos por estudos já feitos pelo dr. 
Bocbmllle, nllo terá mala de 60 kllometros 
de extensl!.o, a preço muimo de 20:{)()(1$000 
cada um. E' dahl,sr. Presidente, a razlio de 
uma outra emenda que orp:an,zei e que op · 
portunamente enviarei á. Meea em relaçlio 
ao art . 2. · do projeoto,-auctor izando o 
governo a conceder, caso julgue conveniente 
rezei o, i emprera que tomar a construcçllo 
dea e ramal, garantia de juros atê o muimo 
de 6 "I·· 

Penao que uma zona, como é a de que ae 
trata, que ailnualmente concorre pera 01 
cofres do Estado com cerca ~e 3GO:OOO~OOO, 
~om o prodaoto de uma só de anaa lavouras, 
tem todo direito de espe1 ar doa poJere1 pu-



blicos o necessario a uxllio para a effectlvi · 
dade de uma medida euenoial e indis[lensa-
vel á continu ação do seu progresso e des 
envolvimento e :i. segurança do seu luturo. 

Nestas condi~õdB, ar. Presidente, acredito 
que meus i Ilustrados collegas votar!io a favor 
do projecto e t.ambem das emendas qne vou 
remetter á Meaa, n!io só pelas razõ<S que 
acabo Je expor, senão ainda porque estou 
auctorizado a declarar á ca~a que a illustre 
oommissão Je Obra• Publicas e Viação Fer. 
rea, a cuja pa!ta estâ ent t•egue o estudo do 
projecto, acceitll. as referidas emendas. 
(Muito bem; muil3 bem ). 

Vem á Mesa, é lida e, esta ndo apoiada 
pelo numero de asstgnaturaP, entrd em dts -
cus!llO com o art. I.· do projecto a seguinte 

Eme11da 11 , 2 

Ao art. I.·, em vez de «que·: ligue Poços 
de Caldaa a S. Jose dos BotAlhos,., diga-se 
oque, partindo de Poços de Cal ·Jas e passando 
per S. Jo,é dos Botel h o~, vi\ terminar em 
Campestre.•> 

Sala ••na sePPões, 9 de julho de 1902.- BI·ar.-
dão Fillw.-AID61 de Lemos.- Delfim Moreira. 
-Padre Joaquim Cati.lto.-José A. de A s' is 
Lima. Luis Rt 'IHIÓ. 

Ninguem ma is pedindo a palavr a sobr e o 
Ht. I. · do projectP, encerra-se a diacussão , 
tlcand!J a v .. tação adia da para quando houver 
numero lega l . 

Em discussi!.o o art. 2.·. com a e u: enda n. 
I, da commi•~l!.o. 

0 PR. BRANDÃO FII.HO, obtendo a palavra, 
manda a Mesa a seguinte 

Emenda n . :J 

Ao art, 2. · -acoresceote - se--in·fi~e : e po -
derá dar garantia de juros até ao maximo 
de 6 "J., caso o entenda conveniente. 

Sala das seaslles, em 9 de julho de 1902.-
Bron'ltfo Filho .-Alves de L t 'TTUJI.-Dtlfim 
Moreira.-J. A. de Á3sis Lim a.-Luis Rennó. 

Estando apoiada pelo numero de assigna-
turas, entra em discuullo conjunctamente 
com o artigo 2. •. 

Encerrada a discussllo sem mais detate, à 
adiada a votaçl!.o . 

Sem debate oncerra-se a discussl!.o do art . 
3. · , cuja votaçl!.o tlaa egualmente adiada. 
3.· DISCUssXo DO PB01BCTO N. 114, DE 1901 

Em aegulda, lido a posto em terceira dis-
oudsl!.o, encerra-se esta rem debate, e fira 
adiada a votaçl!.o do proj ecto n . 114 , de 
1901, sobre offialo de hypothecas da comarca 
de Juiz de Fóra. 

I. · Dl!CUBPXO DO PROJ BCT j N. 138 

Finalmente, lido a poato em primeira d ia · 
CU88lo, é esta agualmente sem debate en-
cerrada e tira adiada a votaçii.o do projecto 
n. 138, aunullando actos da Camar11 Munici-
pal de Uberaba. 

Esgotadaa as materlu da ordem do dia o 
sr. Presidente convida os are . deputados 
par~ a seselo do Congresso, amanhl!. á hora 
regimental, e dealgoa pua o dia 11 a se · 
guio te 

ORDEM DO DIA 

I' R I lo! B I R A f' A R T B 

Até uma hora da tarde: 
Leitur.1 e approvação da acta. 
Expediente . 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

~õos e dos projectos, depois .de impresscs e 
distribuídos. 

Apresenta ção de pare ceres das commiuões. 
Apresentaçlio de proj • ctos, requerimentos, 

in~icaçõeP, interpella~ões cu moções . 
Discus!llo de requerimentos, indicações, 

interp~llaçõ3& e moç11ee. 
A pprovação de redacções fioaes. 
Votação da mataria cuja discuss!io se ach~ 

encerrada. 

SE GU :-IDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Primeira discussllo do pr(·iecto 11 . 137, RD· 

null ~ ndo di sposiçõeR da lei n. li, da Came.-
ra Municipal do r.hch ado. 

Primeira do de n. 139, declarando extio-
cta a divida dos fonccion ar ios publlccs, re · 
sultnote da co nstrucçã o de caffts, por morte 
dos mesmos . 

Segunda do de n . 131, decretando medi-
das sobre esoriv!ies priva t i v( s do c rim e. 

Levanta-se a sessão. 

16. · SESSÃOíORDINARIA, AOS 12 DE JULHO 
DE 1902 

PRESID!N CIA DO SR . Rti!P.lRO DI!: ÜLIVIIRA 

SU MMARI0 :-1.· p3rte ~ a nrdP m do ~ia. - Arta.
RxpPrllente. ObservacõPs dos sr8 . J ~:1o Lu iz e DPI-
IIm More1rs .-2 · leitora. - AprPsenl•l·~o de pa-
recer para 2. · di~cus•ão do projecto n. 123 . Idem 
do de n. 1~0 .-ldem ~o~ p•ojPclos ns. J.ll e 142. 
- Dlsru•slio da redacç!!o fJnal do projP.cto o . 128 
-Vota~ltoad i His . -?.· p~ rt•. · · · ;_ . di , cu~sãodos 
orPjP.ctos os. 137 e J3n. ·- 2 . · o o d• n . 131 .' Art . 
2 . · Discursos e emendas do5 srs . Carvalbo Brito 
e Jr :io Luiz. ··-Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham ·se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestlno SoareP, Nnnes Pinheiro, José Ooncal · 
ves, Delfim Mo~eira, Alves de Lemos, Jollo 
Luiz, Carvalho Brito, Auoetinho Pereira, 
Olympio Borges, Arthur Pimenta, Porto Pri -
mo, Vasco Azevedo. Jolio Pio. Franklin Bo-
telho, Joaquim Calixto, Jayme On01es, Leo-
pol-:lo Corrêa, Desiderio de Mello. Tavares de 
Mello, Carlos Tole~ . llrnacio Murta. ASBil 
Lima, Valerio oie Rezende e Lu' z Rennó . fal-
tando com causa participada 01 srs . : Olym -
l>io Mour!io, Eoaminondas Ottoni, Astolpho 
Dutra, F. Peixoto, Freitas Ca!tro, Julio Ta-
vares, Xavier Rol lm e OaPpar Lopes e sem 
ella os ms is senhores. 

Abre-se a sese!io . 
Lida a aota da. antecedente e ul!.o havendo 

I quem sollre e lia faça obserY!!:,:lles o sr . Pre-
Rideute a dá por a.pprovada e bem anim a 
da 14 · sesallo. 



EIP&DlBNTB 

0 SR. I . ' SECRETARIO dá conta do seguinte: 
Repr-escntaçües 

Do presidente da Camara Municipal do 
Bomllm, reclamando contra a lei n. 10, de 
15 de abri I p. 11•ssado, votada pela Camara 
da villa de ltauna e pedindo que sej3 annol· 
lada essa lei.-A' commisf iio de Legislação. 

Do juiz de direito, mb1tltuto e promotor 
de juatiça da comarca de Uberaba, adllerindo 
á rep'releutaçlio de seus collegas da comarca 
de Palmyra contra a tabeila de vencimentos 
dos magistradcs .-A' commissão de Justiça 
Civil e Criminal. 

De habitantes de Santa Croz de Floriano 
Peixoto, reclamando e protestando contra 
o esbulho de que eo vêm am eaçados por 
parte do mu"'nicipio de Itsúoa.-.1. · commis· 
tão de Legislaçn.~ . 

Requer imer.lo 

De Francisco Pinto Lara e outros, pedindo 
transferenoia de sua fazenda-Peroba- para 
o muntoipio e comarca do Bomfim.-A' 
commlullo <\e Estatística. 

O !fi cio 
Do presidente da Camara lllunicipal do 

Rio Branco, solicitando a attenção e iníluen-
cia do Congresso para que sejam adopt adu 
as medidas propostas pelo Centro do Com-
mareio de cafe do Rio de Janeiro.- .\ ' com· 
miaelio de Legislação. 

O u . .João Lulz:-Sr. Presidente, pedi a 
palavra para pauar ás mllos de v . exc. di· 
versas ~ep~esentações. Uma é da Companhia 
de LactJcmios, da Mantiqueira, pedindo resti · 
tui~Ao de impostos que j ulga que pagou in . 
devidamente. 
~atou certo, sr. Presidente, que a com-

musão de Orçamento, inspirada nos senti-
mento~ q~e dominam o espírito do legisla-
dor mme1ro, de promover o engrandecimen . 
to e o desenvolvimento da industria de lacti· 
cinios ~o E!tado, procurará at tender, quer 
no projecto de orçamento, quer em leis 
especiaes, aos reclamos justos defs ll. nova e 
ruturosa induatria que, certame nte, lia de 
vingar~ medrar no E. de Miaas, que pode 
ser considerado-a Suissa Brasileira. 

Peço a v. exc . que se digne mandar pu-
blicar no jornal da ca!a a representação a 
que me refiro. 

Asegon.da representnç!lo e dos amanuen-
ses das d1vereas repartições publica~ desta 
Capital, que pedem a ~quiparaç:Io de seus 
venclmentoiJ aos dos amanuenses do Tribu · 
na I da· Relnçll.o e da Secretaria da Policia. 

O pedido me parece justo e attendi vel · 
justo, porque pertsnce'ndo ellt~s á mesmà 
classe de fonccion arios publico!, aliás mais 
sobrecarregados de servi ç >que os amanuen-
ses das repar~içõ s! referidas , devem ter os 
mesmos vena1mento~; a thnd ivel, porq•1e 0 
augmento de despesa será insigni fi.:a.nissi· 
mo, e conseguintemente, ll ito pesará aos co . 
fres publicos. 

Paasando ás mãos de v. exc. essa repre-
sentação, e1pero tambem que a com"'lislíio 
de Orçamento tornai a-ha na devida conside · 
ração. 

A terceira repreeentação é do escrivão do 
2. · officio do cível da comarca de Bomllm 
pedindo eguald11de por distribuição no servi~ 
ço do crime, a annexaçllo do serviço de 
execuçõe1 civeis e da provedoria ao olllcio 
que nll.o tiver a seu cargo o registro geral 
de hypothecaR. 

Finalmente, passo ás mãos de v. exc. o 
recurso inte1•poato pelo dr. agente executivo 
municipal do Pomba contra actos e leis da 
C.1o:aro. Municipal daquelle município que 
elle reputa attantatorios da lei organica n. 
2 e dos prinoipios Estabelecidos pela Con . 
stituiç::io do Estado. 

A commissão de Camara Municipaes j:, 
teve ocoaslilo de manifestar ·se a respeito da 
mataria oll"erecendo á consideração da Cama-
ra dos senhores D,putados um proiecto que-
annulla leis da municipalidade de Ub\!raba, 
que eltão nas mesmas condiçõas que a'' leis 
da Camara Municipal do Pom ba, contl'a as 
quaes reclama seu agente executivo. 

Espero, pois, que a illuetre commissii.o of-
fereça em breve parecer sobre a importante 
questl!.o, que aiTecta á organização munici -
pal. 

Publique-se a 1. · das representaç ões e re-
metta-se depois á oommissilo de Orçamento 
assim como a 2 . ·. Remetta se a 3. · á com. 
mb silo de Juatiça Civil e Criminal e a 4 . · 
á commissão de Camara Municipa!s. 

Representaçã1 a que se I'Bfere o sr . João 
Luiz : 

Representação da Companhia de Laotfoi · 
nios da .Mantiqueira, reclamando o o ntra 
o imposto sobre o leite exportado . 
Exms. srs. membros do Congresso Lagis-

lativo de Minas Geraes. 
A Companhia de Lacticinios, com séde em 

Mantiqueira, município de Barbacena , por 
seu presidente abaixo assignado, vem .per-
ante vós reclamar contra uma injusta ap · 
plicaçilo da lei, altamente lesiva dos iate. 
resses da supplicante, que della tem sido 
victima desde 1. · de julho do anno pusad:> 
até a presente data. 

Tendo a peticionaria recorrido em 10 de 
outubro de 1{1()1, ao governo do Estado, e 
nlio te ndo sido por este attendida, vem pe · 
rante vós solicitar just iça e equidade. 

A copia, a este junta, do requerimento 
dirigido pela supplicante ao governo do 
Estado vos dará conhecimento dos mot ivo s 
da reclamação e de seus fundamentos. 

Tarnbem, para com Sfg urnnça ajuizardas 
d&stes, junta a supplicante duas publicas-
f<irm as de contractos, pela leitura das quaes 
vereis que a· supplicante desde 25 de se-
tembro de 1900 vendia em groaeo o IE'ite que 
exporta1•a para a Capital Federal aos preços 
de 3~0 a 360 réis o kilo, tendo esses preços 
baixado na actualidade até J IO réis por litro 
de leite, sendo a media do auno 360 réis. 

A supplicaute não negocia leite a varejo, 
e Eó o vende em grosso a lntermediarios 



qne o revendem aos consumidores, portanto 
nã o ê justo que alia soJa tributada nu base 
de preços que não obtem pela sua mercad o-
ria. 

Por isso, não pod o conformar ee com a 
pratica da !Ilesa de Rendas do Estado na 
Capital Federal, a qual, desde J.• de _ju lho 
de 19r.l l atê hoje tem computado em 500 
róis o preço de cada k ilo de leite, para 
h:cae de cobrança do imposto de 4 ·I· ad 
t•alor e m. 

Por certo ides pasmar ao lerdas o alga· 
rismo representattvo do imposto de leite 
pago ao Estadc- pela supplicante 110 perlodo 
de doze mezes ; eil· o: rinlc e oi lo conlor ccnlo 

cint??cn/a e oito m i 1 ,. qHinhenlos reis; ao 
passo que o frete pago pela mesma Estrada 
de Ferro Central foi apenas de dezesois 
contos ~ pouco. 

Ninguem que se interesse pelo desenvol-
vimento das industrias do Estado deixarà de 
julgar exaggerada tão forte contribuiçues 
exigida de um genero de primeira necessida· 
de paga por uma empresa, que, sem j amais 
ter peaado ao Estado, tem concorrido com 
muitas dezenas de contos de réi s parr. seus 
co~res, luctando embora atê ho je para sol · 
ver compromissos requeridos pela sua mon· 
tagem. 

Vinte oito contos cento e cincoenta e oito 
mil e quinhentos rêis indicam a inaidencia 
tio imposto de vinte rêis sobre I .4'>7. !125 ki · 
los de leite ; donde se ronclue que, aendo o 
preço real da venda do leite 360 rêis por Ji. 
tro, a supplioante pagou mais rlo que lhe era 
exigivel pela lei:-stlc cou!o.<oitocé' -./os ,. oiten-
ta c qual1·o milll·e•enlos e oitenta n!i.··. Além 
daquella !crte contribuição sobre o leite pa-
gou a Companhia de Laoticinios a som ma de 
l>·es conto r quatrocentos e sessenta m il seiscen-
tos c sessenta e tres réis de impostos sobre 
manteiga exportada nos ultimos doze mezes, 
o que eleva a trinta e um contos seiscentos e 
de:enove mil Ce1&to e se~sen ta e l>·e• r l is o total 
lie impostos sobre lacticinios, pagos pela 
mesma em um anno. 

A supplicante pede vania para chamar vos -
sa attençllo sobre a situação cada vez mais 
precaria da industria de lacticinios do Esta-
do, que, em lucta com os elemento' des-
tt•uidores oriundos da crtso geral do paiz, 
tem ainda de enfrentar a terrlvel concurren 
oia que começa a fazer-lhe o Estado do Rio, 
o qual, gosando das preoioRas vantagens do 
distanca e de isenção de impoatoa de ex · 
portação sobre o leite e aeus productos, 
ameaça desthronar a preponderancia do Es-
tado de .Minaa nos fornecimentos dnquelles 
gcneros á. Capital. 

A supplioante segura de que vos empe· 
nhaes pela salvação e engrandecimento das 
inüustrlas mineiras, pede e conti!. que au -
ctorizeis a reatituição da somma de tributos 
pagos em exceuo pela mesma (7:884$380), e 
que alllvieia os impostos que oneram e im· 
pedem o maior desenvolvimento e prosperi-
dade da lndustria de lactlcinios do Estado. 

Saude e fraternidade .-Mantiqueirn, 4 de 
julho de l!J02.-Pela Companhia de Lactl-
oinios, dr. Carlos Pereira de Sá Forte@. 
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I 
Srt. DELFIM MO RE IRA requer que 86 COU· 

solte a Cam ar a se delega a Mesa fac uldade, 
de representa ndo a mesma Camara, apre-

lsentar felicita~ úes aos exms. senhores drs. 
Francisco Antonio de Salles e Pacifico Gon · 

I 
çalr es da Silva ' lascarenhas pelo f:ccto de 
terem sido ele itos e reconh ecidos Presidente 
e viccJ Presidente do E~tado pa ra o futur o 
quatriennio de 1902 a 1901) . 

Consultad a a Camara, res ponde osta pela 
amrmativa, pelo que o sr. Pres idente man· 
da que se otlicie acs Jliustras r~p r esen
tantes do povo minei! o npresentfindo- ihes as 
felicitações na forma req uer·ida . 

2. lEITl'AA 
Te m 2 . · leit ura e tlca sobre a mesa pera 

crdem dos rabalhos o pr ojocto n. 140. 

AI'RE -E:--T AÇÃO DE P ARE CE P. F.S OAS CO\ J~IIS· 
Si'11B 

0 SR. VALERhl 011: RSZEi'\DE, pela COJ n mis~fiO 
de Orçamento, apresenta o seg-uinte: 
Pa,·ece,· p a . ·' :\ · ,li scu '-' ,lo s?{Jre" l' rr~;cc''> tl. 

12:1, tlc 1!10 / 

A commissiío de 11rçamento e Cont as 
apresenta para 2 .• discussão o proj ecto n . 
123, do anno passado, que '"" »da 1/•.<co"'"'' 
do valo, · venal das ler : ·a~ , .var.l os eí.'ri! o. do 

imposto l t 1·,·ilt;,1·i rzf, o dos m(: rlli~ti smos e p r e 
' dios desfinadcs ,; indu .. f, ia ' •l nn.u(nt l1tt" (' 11' tl a 
é de parecer : 

Que sej a o mesmo prr.i ecto su bmettido á· 
segunda discussão e approvad o com a se . 
guinte emenda 

Ao artl ~o I .· accres ~ente- se «i n-fi r.e»-
«que Corem determinados e de fi n idos em 
regulamento .» 

Sala das commi ssões, 12 no julho de 1902. 
-Delfim i\Im·ci ra . - l'ole ;· io de Rezentle. -
A i•.nprimir. 

0 SR. PORTO PRIMO, por parte da commis· 
são de Petiç í:l as,t envia i• Mesa o aeguinta: 

Parecer 11 . 180 

fTerceira Legisl atura) 

A commiuão de Petições , a rt uo foi pre-
sente o re queriment o do cidadão Antonio 
Martiniano Ferreira, professor de g~·mnas
tica da Escola Normal do Ouro Preto, pe · 
dindo que, por uma lei, sej a o governo 
auotoriz3do a mandar pagar lhe o ordenado 
simpleP, desde que foi privado de sua ca-
deira até que seja aproveitado, na r,·,rma d:1 
lei n . 318, de 16 d\_ s<~tembro de 190 1, é d& 
parecer-que, acerc!. do alle:;ado pelo peti -

1 
cionario se jam pedidas informações ao dr. 
Secretario do Interior. 

Sala das oommisr í:les, 12 de jullw-de 190:?. 
-Porto P>·im?.-Agos!inho Pcreirn. -A im -
prímir-se. 

AI'RR~ E:1'TAÇAO DE I' R~ .I ECTOS 1 I NDI CA •; ÕE ,: Jt 
)!0 ~'Õ F: 8 

0 SR . ARTHUR PDIE:-iTA 1 Obtendo 11 palana, 
envia. á Mesa os eeguintes : 
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ProJ1cto n. :14 I 
(Terceira Legi1latura) 

O •Congreaao Legislativo do Estado de Ml· 
nu"Oeraes decreta : 

Art. I ; • E' concedida moratoria, sem 
juros, pelo prazo de cinco anno1, ao ex·coi· 
lector do mnniciplo de Januaria, cldad&.o Vi · 
canta Domlngues Martin•, para liquidar o 
debito allegado e provado para com o Ee-
tado. a Artigo. Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala daa l&~lllas da Camara doa Deputa 
dos, 12 de julho da 1902. - Arthur Pi-
-ta. 

Projttcto "· 142 
(Terceira Legislatura) 

o Congresso Legialativo do Estado de MI-
na• Oeraes decreta : 

Art. 1. · Fica creada uma escola de l_n-
strucção primaria do sexo masculino no dlt· 
tricto de S. Caetano do Japuré, municipio de 
Jannaria. 

Art. 2.· Revogam-se as disposiç!Jes em 
contrario. 

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 
12 d~ julho de 1902.-A.-thur Pimellta.-A 
Imprimir-se. 

DISCUIIÃO E RBDACÇÃO FINAL 

Em seguida lida e poata em dlscusslo1 en -
cerra-se esta sem debate e e approvaaa a 
redacçlo tina I do projecto n. 128. -Remet-
ta ae ao Senado. 

VOTAÇÃO ADIADA 

O sr. Preaidente annuncia a votação das 
matarias cuja disonss!Lo se acha encerrada. 

E' approvada a redacçlo tlnal do projecto 
n. 110.-Remetta se ao Senado. 

E' approvado em 2. · dlscussll:o, com as 
emendas na. 1, 2 e 3 e vae iJ commissllo de 
Obras Publicas o projecto n. 73, de 1900 . 

E' egualmente approvado em 3. · discus-
sllo e vae á commi88ão de Redacção o pro· 
Jecto n . 114. 

Finalmente e approvado em I.· discussão 
e vae á commiulio de Camaraa Municipaes o 
projeoto n. 138. 

Comparece o ar. Rodrigues Chaves. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
J.' DISC USSÃO DO PROJII:CTO N. 137 

Lido e posto em I.· d.iscusslio, encerra· se 
esta sem debate, e approvado e vae á com · 
mi~sllo de Camaras Municipaes o projeoto 
n. JS7, annullando disposições da lei n. I I, 
da Camara Municipal do Machado : 

J ,a Ol80USSÃO DJ PROJIOTO N. 139 
Em seguida lido e posto em I .• discueslio, 

encerra-se esta egualmente sem debate e 
fica adiada a votaçilo do projecto n. 139 de-
clarando extlncta a divida dos runccionarios 

publico&, resulttnte da construcçl!.o de casas, 
por morte dos mesmos. 

2.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N . 131 
Finalmente é annunciada a 2. • discusalo, 

por ar~lgos, do projecto n. 131, decretando 
medidae sobre esorlvlles r1rivativos do crime. 
Sem debate encel'l'a-se a diecusallo do artigo 
1. ·, cuja votaçilo fica adiada . 

"Em diecusello o artigo 2 . ·, com as emendas 
de I a 5 da commiseilo . 

O ar. c·arvalho BrJtto:-(Nlo devolveu 
o seu discurso) . 

Vem à Mesa, são lidas apoiadas e postal 
em disnuSfilO conjnnctamente com o art. 2.· 
do projecto as seguintes: 

Emelldas 

VI 

Depois das palavru « por crime de rea-
ponsabllidade 11> accresoente·se : « e na sns-
peiçllo oppoata aos juizes de dkelto. » 

VIl 

Accresoente-se depois das palavras «das· 
embargadores impedidos: a O julgamento 
por todo o tribunal, depois de relatadQ pelo 
presidente, do pedido de prorogaçil.o de prazo 
par&. inventario. » 

Emttlldtu addilit>al 

VIII 

Acorescente .se onde convier : 
a) Artigo. E' dispensada no l!abeas-corp>'l 

requerido perante a Relaçll.o a audiencia 
do detentor e do paciente, salvo quando este 
requerer para ser ouvido. . 

b) Artigo. O presidente da Relaçilo JUl-
gará deserta a appellaçllo civel que nll:o for 
preparada dentro do prazo de 4 mezes a con-
tar da entrada dos autos na Secretaria do 
Tribunal. 

c) Artigo . Da sentença que j nlgar a oppo-
sição ao registro de immoveis pelo systema 
Torrens haverá appelhtçllo para o Tribunal 
da Relaçl!.o. 

§ 1. · Tanto no jnizo a quo, como na f<.ela-
çilo observar·se hão as disposições relativas 
as .;ppellaçOes de causas cíveis, permittindo-
se os mesmos embargos admissíveis aos 
accordllos p!'oCeridos nas appellaçlles _cíveis. 

§ 2 . · Esta dispo,içilo nllo se apphca ~~:os 
caAos pendentes decididos em primeira ID· 
6tancla e de que já se tiver interposto o re-
curso permittido pela legislação vigente . . 

( S. M. R. ) Sala das sesslles, 12 de julho 
de 1902.-Cat>valho B•·itlo. 

O ar . .Jollo Lula :-Peço a v. ex c., sr. 
Presidente, mandar-me as emendas e o pro-
j ecto (é so ti~(eilo). 

Começo, ~r . . Prepidente, mbmettendo .á 
consideração da Camara uma emenda addt-
ti v a ao artigo em tliscu~ailo ; pas~arei, em 
seguida_, a justitlcar as emendas olfereoidas 
pela commiseão e me pronunciarei afinal 
sobre as que acabam de ser apresentadas pe-
lo nobre deputado, representante da 5. · cir-
cumscripçllo eleitoral. 



Para juati!lcar a e:nendl que vou ter a 
honra de enviar á Mesa lerei um trecho do 
relatorio «!o sub· Procurador Geral do Es • a-
do. (tê) 

O caso synt.helisa·se nas seguintes pala-
vras :-a lei n. 143, de 23 de julho de 1895, 
attribuiu ao; colloctores, como representao . 
tes do fisco, nas execuçõ!ls que promovem 
nas arrecadações e inventario•, a9 custas dos 
seus actos judiciaea; a lei que reorganizou 
01 serviços pubhcos, n . :!18, de 16 de se . 
tembru do anuo passa.1o>, deu aoa promot~ 
rea de justiça 50 . (' das custo! a taxadas no 
respectiVO regimento, pelos actos que prati· 
carem como orgilos do miuleterio publico: 
mas, o sub-P!'ocurador Geral do E~hdo, que 
funcciona n!lo só como representante do fia· 
co, mas tambem como membro do miuiste-
rio p·~bl 1 co n!lo tem ~~~ referida-! ousta9, de 
modo que ellas Dil<' silo arrecadadas, com 
prej uízo injusto para o i"unccionario e com 
prejuízo manifesto para oa cofres publicas 
que têm 50 .J · da ren ia dessas custas. As· 
sim torna se necesaario sanar a orniss!lo da 
lei, e por iaso, submetto á consideraç!lc) da 
Camara a seguinte emenda : (li' ) 

Creio que a medida está justificada cabal 
mente. 

Q11anto ao projelto em discuss!lo, só ago-
ra tenho opportunidade de dizer sobre alie. 
E9tou de pleno accordo com as suas dispo · 
slçõea, que vêm resolver ditftculdades pra-
ticas em matarias de processos crimi -
naes. 

E' ub 'do, pela lei que oreou os cargos de 
escriv ães privativos do crime, qu& na falta 
ou impedimento desses funcclonarios, ou 
quando n!lo eslll.o provi1os os respectivos 
;argoe, está o juiz de direito auotorizado a 
deaignu um dos escrivães do cível para exer-
cer as respect1vas funoçoes. 

O que acontece é que essa desi gnaçlio re-
oabe em um eó funcoionario, sobrecarregan· 
do o com o serviço criminal, em seu prejui · 
zo, em prej uízo do serviço publico e em pro-
veito do outro escrivão do oivel, que fica 
alliviado de tal serviço. 

O projecto obvia a esses inconvenientes, 
mandando que nas comarcas ainda n!lo pro 
vidas do esc ri vilas pri vativos dos proceuos e 
execuções criminaes e nos impedimentos des-
tes as res.pectivaa funcções sejam e:~:ercidaa , 
por dis~rlbuiçll.o, pelos escrivães do ci vel, 
como acontl!cia sob a vigencia da lei n. 18 . 

A commisslio de Justiça Civil e Criminal 
o1l.'ereceu ao projecto algumas emendas que 
vou j ust1llcar ligei ramente, para nl!.o fati ga r 
a attenção doa meus oollegae . ( Ndo apoia-
dos) . 

A primeira emenda é a seguinte ~té1 : 
Estilo na pttsta da commisslto de Justiça 

representações das Camaras Municipaes de 
Juiz de Fóra e de Ouro Preto, de vidamente 
fundamentadas, pedindo a consignação em 
fel· da medida contida na emendtt cuja leitura 
acabei de fazer . 

Na comarca de Ju iz de Fóra, por exemplo, 
o movimento forense é extraordinario : os 
dois escrivães do olvel mal têm tempo para 
dar vazil.o _aos serviços que lhes competem. 

A. ·C, - l"l 
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As execuções tlscaes do município vl!.o fi. 
cando paralysadas e retardadas, com evtdente 
prej uizo para a administração publica e para 
os proprios interesses das par tes oom 118 
q uaes a municipalida<ie litiga. 

Ha um meio de resolver a quest!lo:- é reti· 
rar as execuçlles tlacaeJ doa escrivães do ol-
vel, confiando as aos escriv!l.es criminaes. 

Tornn.·- ~ e · ha as9lm mais rapi ·io o aerviço e 
concorreremos pua que o cargo de escrivlio 
privativo das execuçll~ s criminaes, !ndispen· 
·ave! em comarcas como a do Juiz de Fóra, 
possa ser mant tdo, apesar da falta de orde -
nado, que as ci1•cumstanctas lloanceiras do 
Estado ni'l.'l permittem que seja concedido. 

E' esta a raz!l.o da emenda. 
A sogund'l emenda é a seguinte ( lê) 
Como ê sabtdo, a sub!titu1çt'i.o de úesem-

barg .dores no Egregio Tribunal da Relação 
só se fu na hypothe!e de estarem 1mped1dos 
pelo men os ceis dos membros daquel!e Tri 
buoal, porquanto, o regulamento n. 585 dia· 
plle expressamente que só serl!.o chamados 
03 juizes de direito, substitu~os dos deeem-
barg&dores, quando o Tribunal n!lo puder 
runccionar por falta de numero legal, !ato é, 
quando n!lo estiverem em etfeotivo exerci· 
elo pelo meno9 seis membros. 

A medida é inconveniente : I. · porque 
sobrecarregu 01 desembargaderes em ex-
ercício com os serviQOB que, por distribui-
ção, de viam oompet1r a outros; 2. · porque 
retarda o julgamento dos feitos, exigindo 
nova di stribu iç!l.o e nova revisão dOl preces· 
aos; 3. · porque os embargos e outras que&· 
tOas de 01reito important1ssimu, que devem 
ser decididas por todo o Tribunal, silo resol· 
vidas muitas vezes por um pequeno numero 
de vobs, quando não foi esse o intuito que 
o legislador teve em vista instituindo um 
Trlbunul de onze membros. (Muito óem) . 

Assim, pois, convém que o governo, re-
vendo o regulamento do Tribunal, molitl· 
que o systema de substituição doa desembar-
gadores impedi!l.os. 

N!l.o consignamos, sr. Presidente, na emen-
da em discuss!l.o, o modo de fazer -se a sub· 
stituiç!lo, para que o v.overno, consultando 
os interesses da ado;;;mietraç!lo da justiça e 
ouvindo, sem duvi<la, o Collendo Trtbunal, 
possa resolver o assumpt~ como for mais 
conveniente, 

O nobre deputado, representante da 5.• 
circumacr!pção eleitoral, propoz uma emen· 
da additiva é. emenda que defendo-é que o 
julgamento dos pedidos de prorogaçà<' de 
prno para os inventario• aeja feito por todo 
o Tribunal. 

Julgo conveniente a medida . 
Actualmente, os )11ldidos de prorogação de 

prazo pa1•a os inven tario& sll.o julgados da 
Eeguinte fórma: nfto silo distr!buidos, 891l re• 
lator Dhto é o presidente do Egregio Tri bu · 
nal que estuda as razões do pedido, rela-
ta-as em se1s!lo e sortea dois membros para 
proferirem seu voto no momento. 

CoiLo lem ponderou o illustrado collega 
auctor da emenda, o presidente do Tribunal 
n!lo é presidente e nem relator de turma, é 
presidente de todo o Tribunal e, portanto~ 
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os feitos por elle relatados devem ser jul- 1 dos pelo jury, reatricta ús formalidades pro · 
gado1 por todo o Tribunal, como acontece · cessuaes. 
nos hab~as corpus . (Apoia)tos) . O &R. CARLos ToLEDi) dâ um aparte. 

Tratando-se de questões que são decididas · O SR. JoÃo LUiz:-Demais, ar. Presidente, 
de plano, sem revtsllo, nllo ba inconvenien- propõe a commilsllo a audlencia dos réos de 
te em que as decisões, em vez de serem to crimes de re1ponsa.bllldade em todos os pro-
ma.daa por doia juizes sorteados, sejam pro- cesaoa, ainda que o crime sej a inaOançavel. 
feridas por todo o Tribunal. Nilo bl\ multo, houve neaeaaidade, no 

Assim, euaa decisões... Egreg}o Tribunal, de mandar o relator do 
O sR. CARVALHo BRITro:-Gnardarão aju - feito ouvir o juiz processado e denunciado 

risprudencia. em crime inaftançavel, procedendo asaim 
O sR. Jo.Io LUiz ... guardarão e jurispruden· por simples equidade, porque o regulamen . 

cia, como bem Lhaerva. o nobre deputado, to daquelle Tribunal determina expressa-
pois, muitas vezes dá-se o seguinte facto: a mente que n ·s crimes inafi ança,·eis o réo 
turma dos juhea sorteados pensa que oa pe- denunciado nllo aera ouvido nos 15 dias da 
didoa de prorogação do prazo doa inventa- lei . 1!.' um principio ante-democratico, pou-
rior podem aer deferidos em dadas condi co liberal, eJttraordinariamente rigoroso 
çõea, ao pauo que uma. outra turma, na pois, se o réo nllo pode ser condemnadÓ 
mesma ma teria, pensa de modo contrario . sem ser ouvid o, é preciso que tambem seja 

Ficamos assim com uma juriaprudencia ouvido antes do despacho da pronuncia, 
instavel, dependendo a decisllo dos feitos da que, proferida pelos juh:ec togados, que 
sórte com que saiá.m da urna os nomes doe têm de .J Ulgar afinal, é qoaai sempre uma 
doia juizea. . condemnação, ou, pelo menos, uma maoula 

Propomos tambem, sr . Presidente, que se que fica· 
supprtma o aorteio doa juizes pa.t·a o julga - Nestas condições, é justo, à equitativo é 
mento do aummario de culpa, nos processo& democratico, que osréosdeorimea de reapÓn-
de reepooaabilidalle. Preciso dir.er·, ligeira · aabilidade perante o Egregio Tribunal, sejam 
mente, a raz!Lo dessa medida . Pelo regula - ouvidos, quer o crime seja afiancavel, quer 
mento actual, o~ proceBBoa de responaabtli- lnafiançavel. (Apoiados; nt11ilo bem!) 
daie, cujo jnlg!lmento. compete ao Tribunal Propomos que se eleve a 15 o numero de 
da Relação, são diatribnldos a um relator, juizes que devem compor a lista para a no -
perante o qual é ou~·ido o denunciado o meaçllo de de1embargadorea. Esta emenda 
formada a culpa. já tranaitou duas vGzes neataa Caa e eu n!io 

Organizado o aummario o juiz relator faz preolao juatill.cal-a perante a Camara doa sra. 
seu es tudo e o apresenta em meu, fazendo- Deputados, porquanto, esta ainda é com-
se entAo o aorteio de dois juizes, que v!Lo poeta doa mesmos illuatradoa collegaa que a 
julgar com o relator ae o réo deve ou não approvaram em dua. aeaal:lea consecutivas. 
ser pronunciado. Eue jul~amento se faz Sua juatill.caçlio conata doa annaea e os no-
muitas vezes sem que oa JUizea aot'teados bre1 deputados a conhecem. · 
leiam oa autos, estudem a prova teatemu- Tambem a emenda relativa aos exames 
nbal e documental, fundando -se apenas no de habilitação pl!.ra a concessão da provisllo 
relatorlo do juiz que presidiu aoa trabalhos. de advogado, j' to! aqui juatill.cada na ses-
Se ease relatorto, para honra da magiatratu- siLo passada, quando tratimoa da reorganiza. 
ra mineira, é sempre a mais nitlda expres - çllo jndioiaria. 
alo da verdade e da justiça, não é menos Ella obedece unica e exclusivamente ao 
certo que o juizo humano póde errar, que d · d 1 i 
81 opiniões variam e que portanto, 0 estudo eseJo e ali v ar es emerltoa j uizea do col-
doa autoa se . t'd neceaaarlo em mataria tio lendo Tribunal da Relaçlo de serviçoR que 
grave, como é 0 processo de reaponaablll - nlo alio, propriamente judiciarioa e sim de 
dade de um mag_iotrado. A emenda tem por ordem admlntatrativa. 
fim evitar o sorteio e mandar aubmetter o Esses exames, pelo regulamento actual da 
processo de re1ponaabllldade â forma com- Relaçll.o, Dlio só aobrecarregam os juizes com 
mum doa julgamelltoB por turmas certas de raum serviço pesado, como ainda prejudica 
revitllo.· o andamento doa feito•, porquanto, nos dias 
Pro~omo1 mal• que 01 procesaoa de res· de exame, o julgamento daa caual\1 com dia é adiado. ponaa. tlldade, em grau de appellaçllo, ee-

1am revisto• por todo 0 Tribunal. A fnncção é de sua natureza administra· 
·. Actualmente ·o julgamento· se faz da ae · tiva, não é judiciaria, e por consequencia 
guinte maneira : 0 proi'.IIBIO de relponaabi · pode ser confiada á Faculdade Livre de Di-
ildade de um delegado de Policia, por exem· rei to do Eatado · 
pio, condemoacío pelo juil de direlw, eubin- Mediante certldl!.o de approvaçllo ou de 
ao, em l!rllu de appellaçl.o ao Tribunal, é babllltaçll.o perante ella, o governo, verill-
diatribntdo a um juiz, que o revê e relata, cando a capacidade moral do pretendente, 
MDdo depoi• revitto por dota detembarga- por meio dos documentos actnalmente ex-
doree; porám, julgado, o julgamento 1e faz tgldoe, fará a conoeaeão da provisão de ad-
por todo o Tribunal, que nn:o leu, nem exa- vogado. 
minou as provas doa auto•, em que a deoi· Creio que eua idéa é bem reoabida por 
alo ae refere ao fundo da queatl!.o, â crlmi· todo o colleodo Tribunal, que ftca alllviado 
nalldade do accusado, em que a deci!lio Dlo de um serviço que n!Lo entra naa 11181 fnn-
ê como nae appellaçõea dos ·procenos julgll- cçõea judlciariaa, e a Camara naturalmente 
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accei tará tambem a medido. como mais con -
veniente na pratica. 

A ultima emenda j á transitou tambem 
nesta Casa em duas ses! õas consecutivas; ê 
a que se refere a oondemnação dos jui zes 
nas custae. 

A pratica tem demonstrado que a disposi -
ção da lei n. 17 é inconvenien te, de redul-
t<\dos negativos o pern!ciosoa para a admini 
straç!lo lia justiça. De resultados negativos, 
porque ó sabido que, condemnado o juiz nas 
custas , elle nlto a• paga porque nenhum 
Cnnccionario Inferior as recebe, nenhum ad · 
vogado do foro zu acceita; de resultado per· 
nicioso, porque colloca o juiz em uma posi-
çll.o de dependencia, de favor para com as 
partes a que elle tem de pagar essas custas. 
O ma gistrado fica evidentemente em má po -
siç!lo na comarca onde exerce e administra 
a justiça, quando é condemnaio nas custas. 

Finalmente, ar. Pre ~ldente, é contraprodu-
cente a disposição da lei u. 17 porque dá-se 
nessa condemnacilo a extravaganti ss!rna ano-
malia : quatro j uizes do egregio Tribunal 
pensam que o !uncoionario de 1.· lnst.!lncia 
andou bem, cinco juizes do mesmo Tribunal 
pensam ·de modo contrario quanto é. inter 
pretação de um texto de lei. Apesar disso, 
à o funcolonario condemnado nas custas, 
quando tem por si Quatro opiniões no seio 
do proprlo egreglo Tribunal. 

Isso, comprehende-se desde logo, e incon-
veniente, jll. para o funccionario de I. · in-
stancia, jll. para os desembargadores que pen -
sam com elle e que o vêm condemna.do nas 
custas . 

VozEs:-Perfeitamente. 

outro lado, a tradi ção de uma. lei qne ,-igo-
ra , pode-se dizer, desde que proclamamos 
a ex istencia da no,sa naci onalidade, pa -
rece ter um a razão poderosa para aob!is-
tir at r11vàz de tantas revoluções políticas 
por que temos pauado. 

Nessas condições, sem querer dG prom-
pto a commiss1io de Justiça Civil e Crimi-
nal condemnar a idéa de meu illustrado 
collega, mas, sem querer lambem decla· 
rar que a acceit!l definitivamente, limito -
me a dizer que a emenda deve ser appro-
vada em 2 .· discus•ão afim de qoe a com -
missão possa estudar ma is detidamente o 
assumpto acceltando a ou rejeitando -a em 
3 . · conforme os con~lusnes a. qu, chegar 
( .'lfu ilo be.,.). 

Quanto á emenda n . 2, j ulgo a necessaria. 
As appellações civeis q'.lando nllo sobem no 

Tribunal Superior, dentro do prazo marca-
do pela lei julgam-se desertas; mas, dand<J 
entrada no Tribunal, ellas podem ficar per-
petuadas, visto que a lei nll.o determina prazo 
para que os autos sejam preparados para 
JUlgamento. 

0 SR. PORTO PRIMO : -Est~ no interes;e 
das partes pron.over seu andamento. 

O SR . JoXo L1;1z : -A's ,-ezes estâ no inte -
resse das partes promover o não andamen -
to. Se o appellante e um homem rico e o 
appellatlo pobre, se este nl\o tem recursos 
para preparar a appellação, a causa fica eter-
nizada, a Justiça não r o faz, as sentenças 
não se executaiD. 

Se o nobre deputado !}uizer ter experien -
cia disso, entre no cartorio da Secretaria. do 
Tribunal da R'laçil:o e verá o colossal ar-
chlvo de appellações que lá exiatem paral y-
sad ns. . · 

O sR. JoÃo Lu :t:- Damllis. se a nullid a ie 
do processo provém de dolo, de má fé ma-
n!Cesta do juiz, jà temos a pena do artigo 
207 do Codigo Penal ; e se p rovem de rrou Assim, parece-nos qu tJ a emenda do meu 
xid!lo ou negligencia, temos n do artigo 210 illus~rado collega deve ser acceita, pois é 
do mesmo Codi go. preciso marcar-se um prazo para ser prepa-

Não querendo, todavia, romper com a tra · rada a nppellaçlto, sob pena de considerar-se 
diçll.o estabelecida a commissllo propoz uma deserta . 
soluç!lo intermedia, e é que o juiz será O SR. RODRIGUE" C II A\ "EB : - <~ uem nlto qui-
condemna.do nas custas sómente nos casos zer wtrrer a pena de deserção, que faça o 
de manifesta ignoranoia ou dolo, reconhe- preparo. 
cldos por un animidade de votos dos j uizes O sa . JoÃo L UI Z :- A 4. · en enda do illu9-
do Tribunal da Relação, em grau de re trado collel!_a. residente nes ta Capital, re fe . 
curso. re-se ao registro Torrens, e e esta uma ma-

Havendo, pois, um voto discrepante o teria IJ Ue lambem merece bastante pondera-
juiz n!lo serll. condemnado nas custas . ç1io · · 

\"ozu:-Muito bem ; perfeitamen te . Sabe o nobre depu tado que lla Clpinines di-
O f R. Jo Xo Lutz:-Sllo estas as emendas vergentes em o nosso mundo j uridlco, relati-

d!l commlu!lo. vamente á interpretação da compehncia 
Direi agora o que penso !}un.nto :i.s e rn en - pro~essual dos Estados sobretudo quanto a 

das apresentadas pelo meu !Ilustrado colle certos i nstituto~ de direito da competencia 
ga, residente nesta Capital. do le ;!islador federal. 

A de n. 3, sr. Presidente, en ,·oiYo como E" assi m que h a q.ma corrente de opinines 
ponderou s. exc. um a refo rma r adical que sus tenta que em ma tar ia hypothecaria 
das nossas tradiçnes jurídicas em matari a o Estado não tem competencia para legisla r 
de hab•·as corp11s . Se por urn lado a dis - sabre o processo ; u assim que a mesnn 
pensa da presença dCl paciente e do se u de - opinião sustenta que o legisi:t dor do Estado 
ter.tor se justifica, j á para acr elet•ar 0 8 não pode alterar o processo prescripto polo 
julgamentos que entendem com a liherda- instituto de fallen cias esta belecido pelo Ie-
da em um Hstado, onde as vias ds commu I gtei ador da União. 
nicaçã_q silo poucas _e as distancia' enor - ~ Essa opin_i i'lo que, ~ 1 n a dia, ganha corpo, 
mas, )a para evttar as partes o~ Yexame•, qu u.!I fot notortosa no CongrePso Jurid tco 
as despeus e o constrangiro1ent? de um a Americano. Comtudo elia ni\o me parece 
viagem lon ga , sem Yanta gem pra tica, po r pro cedente e opportunamente direi porqu J . 



... 
Todavia, o asaumpto é melindroso e are-

ferida opinião pode estender-se ao instituto 
do «Registro Torrena,.. 

A questllo é portanto digna de estudo por 
que jurisconsultos notaveis, como o dr. Joio 
Mendes Junior, lente da Faculdade de Siio 
Paulo, eustentam em ab1oluto a doutrina 
que nllo acceitamoa. O ~r. dr. Pedro Lessa, 
tambem lente da Academia de S . P11.ulo, 
combaten<lo a opinillo do dr. João Mendes 
Junior, está entretqnto de accordo com elle 
em que nss questl:les bypothecarias e nas 
questOee de fallencia a compet~ncia dos Es · 
ta<:tos para legislar sobre o respectivo pro · 
cesso desapparece. Se um dos mais auctcri 
zados defensores da competencia legislativa 
do.s Estado a sobre ma teria prrcesRual, o u. 
dr. Pedro Lessa, está de aecordo com o dr . 
Joll.o Mendes Junior neste partic•1lar- é claro 
que o ~ ssumpto exipe muita reflexlio . De 
mais, ainda ha a celebre questll.o dos actos 
decl!ortos e ordinatorios do procePso. ques-
tll.o e~sa que ntn •1a se ventil>t e se discute, 
posto que pensemos que nen hum,_ distincçll.o 
se pode fazer praticamr.nte e uenbuma fui 
feita pela Constitulç&o Federal, para limitar 
a competenoia do poJer legislativo dos Es 
tados. 

A. emenda do nobro deputado refore-se aos 
recurws que devem caber no caso de oppo -
siçllo ao registro Torrens . Parece me que o 
Estado tem col)lpetencia para legis 'ar sobre 
a mataria ; todavis, a commisfiio de Justiça 
Civil e Criminal tem no seu seio dois lllua-
trados collegas, mais com Jetentes do que 
eu •.• 

0 SR. CARLOS TOLBDO :-N!o apoia<:lo; V. 
exc. tem toda competencia (Apoiados gernn). 

O sa. JoÃo Lmz ... e por is@o não me pro · 
nuncio em nome da commis!lio, senlio rara 
dizer que a emenda do ·nobre deputado reei 
dente nesta Capital pode ser accelta em 2 .• 
disonaslio, reservando-nos , porém,. o direito 
de em 3. • trazermos o nosso p ·oilunclamen 
to deftnitivo súbre a mataria ( Mu ito bem : 
muito btm). · 

Vem á mesa, é litla, apoiada e posta em 
dlrcuss!o com o projecto a seguinte : 

Emenda 

IX 

Acresoente-ae onde convier : 
Artigo. Sllo extenetvas ao sub Procur11dor 

Geral do R~tado as dlspoaiçl!es do paragra -
pbo unlco do art. 7.· da lei n. 142, ds 23 
de julho de 1895, e do art. 18 e parurapbo 
da lei n 318, de 16 de .9etembro de 1901. 

(S. R .) Sala daa sestl!eP, 12 de julho de 
11102.-Jocio Lui6. 

ORDEM DO DIA 

PR: MEIRA PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 
Seguuda lei tu r• dos pareceres de commis · 

soes e dr s projectoP, depois de impressos e 
distribuídos . 

Apresentaçllo de pareceres das ccmmia 
slle•. 

Apresentação de projeotos, requerimentos, 
indlcacl!es, interpellaçl!es ou mo\l!es . 
Discu~f&o de requerimentos, tndicaçl!es, 

interpellaç!les e moçOes. 
Approvaçlio de NdacçOea ftnaea. 
Vo•açi!o da mataria cuja diecu8são 8e acha 

encerrada . 

~BGUN A PARTB 

Até 4 horas da tarde : 
Primei ri!. disousel!.o do projeoto n. 85, dan -

do nova denominação á cidade do Bomftm·. 
Terceira do de n . 135, auctor-izando a ex -

ploraçll.o de mineraes no leito dos rios de 
domínio do Estado. 

Levanta -se a 88S!ão. 

17 .• SBSSÃO ORD!N'ARIA, AOS 15 DE JULHO 
DE 1902 

PRESID~~NC ! A DO SR. RIBEIRO DE 0LJV F.IRA 
SUliMAI\10 :- !. · parte ria orJem do r!ia.-Acta . 

-Expediente. Ohservacões do• Rrs. · AssiR Lima, 
Artbur Pimenta, Rodri~ues lhaves. lgoaclo Mur-
ta , João Luiz e Gaspar Lnpes. - 2.• lnitura . -
Apresentoçllo dos pu•cerP.B para 'l. di •cnssão 
dos projec tos m . 69. de 1°110 . e 13'. 137 e 138, 
Je 1.102 lrtem dos de m. 181 , 182 e 183. Idem 
de red3cç~ o final do proj rcto n 114 .-Votação 
adlada .- 2 • parte.- !. · discussAo do projecto 
n. 8~. de 1901. Dlscur• o do sr. Ju\'enal Pcnua . 
- 3. · discussão do projecto n . 13>.-0rdem do 
dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presenteR os srs . : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Carvalho Brito, Gaspar Lo-
pes, Jollo Luiz, Olympio Borges. Arthur Pi-
menta, Agoatinho Pereira, Carlos Toledo, 
Joaquim Calixto, Luiz Rennó, lgnaoio Mur-
te, .1oll.o Pio, Juvenal Penna, Valerio de Re -
zende, Ferreira e Mello, Jollo Velloso, Fran-
klin Botelho, Rodrigues Cbavec, Delftm Mo-
reira, Alves de Lemos, Vasco Azevedo, De . 
siderio de Mello e Raposo de Almeida, fal. 
taudo com cansa participada cos srs . : <'lym-
pio Moorllo. Epaminondas Ottoni, Astolpho 
Dutra, F. Pei:x~ to, Freitas Caatro, Julio Ta · 
vares e Xavier Rollm e sem ella os mais 
senhorea. Ninguem mais pedindo a palavra encerra-

se a discuss&o, ftcaudo adiada a vrtac&o do Abre-se a sessllo. 
artigo e das emendas por falta de numero Lida a acta da antecedente e não h a-
legal vendo quem sobre ella faça observaçl! as, o 

Sem deoate encerra-se a dlscU9sll.o do ar- sr . Presidente a dá por approvada. 
tlgo 3.·, cuja votaçM (lca adiada. I EXPEDIENTE 

Esgot&diiS as materlas da ordem do 
dia, o ar. · PrtJsidente dealgna para o dia 15 O ea.. 1.• SECRETARIO dâ conta do Ee-
a segu inte : gulnte : 
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Reprtsentaçào 

DJ j .:i :r. dtJ direito, substituto e promotor 
de justiça da comarca de Dores do lndayé. 
adberindo á. reprasentuçl!.o de seus collej!a& 
de Pa lmyra co ~ t~a a h bella de vencimen -
tos. - A' commi~~l!.o de Ju~tiça Civil e Crimi· 
na!. 

O iR. Afsrs LIM .\ en via á Me811. um requeri · 
mento do c rda~ ão André Avelino de Frguei· 
do solicita nd<> restrtuição da multa q ;•e lhe 
foi injust , mente im posta como jurado.-A' 
mesa. a commifsão. 

O SR -~ RTH UR Pnii" '<T A, considerando t rn· 
tar de interesse iotlividoal a matari a conti-
da no projecto n . 141, por s. exc. r. presenta-
do na ultima se!Bilo , pede se consulte A Ca;; a 
se consente na r &tira1 a do mes mo ~fi m de 
ser remettido á commissll.o de Petições, e 
pede mais se consulte á Casa Pe delega à 
Mesa a faculdade de n omear dois memb ros 
para a comm is!ão de CamarAB Municipaes . 

O ~R. Par-:s rnE~'<TF: d iz qu P. quanto ao pr imeiro 
requer imento independendo de cousult'l á 
Camuru, J~f'u re o mesmo a m . nda que 811 re 
metia o prc.jecto á cJmmissão da Petições a 
qu anto a rJ 2 o, com o asse ntimento d>t Cama -
r a, nomeia p ara a commiuilo de Camaras os 
senhores Juvenal Peona e Rodrigues Cha ves. 

O IR Ro nRIG UBS (H.\ VEl requer egualmen -
te a non:eaçil.o de '.!ois membro3 para a com-
missão de R ~da cçl!.o, que se acha desfal-
cada. 

Com o a•ss9nli mento da Camara são no -
meados os senhora• : lgnacio ~furta e Fer-
I eira e Mello. 

O sr . lgoaelo Mor~a: -Sr . Presidente, 
tenho a honra de enviar á Me'a uma rep r e 
sent~çilo de habitantes e auctoridades do di s -
tricto de Santo Ant onio da Columna, pedin· 
do qne se converta em cadeira do sexo fe · 
mini no a mixta olli ex'stente,creando-~e uma 
cadeira do sexo masculmo no mesmo dis tri-
cto. 

Conforme 03 documentos envia1os á Secre-
taria do Interio r verifica se, pelo recensea-
mento escolar daqnelle districto, que ex-
istem alli osnto e tantos alumnos em edade 
esco!ar, no perímetro legal, achan1o se ma-
triculaios seten•n e tantos e sendo a fre -
quencia. dlaria de 66. 

Passando por aquelle prospero e impor-
tante povoado, ti v e oooasiilo de, pessoal -
mente, verificar o prog reeao e desenvlllvi -
mento que vae tendo aquella local id a~e. 
situa~a em uma zona ag rícola , dotada de 
excellentes terras de cultura . 

E' um do 1 di stric tos do já importante mu -
nicíp io do Peç ~ nba, onde os elementos de 
riquen sll:o valorosisaimos. 

O pediJo daquelles oidadilos basea se em 
inteira justiça; espero, portanto, que a ilius · 
trada e p atriota comwiseilo de lnstrucção 
Publica toma1á em consideração o pedido 
daquelles nosaoa conoidad!los, attendendo os. 
com o que preataré. um bom serviço á causa 
da inatrucçlle p opular naquella remota para-
gem do nosso Estado. 

Requeiro a v . exc . , sr. Pre!idente, se 
digne de mand ar publicar essa representa-
ção no jornal da ca sa. (Mui to bem. ) 

E' a Bfgu inte a 

R ' presentBQão do conse lho dt&tri otal de 
Sn t> A utooi • da Columl'\a sobre deeoon-
verei! o e c reoQão de codb1ras de tnetru -
oqão primaria. 

!lima e oxma. srs. membros do Congres-
so Mineiro.-0 • aba ixo assigna ~ o& , presiden -
te e mais membros do Conselho D:str icta l: 
auctoridad es e pacs de fam rlia , residentes 
neste pros pero e pc pul •wo rli~tricto de Sa nto 
Antonro da Columna, munic pio do Peçanba, 
convencidcR da necePsidade urgente de in-
strucçilo pera seu s fiihoP, sem a qu HI nl\o 
poderão futuramenttJ J>reencher os deve r es 
de tons eidedllos, porque não tiveram as 
noçõos necess<trias para esse fim e não sa-
tisfazen do-lhes a un ira cade i ra mixta ex -
istente no lol!a r em nz11o do crescido nu -
mero de m• nioos e meninas , em eda•lo ss-
c .lar, matricuhdrs e por matricul a • ~m-s~. 
com provam corro o m • ppa semestr: l que 
tem de seguir no tlm do corrente mez. 

O numero de cre . uçus ma t r icul>vfas ó de 
70 e a frequencia é de 66 actual mento. 

Em vist~ da razlio que apresentam vem 
fazer om appello á vossa culta intelli gencia 
e accendrado pa triotismo para que vos di-
gneis desconverter a cadeira ~e m ixla que é, 
em ca1eira do sexo fem inino, e crear ao mes-
mo tempo a do sexo masculino. 

o pedido que acabamos de f~ zer é justíssi-
mo ; vel o realizado à o nosso maior desejo. 

Esperamos contlaios que v . v. excs. to · 
mand o na devida consideração o nos1o pedi-
do que tradu z o afan com que pugn a mos a 
bem de no•so districto se esforcem afi m de 
dotal -o com mais esse melhor·amento , conse-
guindo n ós vermos coroallas de fe liz exito 
as nossas aspirações. 

Santo Antonio da Columna, 12 de j unho de 
\902. - (Seguem- de as ass ig naturas dbs a u -
ctoridades do Ioga r e de d i versos habi -
tantes ). 

Remetta se é. eommissllo de Instrucçi\o Pu -
blica, depoie de publ rcad a na fôrma reque-
rida. 

O •r .. hi\o Lolz :-PassJ âs m?!os de v. 
exc., sr . Pres iden te, um requ erimento do 
thesourei ro da Recebedoria de Mi uas, Augus-
to de Alme ida Mag•lhiles , em que peda a 
relevaçllo do p ag. mente de 2:3303000, em 
que ficou alcançado p ara com os co f• e~ do 
Es tado. 

O facto a que se refere o req ueri manto 
desse distincto funccionorio é o seg u ints: o 
th eso uro de Mina so Facou a r~,· or de uma 
cusa commercial da CHprt a l Fe rl eial duu 
ordens no valor de 2:330.>0C.O; o thesoureiro 
da Recebedoria avisou á referida casa para 
fazer o receb ' mento; no dia seguinte a ppa-
receu naquelia repar·tiç!lo o cidad~o Augusto 
Cesar GonçA lves Usorio, que levava o aviso 
remettido á aaaa e auctorizaçilo p ara rece-
ber a i mportanci a nus ordens. 

O tbesou roiro iez o pag an ento mas verlt!-
coo s e depois que o indtviduo que se ap ro -
priara do aviso falaiflcsra o recibo da casa. 



pelo que !oi preso pela policia da Capital 
Federal o está. processado. 

Como, porém, o pagamento fora feito in· 
devidamente, teve o tbesoureiro da Recebe · 
doria de fazer segundo, ficando por isso al-
cançado, apesar de sua hoa fé e bonestidode, 
na quantia referida . 

Apresentou, entllo, ao governo do Estado, 
um requerimento pedindo a relevação desse 
alcance, oom a seguinte informação do dlre-
ctor da Recebedorla : (lti) 

O sr . dr. Secretario .:!as FinançsP, multo 
j urldlcamente, entendeu que nilo estava em 
enas atribuições despachar esse requerimen 
to; remetteu, pois, o -requerimentD ao Con-
llt'ello Mineiro e o fez nos seguintes termoe: 
(lê). 

Pelos papeis que acompanham o requeri-
mento do zeloso funcoionario, vet•iftca-se 
desde logo a justiça do seu pedido, e eu, 
paesando ás mlioa de v. exc . , para que te-
aba o destino regimental , a reclamação do 
tiJesoureiro da Reoebedoria de Minas, espero 
que a commissão de Petições e Requerlmen-
tor, dentro em breve apresente parecer a 
re&{)eito do assumpto, afim de que nllo tique 
prejudicado um dos mais Mlosos servidores 
do Estado. (Mui to beml.-A' commis1llo de 
PetlçOes. 

O ea. UAU' AR LoPES communica e a Cama-
ra. fica inteirada que o sr. Jayme Gomes 
fáltou hoje á sessão por motivo de molestla. 

S~:nUND .I U:ITURA 
Tàm ~egunda leitura e fica sobr·e a mesa 

para ordem dos trabalhos o parecer n .. 180 
e o prc·jecto n. 142, que é julgado objecto 
de deliberaçlio. 
APRI•:n:NT AÇXO DI·: 1'.\ Rt·:Cr:tU:s DA.& CO)illiSSÕES 

0 Bit, CARVALHO BRITO, pela commiSIIlO de 
Constltuiçllo e l.eglslaçllo, apresenta o se-
guinte: 
Parf~cr paf'a 2 . • discusscio so/Jre o proj eoto n. 

f .'/4 

Reforma da Conetituiqão do Estado 
A comminllo de Constituição e Legislaçllo, 

tendo detidamente estudado o p~ojeoto n. 
134, que reforma a Constituição dtJ Estado, à 
de parecer que seja elle dado para a segun-
da tllscusallo. 

No art. 121 eatabelece a Constituiç!o a fa-
culdade de sua reforma por iniciativa do 
Congresso, faculdade de que este nllo lan-
ça mão a n1lo ser com ss cautelas devid11s a 
asaumpto d6 tanta magnitude e quando, como 
na bypotheae do project'tl, uma praUca de 12 
annos c!e regimen Conetltucional :teouaelha 
reformas cujas vantagens nlo podem ser 
contestada,. 

Nilo falcultasse soa re"forma- e a Consti -
tuição Mineira usurparia a soberania, por-
quanto, como dlsre Laboula ye, um povo tem 
serupre o direito de rever sua Constituiçllo, 
que é sua obra . 

"Não se dà, pois, entre nós aquella loucura 
Coilstit uci(lnal ou Inconstitucional que uos 
aprerenta a hlstori9, e de que nos Cala o 

citado escriptor, de collocar um Estado na 
situação em que duas vezes Ee viu a França 
em 60 annos, quando a maioria queria refor-
mar a Constituiçllo e o impediam, mostran-
do-se lhe uma folha de papel, dizendo se-lhe: 
« nlio podes fazel-o, porque este papel t 'o 
Impede. ,. -

o art. 63 da Constituição estabelece que 
o poder judlolario serà exercido : 

I. Pol' um tribunal superior com a deno-
minaçllo de Relaçllo, com aéde na Capital e 
jurisdicçll.o em todo o Estado. 

li. Por juizes de direito, substitutos e ju-
rados nas comarcaa. 

111. Por juizes de paz eleit os eu. cada dia· 
tricto. 

O prrj eclo u. 134, tendo em via ta que, 
dado o nono progresso eoonomioo e social, 
o movimento forense do Estado tende a 
augmentar, determinando a necessidade da 
creaçllo de outros trib unaes de segunda in· 
stancia, estabelecs no art. 1. · n. I a fa-
culdade de se crearem outros trlbunaes eu -
perlores, para que não encontre o l~gislador 
ordinario invencível embaraço na vigente 
dlsposiçllo constitucional, caso se torne na-
cessaria a effectiva creaç!lo dos referidos 
tribunaes. 

W uma previdente disposição, que deve ser 
acceita, tanto mais quanto alarga a acçl!.o do 
legitlador ordinarlo para uma questll.o de 
detalhe, sem despertar receios e sem occa-
slonar inconveniente alg11m. 

Estabelecendo a Constituiç!lo o inflexível 
preceito de que o poder j udiciario serâ exer-
cido nas comarcas por juizes de direito, sub-
stitutos e jura.dos desceu a detalhes injusti-
dcavei&, tolhendo a acção do legislador ordi-
nario para attender aos reclames da pratica 
e da experiencia e mesmo para attender its 
neoessi.tadea Imperiosas de dado momento. 

Supponhamos que, por urgenolas financei-
raP, p1•etendeese o legislador ordinario sup-
primlr os cargos de juizes substitutos. In-
vencível embaraço encontraria no cathegori-
co dispositivo da lei basica para modificar 
nesta parte a organlzaçlto indiciaria . 

No Congreuo Comtltuinte o llluatre sena-
dor Mello Franco, a respeito do assumpto 
assim ae manifestou: « Em relação princi -
palmente aos poderes executivos a judic!ario, 
cujos agentes silo numeroeos, cumpre que 
nllo sejam designados individualmente ; por-
que à posslvel que no faturo se queira mu· 
dar de agentes, augmental os; dar lhes ou-
tras denominatõea o at tribuiçõeil, e nl[o 
convém lançar embaraços para as reformas 
futuras. • 

Neste sentidos. exc . oiYereceu uma emen -
da ao projecto de oonstituiciio, que não fui 
approvada, concebida nos seguinte& termos: 
«0 poder judiciario lerei exercido por tribur. ae-· 
c jui3U que a lei crear, conservada a institui-
ção do jury, tanto para o civel como para o 
crime, por juizes arbitras e de paz eleotivos, 
de conformidade com a mesma. lei. » 

O pro aoto reformando a Constituiçllo 1t 
corrige, dispondo que o poder j udlciario será 
exercido por juiaes singulares ou trib>< raes 
e i urados nas com arcao. 
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A commissão, louvando o lllustre auotor do 
projacto pelo seu trabalho, susteutado ja na 
Camara com tanto brilho, competencia e pa-
triotismo, pede, no emtanto, veuia para lem-
brar á Camara si não seria preferi vel que, 
em vez da disposição consignada no n . 11 do 
art. 1. · do pr ojecto, se estabelecesse sim -
plesmente, como o fez a Constituição do E9-
tado de S. Paulo, que o poder judiciario será 
exercido por JUI ZES e JURADOS- nas co-
marc as, o que parece mais consentaneo com 
os intuitos .:la reforma - de remover da lei 
hasica as disposiçue9 tle detalhe que ella 
contem. 

Nem se diga quo este modo de pensa r fere 
a independencia da magi8tratura, porquanto 
as maiores garanti as que devem cercar a 
instituiçl!.o repousam no pr incipio da vitali -
ciedade e da inamovibll idade, condição vital 
de sua independencia que Royer-Collard sus-
tentou na Camara franceza em 1815, sendo 
{rue o primeiro exemplo dn Inamovibilidade 
remonta a 1442 na Hespanba, datando a pro -
verbial superiorid ~ de da mel{istratura in -
~leza da adopção de~te principio na Inglater-
ra em 1688 . E' por Isto qne l.aboulaye 
disse que foi no interesse da propria justiça , 
que e o interease commum, que se estabele-
ceu a inamovibilidade doa j·uizes . 

Pois bem.- A Constituição garante a inde-
pendencia da magistratura, estabelecendo a 
sua perpt t uldade e inamovibilidade, mataria 
sagrada que não pode ré. ser tocada pelo le-
gi&lador ordinario. 

A commissão pede ainda venia para lem-
brar á. sabedoria da Camara a conveniencla 
da ~ubstitulçilo dos na. IV e V do art. tl7 e 
o art. 72 da Constituição, no Intuito de har-
moni zai -a nos lagares indicados com as dis-
posições do proj eoto que não se refere a jui · 
zes substitutos. Embora tlqne virtualmente 
revogada nos logares referidos, melhor Eerã 
que não subsista uma diapoaiçlio constitu-
cional fazendo referenclà a um cargo suppri-
mido. 

Quanto aos tribunaea collectlvos em pri-
meira inatancia, será nma innovação que 
nos parece só poderá ser adaptada depois 
de profunda ponderaçlio. 

Sem apoio nas tradi ções do nosao pai:t, 
muito duvidosos alio os usultados praticas 
que della devemos esperar. 

A commiselio nomeada pelo governo do Es-
tado de S. Paulo, para estudar aa baaea de uma 
reforma da organização judiciaria, em seu 
parecer datado de 24 de março de 1901, so-
bre o aSiumpto, pronunciou-se da aeguinte 
maDeira: 

«Felizmente, nlnguem entr e nós, ao me 
nos com reeolu(flio, lembrou -ae de sustentar 
a collegialldade dos juizes de 11rimeir :1 in · 
stancia. Seria lato um retroceno; porque 
hoje em dia, quasi não ha publicieta que 
sustente easa oolleglalldado. A regra apu-
rada na sciencla e na experlencla é eata : 
juiz unioo na primeira i011tancia, juizes em 
collegio nas aucceuivaa lnatanciaa; porq ue 
eate systema, que e j á o noaao, dá aos h tlgan -
tea uma ju•tlça mati prompta e menoa dispen-
diosa, um juiz mais responsavel na primeira 
deolllio reservada para a segunda decisão so 

maiores elementos da cn t ica do j Ul <(ado . Na 
Fran~a, na H-alia e em outrc s paizes , onde 
ba .) Dizes collegi aes na primeira instancia, é 
quasi unanime a reprovação de tal systems : 
e ~ ó &s dif!l culdades. nascidas da primeira 
investidura, tém evitado nestes pai zes, a sup -
pressão . Para que, pois, hu8carmos difficu l -
dades que nu ltca t1 vemos 'I •> 

O art . 66 da Comtitui ção dispõe que ba 
verá na Rela~ão um Pro curador Gera l, que 
será dasi l!nado pelo governo donll'd cs mem -
bros daquelle Tribun al. Es ta disposi ção mu -
tat i.< mWa nd is, copiou o § 2. · do art. ;,g da 
Constitui ção Federal que, segundo Car1•albo 
de Mendonça , na constitui cllo do ministerio 
publico adoptou o typo francez com as mo -
difloações essenc ia es á fórma de governo fe 
derativo. 

Mas o a1·t. 3. · do projecto, estabelecendo 
que «o ministerio publi co ~ uá organizado 
por lei espoci~tl e os seus represen t ante~ ser-
virão pelo tempo nella determinado, podeo-
do ser removidos por t xigencia do seniço 
publico nos termos que a mesma lei prescre -
ver»-proporciona '•') legislador ordinario 
meios c:., dar -se entre nós a insti t uição do 
minlster io publico um a organi2açllo compa-
tível com cs princlptos theoricos e com as 
necessidades praticas, desligando o do poder 
judiclario. 

Entendem uns que o minJsterio puhlico 
e o reprerentante do poder executivo pe · 
raute a auotor·idade j udlciaria ; entendem ou-
tros que o ministerio publico, sendo um 
agente com funcçõe ~ proprias, .J Ílmais po-
derá ser considerado como represent ante do 
poder executivo ; querem ainda outro~. de 
accordo com os mais modernos publicistas 
ltaliauos, que ha um meio termo entre es-
sas duas t beorias extremas: o ministerio 
publico e um repres&ntante da acçllo st.-
cial do Estado perante o poder judiciario e 
nllo um agente me ramente governativo. 

Mas seja o ministerlo publico uma magia -
t ratura especial estabelecida junto dos tri -
bunaes como representante do poder execu -
tivo e Incum bido de vigl::.r pela observancia 
das leis, promovendo, quando neoessario, a 
respectiva exeouçi'lo, como o cllnsidera a lei 
rranceza, segundo Garsonet; Sf\j a um orgam 
do poder executi vo, represePtando importan-
t íssimo papel no serv l ç~ da administração da 
juatlça, em com.Plemento da organi zaçll.o ju-
dicl arla ; ou I&Ja, finalmente, um represen-
tante da I.Lcç11o social do Estado perante o 
poder judiclario-a verdade irrefragavel ó 
que o minleterio publico não teve ai nda no 
Estado de Minas uma regular organiza ção, 
delineadas a1 att ribulç!!es que lhe incumbem, 
fixando com o devi4lú cri terio scientitlco o 
caracter da institui çll.o. 

Perante. o Egregio Tribunal da Relação o 
seu representante é por força da disposiçl!o 
conatituclon al um dos membros daquelle Tri-
bunal, por deslgcaç5o do governo, rdsultan-
do da h i que se afaa ta o deaignado das fun -
cções que lhe sD.o peculiares. 

De impresoindivet neceasidade, pois ó, a re-
vl~ão constitucional nsata matar ia, accre-
acendo que não ae trata de uma inn ovaçilo, a 
não ser na parte relativa ao chefe do mi · 



nlsterio publico, no in tuito de collocar a tulo inferior ao da apprúvação em concurso 
sua organização politico-judiclarla, 11m M1- e, portanto, para Isso, tal system a e uma 
nas, á altura em que a collocaram outros Inutilidade; ri o concurso é para observar a 
povos cultos, cercando-a, mediante leis ordi vocação, o systema, tal como é hoje organi-
narlas, de garantias tendentes a poder ella zado, não tem efficacia alguma.» 
prea ta r ao E:stado os serviços de auu eleva · SI hoje, depois da pratica do syetema, 
das attribulçOeP. adoptado pela Cotstitulçl!.o, se pedisse sobre 

Quanto âs nomeaçoea para os cargos dejui· o aBSumpto a opln 1ão daquelles 4ue, no Con -
zea de direito estabeleceu a Constitulçilo que gresso r.oostituinte, com tanta convicção e 
seriam precedidos de noviciado e concurso . tanto patriotiamo se bateram pelo concurso 
No em tanto, o projecto no artigo 4. ·-, eup · para a investitura nos cargos de magistratu-
primindo o concu rso, deixou ao legisladcr ra, com certeza respondtnam mais ou me-
ordinariO a ra~uldade de dispor sobre o mo· nos como o dr. João Mendes Junior: «Esta-
do qud reputar mais conveniente para a m•J s convencidos de qne o actual methodo 
iavestldura nos cargos de magistratura. do concurso deve ser substituido pelo ~yRte -

A escolba do eyatema de investidura de - ma da prat ica c exam e de habilitaçl!o para 
pen-!e de circumshnclas relativas, não se matricula dos candidatos>>. 
podendo em absoluto determinar qual o me · O art. 67 n. VII da Constituição dispoe 
lbor. que 4.0 jury'será o juizo commum para o 

11. investidura do cargo de juiz de direito julgamento dos réos de crimes sujeitos á ju-
por meio do concurso, apezar dos bons re · riAdicção do Estado, !alvas as excepçOes fei-
sultados colhidos nos paizes que a adoptaram, tas na CJnstituição. 
nll.9 produzia entre nós os de1ejados intui · O art. 5. · do projecto tem o intuito ele-
tos do legislador constituinte, como o at· vadiss lmo de remover da competenofa do 
testa a pratica do systema durante cerca jury, mediante uma lei organlca, pequenos 
de 10 annos, em conHrmaçllo da velha delictos e contravenções, que, constituindo 
aentença de Montesquieu: •Lea lois dolvent pernicioso germen d·a grande crJminblida1e, 
être tellement propres au peuple pour nllo tem uo tribunal em que p redomina a 
leque! elles sont faitee, que c' es~ nn grand omnipotente aoberania das consciencias a 
h. aard si celles d'une uation peuvent cou· devida repreRal!o, nttenta á morbida sen -
venlr á une antre.» . tlmentalidade dos jurados de envolta com 

O systema não se implantc.u no paiz. Ado a absoluta lrresponaabilidade no! seus vere-
ptado com a• mais vivas eaperunças no ditums. 
Estado de S. Paulo e defendido com todo o No momento em que as at.tenções dos po-
brilhantismo pelo notavrl professor dr. deres pablicoli estão voltadas para o magno 
Jol!.o Pereira Monteiro, foi lá c, mpletamente problema do progresso eco no mico do E!tado, 
repudiado pela com wiasão do anno pasJado em que se lança mllo de todos os meios teu-
incumbida da reforma judiciaria, 11m cujo dentes a augm.mtar a producçlio, fon te da 
parecer se lê: <(Sempre repetem que o con- riqueza publica e privada - a rep1 essil.o 
curao, aléin de aff11star os bacharela mais ênergica da vadiagem, da tavola@'em, e da 
ldoneos e mais praticos, nem sempre embriaguez publica é uma necessidade ur 
importa prova da capacidade fiCientitlca do gente que se impoe e que sõ se conseguirà 
candidato; por outro lado, quando provasae transferindo-& para a competencla dos jui -
elsa capacidade scientitlca, absolutamente zes togadoa, mediante processo breve, aim · 
nllo prova nem a aptidão moral, nem a pru . pies, ma~ seguro, rodeado de todas as ga-
dencia, nem a discriçll.o, a honorabilidade, rantias da defesa. Nem se diga que a reTorma 
e, em geral, as diapoaiçOos pr·aticas da vida fere a democratica instituição do jury man · 
forense». tida pela Conatituição Federal, porquanto 

Em 1882, o conselheiro Lafby<~tte Rodri não se julgou fosse 111la vio lada nos proces · 
g'.les Pereira, mem-bro da oommiullo In· sos por crimes de m~éda falsa , contraba~?d~, 
cumblda pelo governo imperial de dar peculato e outros da competenc1u do JUIZ 
parecer sobre a r<~ ror ma judic iaria , rfsistln 1 rederal regul ados pelo dec . n. 3 .08!, de 5 
do contra a investidura pelo systema do de novembro de 1898, nem pell\ le1 federal 
concurso, reproduziu a duvida suscitada n. 628, de 24 de setembr0 de 1899. Partanto, 
por Vinien, em França, e propoz 0 estagio o art. 5. · do proJectú, en_cerrando uma re-
ou pratica por cnto tempo. •0 concurso não forma 1m posta pela exper1enc1a, é d1gno da 
pro<a habilitaçll.o, nem prova aptidão; ao approvação da Camara dos srs. Deputa ios . 
passo que o estagio prcva uma e outra 
eousa, disse elle. O concureo depende da 
negligencia ou exige1Bc1a demasiada dos 
exumioa•lores, ao pano que o estagio de · 
pende da realidade doa factos constantes 
dos protocollos dos e!cr·ivlies e dos mais au -
tor judiciaes ·• 

Portanto, bem 11visado andou o illaetrado 
auctor do projecto, supprlminlio o concurso 
para a investidura nos cargos de juiz rle di -
reito, porquanto o que eetá na consciencia 
de todos é que <,csl o concurso é para pr.>var 
babllltaçll:o scientitlca, a carta de bacharel, 
alem· de ser uma presu mpção legal, não é ti 

X 

O capitulo 11 do projecto , contém disposi-
ções referentes á organlzaç!io municipal, ma-
teria de t ! nta relevancia, como a de que 
trata o c~pitalo I. 

Apeza.r da urgencia imposta pelo regi mento 
dll ·camara, a commisslio julga de seu dever 
oll'erecer algumas· consi.deraçlles que, despi -
d1i8 de outro merito, servirl!.o, t odavia, para 
despertar & attençl!.o dos competentes na 
discuasll.o d ~a matarias, aliás importantissi-
maa, de que ti-ata o presente projtJcto de re, 
fcrma constitucional. 
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Quando a conatitninte mineira, dando exe-
cuçiLo ao preceito do art. 68 da Constltul-
çiLo Federal, lançou aa bases em que se de 
via erigi r o grandioao edlficio da autonomia 
municipal, nmgaem Ignora que nella predo -
minaram idéaa radlcaes em mater1a de des-
ceutrallzaçll.o administrativa, de modo que, 
bem se podl& dizer com JUSteza : os consti-
tuintes mineiros ultrapassaram oa limites 
ttdçados pelo n0880 pacto fundamental e 
quaai que chegaram a quebrar a unida<:te 
admln1strati~a que deve dominar a. collectl -
vidade social . 

Nos proprioa palzes civilizados, que levam 
a.o extremo o culto pelo set(-gooernement , a 
autonomia municipal exige a tlscal1zaçilo 
por parte de um poder superior, que conte-
nha os podere• lo cae~ dentro dus limites 
traçados na lei, afim de que elles nll.o pos-
!am (erir os ;;rnndes lutere•ses elo Estado io-
timhmente ligados ã 1.rJem e ao desenvolvi-
mento dos municípios. 

E~tas ldéae oonstituiam um phenomeno 
muito natural, si se attender que vintoamos 
de um regimen em que, qudr a~ municipali -
dadel, quer aa antigds provincias, viviam 
sob a tutela asphyxiante do centro, sob o 
peso de uma centralizaçlo que tolhia, que 
esterilizava toda e qualquer tentativa de 
deeenvolvimento e de prosperidade. 

A reacçiLo devia eeperar-ae ainda que de 
envolta com ella viessem as consequencios 
do extremo oppoato, provenientes da quebra 
de unidade que, mesmo sob o ponto de vista 
administrativo, deve exi~ti r entre os mn -
olclpios e o Estado. 

Convém s.lientar que, no Eetado de Mi · 
nas, essa tendencia tlescentralizadora foi ao 
excesso de crear o districto autonomo no que 
diz respeito ao seu peculiar interesae, quan 
da elles frequentemente oll.o dispOem siquer 
de pessoal idoneo para comprehender os li -
mites traçatios pela no88a Constituição e pe -
las leis do Estado. 

Essa !dita de comprehensllo de um re -
glmen de larga autonomia, para anjo 
exercido o povo nllo se acha educado, deu 
lugar a exceesos que a longa experiencia 
de doze an nos tem demonatrado á saaiedade. 

A pr~t ca constatou que os poderes Iocaes, 
~yrando em circulo estreito, sob a acção de 
!requentes attritos, apaixonam se, desvai-
ram se até, commettendo, então, abusos e 
arbitrariedades aondemna vele. 

As leis municipaes, producto desse meio 
em que HS Iuctas partidarlas, e até as riva-
lidades de familla surgem, individualizam se, 
assumindo caracter inteiramente pessoal, 
convertem-se em armas de baixa u.líaantma -
gem política, tornam se instrumentos de per-

. segulçilo coo\ra adversarioe, cujos direttoa 
lodividuaes ficam á mercé de desorientadas 
admioistracOes. 

Ni!.o se abra recurso para um poder su -
perior dos actoa e resolução da Camara Mu -
nicipal, poder que, imparcia l, ulheio as pa-
xllas, veuha coniglr o exceseo dos poderes 
Iocaes, e ver-se ã a facilidade que llliverá 
em e e deffozar de um ad.veraario temido, em 
asphixyar uma induetria nascente, baataado 
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para isto a arm!t. dos impos\os vexatorioa e 
tnoquos. 

E' verdade que a Conatltaiate mi aeira 
abri u uma valvula de aegurança, facultan-
do no art. 75 o . 7 da Con8tltuoção recurso 
para o poder legislativo, no caso em que as 
dellbora~Oes, aeclsões e q uaesquor uulroa 
actos das Camaras Munluipaes, poaem ser aa-
nullados . 

Mas, estabelecendo no paragrapho unioo do 
arttgo 77 o processo do reaurao, a c~nitltui 
ção, além de não ter tido o merito de cli1reu 
em ma teria de tanta relevanata, dttflaultou o, 
ex1g1DilO coodiçOes que nem •empre podem 
ser prebencbidas d•ante da prepotenu1a daa 
as~emt.lé..a muolctpaes. 

SI a Republloa deve ser a forma do gover-
no que, bdseando se no UOI(I.Il a scientiiloo 
da egualdade !lumana, od.o pode admltttr po-
der algum trrespoo~avel e que nl!.o tenha a 
urblta tle sou. acçâo traçada na lei, torna-1e 
im pt·esCI D<IIVel, neste pontu, uma r .. forma 
couatitucwnal que abra recursos, promptoa 
e etflcazea, contra os excessos e abuso• doa 
poderes loo~~.es, para um poder superior que 
decidirá em utttma instancta. 

Sobre este pon.o importantíssimo prove o 
art.6. ·do proJecto,estabelecendo recurso pe.ra 
os poderes. leglslattvo e judlciario, detxaodo 
a le i ord10arta a determtnaçao do~ cuoa em 
que elle terá Jogar, bem oomo a competen-
Oia e processo. 

Justlllcando-o, o lllustrado auctor do proje-
ato ponderou com multo criterio que casos 
ha em que a questão de que se quer recor-
rer-se entenda mata com a orJem política do 
que com o direito pnvado; outros, porém, a!Ye-
ctam de prefdrencra os direitos tuatvtlluaes : 
naquelles o recurso será para o poder tegis -
lattvo, nestes para o poder judiatarto. 

No art. 7. · trata o pro)ecto de conciliar 
os inte,·esaes do Satado, que existem ligadoe 
ao desenvolvimento e á condervaçlo das Con-
tes de agua• mineraes com a autonomia ga-
rantida pela Coostttulção F'ederal. 

De longa data , am adurectda na opinião 
publica, parece a oommissi!.o que a solução 
apresentada pelo projeoto res0!~·.:. a queatilo 
de modo satisfaatorlo. 

As municipalidades, nos Jogares onde 
existem as estaçOes ltydro balneo-thert.pi-
cas, aontinuaw a gosar da autonomia em 
tudo quanto diZ respetto ao seu peculiar in-
teresse; mas o E~t!l.do, que nellas tem um 
centro de grande mo·nmento, onde o com-
mareio se deaenvolve com rap1dez e onde o 
consumo doa a dia se avoluma, nll.o deve tl-
car pr1 vado de tntervir ao me no~ ioairecta-
mente, visto cowo tem elle grande tnteresse 
na couijervaç!l.o e ut1 desenvolvimento des-
sas fontes naturaes de riqueza pnblica. 
Aaoresce ain<Ja que easas luoalidades nem 
sempre têm meios com que pouam occorrer 
ás mu1t1plas e V~ttrut.diiS necessidades recla-
madllll pa ra os fina a que se destin11m. 

O que se da com re111çào ãs fontes medi-
cioaeij, dá-se lambem com a C• pitd do Esta-
do, que. deve oonstttutr-ae um centro de 
grande adiantamento em t odas aa espberas da 
aottvldade humana. Della nraJ; .. ra.o ensl· 
namen\01 para os pon\oa maia rewotoa do 
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Estado, que ficartlo habilitado& para aprovei- tado e os municlpios no que diz respeito 
tar e desenvolver todas as forças vivas do ao direito que tem de lançar impostos é con-
noaao vasto e rico terri to rio. Além disto diçl!.o lndispensavel do progresso materi1.1 e 
uella !e acha empregada grande somma de" moral de um povo. 
o&pitaes do Ettado, que ntlo podem nem Discriminados os direitos de taxação e 
devem esta!' á mercê de administra ções a matari a tributava!, ainda assim essa dia-
alheia~, que podorll.o servir para embaraçar criminaçlio nlio produzirá os affditos dese-
e contrariar a ncção do Estado, o maior in- jados, si nlio houver um poder superior 
teressado no desen1•olvimsnto da ~ é :le de incumbido da tom nia de contas dos pode-
seu governo. res looaes, e especialmente Incumbido de 

A indispens:.wel intervençtlo do Estado rever a tabella tributaria dos municípios 
não prodoz1rá beneficos effeitos sem um pre- para que as municipalidades não ultrapaa -
poato de su:o. confiança. sem os limites traçados nas leia. 

A diacriminação de rendas entre o Esta- l Sem ess n. fiscalização j amais haverá uni-
do e o município, apezar do caloroso debate dada de vistas e a soluctlo do problema 
que se travou na Constituinte mineira, no do desenvolvimento economioo do nosso Es-
qual se empenharam os vultos mais eminen - tado será sempre uma tentativa baldada, 
tes daquella assembléa, nem por isto ficou em prejuízo do bem estar social. 
a mataria resclvida de maneira a evitar a O art . 11 do projeclo, cogitando da im-
critica severa que dia a dia contra ella s ~ munidade eleitoral, termina as vascil -
avolum a. !ações da jurisprudencia a propoaito do 

Si por um lado o Estado, com prodiga li- assumpto, dispondo que a immunidade nlio 
bersl!dade,cedeu aos municípios uma grande se comprehende no caso de pronuncia 
parte •le auas melhores fontes de renda, decretada em processo regular por juiz com-
como seja o total do Imposto da transmis-j patente. 
sllo de propriedade i>~ier- v i vos para fazer fa- O art . 12, consequencia natural da re-
ne ia despezas com o custeio de serviços forma, ainda se justifica pela necessida-
ordlnarios, indispenaaveis á vida do organis- de de serem attendidas diversas reclama-
mo social, por outro le.do, nllo sendo taxa- ções provocadas pela lei n. 319 do anno 
tlva e bem positlvada a mataria sobre que passado. 
deviam Incidir na coutribuiçõls munlcipaea, A suppresstlo do paragrapho unloo do art. 
deu origem, de:xando jà de lado ·os Impostos 85 da Constituiçllo que dizpoz : « em 
inconatltuclonaes, á essa taxação conjuncta, todas as eleições o voto serú secreto • é uma 
que, depauperando, definhando u. lndustria, necessidade Imposta pela verdade eleito -
a lavoura e o commerclo, exterminará em ral, porquanto o vot.o a descoberto fa-
tempo nllo remoto todas as rontes de rique- cultativo é uma das maiores garantias del-
za publica, que jamuia aupportarão essa la e, na phrase de um publicista cita-
tosquia cruel e impiedosa. do pelo illuatrado auctor do proiecto, « é 

O imposto é uma arma impiedosa, quan- preciso que nllo se continue a emprestar i•s 
do IJlanejada por mllos inhabeia. Toda a ma- instituições rerublicanas os males q;J.e 
teria tributava! tem um limite de resisten- sejam producto de um systemn eleitoral de-
oia, que a ntnguem é dado ultro.pauar ; mas feituoso•. 
esse limite ninguem pode conhecer beu~, Finalmente, a commissllo, pedindo a be -
toda a vez que o direito de tanr contribui- nevolencia da Camara para t~ate traba-
ções nllo e~tll"er clara e terminantemente lho que a urgencia do regimento nllo per-
definido de modo catbegorioo em nou a lei mitte seja completo, espera que o Con-
bulca. gresso Mineiro dotara o Estado com uma re -

Neate ponto, ntlo sll:o para se desprezarem forma conatit_uc~onal digna de sua sabedoria 
os seguintes conceitos de um illustre eco- e do seu patr10tla_mo. . . 
nomista : «0 ponto de viPta. na maioria dos Sala das comm111ões, 15 de Jnlho de 1902. 
palzea·europeu• é o de limitar os poderes -Ga~vt!-lho Bnto .-lose Gonçalves. 
looaes em ssu direito de taxação e escolha A Imprimir se. . 
da materia tributava!. Esta tlscallzacllo fi . O sa. _ JoXo LUiz, po~ ~arte da comm1sslio 
nanceira do E~tado sobre as localidades é de Justiça CIVIl e Criminal, manda á Mesa 
sobre todos os aspectos util e justa. Im- os sugulntes : 
porta ao Estado, que representa a naçllo in- d d" • · telra nos seus intero~sses ~erael e que além Parecer para segwi a ucnssão sovre o pro; e-
dlsso tem ma1s lmparoialldaie, prevldencia cio n · G9, ds 1900 
e luzes, ficar alerta para evitar que algu-
ma parte do t•rritorid' s~ja e:rgotad<> pelos 
impoetos locae~, a ponto de nll.o poder sup-
portar a sua quota de encargos naclonaee». 

A reforma <i~A Constitulçllo neste particu -
lar Impõe ae como uma neceseidade inadia-
vel aasentada na conaoiencia de todos. E' 

A commlsello de Justiça Civil e Criminal, 
a que foi preRente o projecto n. 69, de 1900, 
é de parecer que seja elle submett1do a se -
gunda discuullo e rejeitado. 

Sala das oommisaões, 15 de julho de 1902. 
-Jotio Lui;.-Carlos Tokdo.-Luiz Rennó. 

impreecindivel firmar 1e bem a competen- Parecer para terceira discuss fo sobre o projB-
o!a tributaria doi mnniciplos, torn&ndo a elo 11 . 132, de 1902 
clara, precisa, ju8ta e equltativa, i)ara que 
o no110 systema tributarlo nll.o degenertJ 
na anarohia, cujos prodomoa abijá eatAo bsm 
patentea. A unidade de vlaht~ entre o Ei-

A commissl!o de Justiça Civil e Criminal é 
de pareoer que o projecto n. 132, deste 
anno, soja auhmettido á 3. • discussll.o e ap -
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provado como está redigido. por não 1er 
soffrido emendas. 

Sa la das com missões, 15 de j ulho de 1902 . 
-JoiJ.o L t<i:r,-Carlos Toledo. - Lui; Rm no. 

Parecer n. 1.-: 1 

(Terceira l egisl ~ tur a) 

A commissão de Justiça Civil e Criminal, 
a que foi presente o requerimen to do es-
crivll.o das execuções - cri mioaes da comarca 
de Mari anos, pedindo a creaçã·J de ordena -
do para o cargo que occupa ou o pagamento 
integral das custas em que for coudemna1o 
o Est:~do nos proJessos criminaes , é de 
parecer e requer que o dito requerimento 
seja. enviado ti commis3ão de lirçamento, 
p~ra toma! o na consideração que merecer. 

Sala das sessões, lfi de julho de 190:.'.-
Joiio Luiz.- Ca,·/n ' Totedn.-Lui z Ren ,,,; . 

\Terceira le ~ isJ;nu r . ) 

A comlllissão de Jmt.i ça Civil e Criminal, 
n que foram presente" as I' apresentaçõa~ 
das Camara~ i\lunicipaes de Juiz de F<• ra e 
de Ouro Preto, solioitaou o a an11exação do 
cargo do escri ,·ães privetivo s das execuçi•es 
dscaes do município no de escrivães pri· 
vativos do crime : 

Considerando que u. medida solicitada flstá 
attendi rla pela emenda desta commissão ao 
projooto n. 13 1, deste anuo, é de parecer e 
re quer que as referidas repr·esentações ~ajam 
publicadas, oa integra, no orgão otllcia l o 
archivadas . 

Sala das sessões, 15 de julho de 1902. -
Jori'J L 1úz .-Ca rlt JS T vlado.-L't ;:. 1/ •J, l d· ' · 

RepreaentBQui S :!as Oamar aa Munic lpl\os 
de Jui z de Fóra e de Ouro Preto, no 
sentido de enoarregnr-ae aos escrivães 
do crime, das re~pe ctlva s comarcae, c 
serv!Qo dos faltes da fazend~ munici -
p al rerer idas no parecer s uprn. 

Juiz de Fóra , 14 ue junho de 1902. 
Exm. sr8. Pt•csidente e mais dignos mem-

bros da Camara dos Deputados do Estado de 
Min~. s Geraes. 

Tenho a honra de levar ao conhecimento 
de •; . exc. que a Camara Municipal desta 
cidade , em sessão ordlna.ria de 14 de abril 
ultimo, unanime mente approvou a seguinte 
in1icaçllo, apresentada em sessl!.o de 12 do 
mesmo mez pelo ar. ve reador :.:era! dr . Au . 
tonio Carlos Ribeiro de And rada : «Indico 
que o agent9 executivo I'epresente aos Pre· 
sidentes das duas Camaras do Co ngresso Mi-
neiro sobre a conveniencia de ser conli n.1a 
ao escrivão do crime da comarca de J uiz de 
F'óra a t'uncçllo de escrivão dos !'dito~ olll fa 
zenda municipal, unico meio de ser conse · 
guida a cobrança judicial da divid a acti v a 
da Camara, visto o accumulo de tmba lho 
nos cartorios do civel. Ha o. consider.•r que 
essa medida, sendo do palpi tante interesse 
publi co, melhora a situação do escrivão tio 
crime, r1ue nllo poder :i cont.iuuor no o ser. 

cicio do c :~ r ;; o, com gravame u· •s interesses 
da justiça, sem que lhe sejam con feridos 
novas fon tes de receita. 

SJla das Eesoõo3 da Camara Munic ipal do 
J uiz de F'óra, 12 do abr il de 1902. (Assigna· 
da) Antonio Carlos Rtbeiro de Andrada». 11r. 
João d'Avila, p resitlente da Cam ara e ~~ente 
executivo municipal. 

Camara Municipal Je Ouro Preto, 22 do 
maio de 1902. 

t-:nn. sro . Presiden te e mais ncemhros do 
Congresso do ERT.ado. 

Devido ao movimento do f'oro nes ta co· 
marca cs dois e•crivães existentes não p•)· 
dom com a pre~tgsa desejada clnr nndomer.-
to ás cxocu çioes que aCamara Muuicipal tem 
necos~idndo do mover contra ~eus contri-
buinte~. 

Ih\· so en t retan to, nesta comarca, a circu m-
stancia de que o cortor io do crime tom ru e -
nos movimento e po~r iE so 111 esrno o raspe -
c ti vo serventuario poder<i se incumbir de•-
sas ex ocuçoi e3 com mai s pro ,ei to ;>ara a 
mun icipalidade . 

Nes tes termos a C;~mara Mun!c ipa l des ta 
citlade, por seu pre s ideu tc, vem solicitar rlo 
v. e x c~. essa providoncin . -c1üo co mo me-
dida gora i, ao mon os co m relaç ~o a esta co · 
marc a. O pros iden t9 da Cnm ara, Donato Jon· 
quim da Fonseca. 

P ai'cr•er H . / ,..,·;: 

(Terceira leg islatura) 

A cowmissão de .lubtiça Civ il e Crirnin ;l l, 
a que r·uram presentes os requerimentos dos 
escrivães do I. · e do 2 . · otflcio do. com a r·-
ca tio Bom fim, considerando qu e já está nt· 
tendida quanto possível a rec lamaçllo dos re -
querentes pelo projecto n . I 'l i , do corrente 
auno, é do p&recer e requer que sejam ar -
chivados os referido ,; requeriroontos. 
~al a da s commissões, 15 de j ulho de 1902. 

-Joi7.' Lu i:;. - Ca>· los T"ledo.- Lui; Ren-
nt!. - A imprimir-se. 

O sn. Rr nn :v o~:s CIIAV I· S, pel a commisPão 
de Redacç~,o . apresen ta o seguinte : 

Parl'cl'•· pa ra a ,·trla· ·rtro (i .. a l rtn projecto " . 
1!1 

A commissão de ltedacçàc de Lei8, a r1uo 
I'oi pre~ente o projecto n. 114, do anuo pas -
&ado, é de parecer que se j11. ~ d~ptada como 
tlual a mesma redacção com quo foi appro-
vado em 3.• tliscussão . 

Sala das commis8ôe8, lii de julho de 1\102 . 
-Rú•ir i.?Ue-< Cha ve~- lgnac o• > lfu ..ta. - Fc.- -
rei ra •: Me/ln.-A imprimir-se. 

O MES 'I O ~n., psla commissão de Camaras 
Mun ici paes, " presenta os seguintes : 

P11 n. .. •cer para ? . · dis c't ,,ãn :-Nln·e o projecto it . 
J: .·~· ' de J!ltl:> 

A cu llUliss l!.o da Camnras ~lunicipaes e de 
parecer que o projecto n . 137, do corrent9 
anuo, approvado em 1. " discussão, sej a su h-
mettido à i . · e apprnvo.J o. 
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Sala· das commiee!le~, 15 de julho de IQ02 . 
-Arthur Pimenta.-Juflenal P11rma .-Rodri· 
gues Ohaf!es . 

Pnrecer para 2 . · disouut1o 10bre o proj11cto n. 
138, de 1902 

A ci:>mml~slio de Camaras Monicipaes é de 
parecer que o projecto n . 138, do corrent' 
anno, seja submettldo â discussl!.o e appro · 
vado. 

Sala das commin!les, 15 de j ulho de 1002. 
- ArtJ.u,. f'imentn.- Ju~no l Penna. -- Ro-
drigues Chover.-A. Imprimirem ee . 

O IR . Joio LUIT (pela nrd11m) requer n 
nomeaçlio de doia membros para a commis-
alo de Conatitniçlio e Legialaçll.o. 

Com o usentlmento da Camara sll.o no · 
meados eue senhor e o aenuor Valerlo de 
ltezende. 

Nl!.o h a prc jectos. requerimentoP, indica. 
Qllea e m~!lea a. eerem aprensentadoP. 

VtTAÇÃO DAS MA TERIAS CUIA I UCU88ÃO S" 
ACHA RNCF:RRADA 

E' approvado em I . · discusslio e vae â 
commissll.o de Legislaçl!.o o projdcto o. 13Q, 
sobre ext;nccll.o da divida de casas de func 
clonarira publicc s. 

O SR. VASCO Az~:n;no (pela o,.deml requer 
Pe consigt.a na acta ter votado a favor do 
projeoto . 

Serâ attendido o pedido do nobre depu-
tado. 

Em seguida nbmettldo a "otos é appro· 
vado em 2. · dlacunllo o projecto n. 131 
oom todas as emendaa ao mesmo rthrecidas, 
de na. I a Q.-A' oommissllo de Justica 
Civil e Criminal. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
I.' DIBCUIIÃO DO PROJECTO N. 85, DE 1001 
E' lido e posto em l. · dlsoussll.o o se· 

gulte: 
Projecto n . 85 

(Terceira Leglalatura) 
O Congreaso Legislativo do Estado de Ml· 

naa Oeraes dMreta: 
Artigo uni co . A cidarfu do Bomllm de no · 

minar ee bn, defde a data da promulgaçl!.o 
deata lel-oldade Jolio Penldo-; revogadas 
aa dispo~fç!lel em contrario . 

Sala d111 seu!les, 4 de julho de 100! .-.Tu 
flenal Penna. 

O 1r • .Ja•naal Pena!' t-S • . PreRi dente, 
auotor do prcjecto ora abbmettido à. apre-
ofaçll.o da Camara dos s~1. Deputados, venho 
slmpleamente em obedlenola ao nono re11i . 
mento, dr.r oe motivos que me determina 
ram a apresentai o na eesell.o do anno pas-
l&do. 

Eu de1ejava, 1r . Presidente, qua o Congrea 
ao rende1se uma pallida e mate que merecida 
homenaj!em á memoria do mineiro illustre 
que 1e chamou Joll.o Nogueira Penldo . O que 
elle !'ui nós todos o sabemos e a hhtorla do 

nosso Esta~o guarda sulco dePae e~ptrlto 
que tanto r~ z respeitar o nome mineiro e 
tã.> alta tdéa soube dar do vah r oivico deate 
povo, conHrmando, fór~ daqui, o juizo a 
que nos dâ direito o nosso panado. (Apoia· 
dos; IIIUilo bem). 

Na qualtdade de medico elle salientou-se 
Pempre por seu saber, illustraçlio e, sobre-
tudo, pela PU&. caridade. (Ap ,iados) . Ainda 
msiP, Jolio Penido soube crear e educar uma 
familia illustre que continúa nobremente a 
tarefll do saudoso mineiro e prestll, em ra· 
mos diversos da aotividade humana,os melho-
res serviços á nossa Patria . Peço permiullo 
á Camara para lembrar nomes que, cada um 
de per si, basta para encher nos de orgulho 
e de gratidll.o. lliinas inteira conhece o dr. 
Jolio Penido filho, nosso representante no 
Congresso Federal. 

O SR. Assis LtM A :- U .n a das maia aympa -
tbi cas fl ~ uras da representaçl!.o mineira. 
(Apoiados) . 

0 ~R . JUVENAI, PENN A, . . moço Elm quem 
se aliam ás mais nobres qualilades de c&.· 
racter, os mais c·lt>vad os dotes de espirito e 
coraçll.o. 

Digno continuador do nome venerando do 
seu i Ilustre progenitor, o dr. Penido lem · 
bra, no parlamento bra&ileiro, esse tempo 
cheio de recordações que tanto noa ennobre · 
cem, quando o velho dr. Penidc. , mineiro 
em toda a grande e verdAdeira signilloaçlo 
da palavra, impunha respeito aos f OVernoe 
pela sua franqueza quasl selvagem e pelo 
seu caracter tl!.o rijo e loarnafgavel como as 
rochas de nossas montanhas. 

E', além dia to, o dr. Penido um clinico rei· 
peitado e, nesta qualidade, enoGntri\ o seu 
grande coraçlio ensejo para expandir-se em 
beneftcioa incessantes aos desvlllidos do des-
ttno ( apoiados ) . 

Todos ou quasl todGs vós conheceis egual-
mente o dr. Raul Penido, advo11ado de me· 
rito e que, nl!.o lhe bastando o bem que faz 
ne,ta nobilíssima prollssAo, tem se feito edu-
cador amestrado e consciencioso. 

0 $ R, IGNACIO 1\tURTA :-Assim como preB-
tou relevantee serviços ao Estado na quali-
dade de deputado. 

O aR. JUVIINAL PtNNA:- E' verdade . Os 
nos!os annaes guardam o testemunho de 
quanto foi fecundo o s'u papel de dQputado. 

Dr. Antonio Penido, ar. Presidente, enge-
nheiro competente e agricultor dos maia 
adeantados, tem oido incaneavel em eervir 
Minaa nm t~ daa ss occasi!les que seus eefor-
çoa podem Ber o teia. 

Na armada nacional estâ o tenente Jore 
Maria Penido outro filho do conspícuo mi-
neiro e all i tem elle jâ mostrado quaut t> vaie 
a educação de seu pae que, antes de tudo, 
pelo ed ,ftoante •nslnamento do exemplo, in-
dicava aos portadorea de seu nome illustre 
que a- Patria- deve ser o primeiro amor 
do homem livre. 

Dr. Feliciano Penido, eminente advogado, 
tem sabido h orar o Estado qu& lhe foi 
berço . . . 

o ~R . . •ex. o Lult :- E foi um do• maia 
diatinctue megiatrados de Minas. 



0 S R . JUV!NAL PJNNA,, . Onde provou, con· 
forme lembra o digno collega, que na esp i-
nhosa e ínclita carreira de magistrad J lam-
b em o gu 'ou o exemplo do civismo e do 
amor ao nevar que sempre lbe dera o sau 
doao dr . Penirlo. 

0 SR. A!SIS LIM .\: - E e Utn advogado die-
tlncto. 

O sa . JuvFNAL P~;N:> -~ :-Finalmente,Gallileo 
Penido - cogoom 1nado por seu venerando 
pae-o wlda1o da Republ1ca-lá fvi glorio-
aamente morrer combatendo ao lado dos qua 
defend eram voluntariamente a causa da Pa 
tria ameaçe.da p ela revolt 11. nava l de setem -
bro . 

O SB. Assu LIMA:-Mostrando se um ver-
dadeiro patriota. 

0 SR. JUVENAL PKI'NA:-Ve V . exc., sr. 
Presidente, que á illu l tre fami lia do precla-
ros mineiros não faltou essa ultima prova 
-o t r ibuto de S:\Dgne pago no a ltar de sua 
Patria qu e tanto sabem amar. 

E, sr. P re .•idente, a qualquer cida1e mi · 
neira tlcnr in bem o nome de Jc 1io Penido, 
melh or elo qu e outros que por ahi vejo assi-
g nnl a ndo loca l ·dndee de• te Estad o . 

s ~ . entretanto, lembrei me da cidade de 
Bomllm para honrai a com o baptismo desse 
nome Illu , tro é porque foi naquelle munici -
pio que viu a luz o dr. Jo!l.o Penido. 

As razões que tenho dado, sr. Prueidente, 
parece me que s!l.o maia que sufficientes 
para ju&tiflcar o pr(ljecto. (Ap" i~dos . ) 

Ignoro que alguem haja em M10 ns capaz 
de mais o melhor ter honrado a su a terra do 
que o dr . Jt•l!o PeniJo,de benemerita roemo-
ria. 

Se, pois, ha t antos mineiros que te m oB 
seus nomes I i gados a lagares do nosso Esta-
do, o do dr. Penido de nenhum delles des-
merece. (Apo ia~o•). 

N!lo me lembrei de um nome obscuro,mas 
do de quem representou a personiflcaç!l.o da 
propria honra e daquillo que o caracter mi-
nei! o tem de mata ad miravelmente solldo 
bom . 

Adaptando este projecto, sr. Preaidente, a 
Jamara solvera uma divida de gratidao e 
praticará um beiJo exemplo de moral social . 
(Muito bem.) 

O sa. Assn LIM A:-0 projecto de v . exc. e 
muito patriúta. 

N!l.o havendo mais quem peça a palavra 
sobre o pr<•jecto, encerra-se a discuss!l.o, fl -
canrlo adiada &. sua votaçl!o para quan do 
houver numero J~ga l. 

3 . ' DISCUSSÃO UO PR• JI!:CT J N . 135 
Finalmente lido e posto em 3.- discuss!l.o, 

ence!'ra-se e~ ta sem debate e Hca ad iada a 
votaç!l.o do projecto n . 135, so~re explora-
çBo dos rios de domíni o do Estado . 

EMgotadas a ~ matarias da ordem do dia, 
o sr . President!' designa para am anhl!. a se -
gui nte 

OREgM DO DIA 

PRIM I!:I RA I'ARTP. 

Até uma hora da ta•de : 
Leitura e approvaçl!o da acta. 
Expediente. 
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I Sei(Gn la leitura dos pareceres de co~ l-
missõ es e doB projectos , depoi s de impres-
so• o nistribuid os. 

Apresent ação de pareceres das commia-
\ sões . 

Aprese nlaçào de pr rjecto s, requer imentos 
· indicações, interpell ~ ções ou moções . 

Discu ' s!l.o de r equeriment· s, lndicaç1les, 
interpellações e moçOss . 

Approvaçllo de red ~cçOas tl ns.eL 

SEOUNDA PARTI'. 

Até 4 horas da tarde: 
Votaçllo da mataria cuja discuullo tlcou 

encerrada. 
L~vanta - se a seP&!I.o. 

18. • SE.;S\0 ORDI'i.\RIA, AOS 16 DE JULHO 
DE 190~ 

PR ES IOENCI.\ 00 SR. RIB I':I R'l DR OI.IVRIRA 
~U ~I\1.11110 : - 1 pnrte •la ornem elo rt :a-

A c ta .- F.~ pP.d icnt • . Obs• rv aç/•P< ~ os s r~. : JoAo 
Luiz. \'aic ri o rl c ll rze nrlc •' P,J to I' rim o : - 2. · 
I P1 tor~ . -Apresent•e~ o 1h' S pu cr n·s p > r ~ ~ - 
di ,CII S! i\0 do orl' jP.I'I o 11 . 135 e f'3r~ :: .· d ' rle 
n . :3, rlc 1 ~00 - Oi•c u '•~ o ri M pareceres n~. 
1 ~ 1 . 1•2 e 1 8~. --2- part e. - Vo ta ·_{ors adi ad a•-Or-
rl cm do dia . 
Ao meio dia, feit a a chamada . ach>~m · se pre-

sente l rs srs. Ribeiro de Olivei ra , Celestino 
Soares, Valerio de R• zend a. Arthur Pimenta, 
Pot to Primo,Jayme Gom eP, Raposo de AID"~ i · 
da, Agostinho Pereira. Olym pio Bl rges, JG 'tJ-
n al Panna, Joaquim Calixto, Vasco Az~Jvedo, 
Jol!o Pio, lgn acio Mnrta, Desiderio de Mello, 
Alves de Lemos, DelHm \fore ira , Ferreira e 
Mello. Luiz Renuó, Franklin Botelhco, Rodri-
gues Chaves, J . !\o Luiz, Assis Lima e Jol!.o 
Vel1oso, faltando com causa parti cip~da os 
srs. Olympio Mourli?,Epaminandas Otloni,As -
tolpbo Dotra,F. Peixoto, Freitas Castro, Julio 
Tav11res e Xavier Rolim e sem ell a os mais 
senhores. 

Abre se a eessllo. 
Não se achando preMnte o sr. 2 ·. Secre-

tario e seus supplente,, o u . Presidente 
c t nvida pa ra esse lngar o sr . Valeria de 
Rezende. 

Li da a 11cl a rla antece lente e nllo havendo 
quem sobre &ila fac a ob•ervações ti ra a me& · 
ma ~obre a m eda para ser a pprcvada quando 
houver unm ero. 

I'.XPK OH:NT~; 

• O BR . 1. · sr.cRnARIO dá conta do se guiu 
te: 

Rcp re;e,. taç;;? 

Dos professores publicas da cida le de 
Ouro Fino pedin do restabelecimento da ta-
baila de vencimentos annexa á lei n . 281, 
revo~tnndo se o artigo 4. · da lei n. 306, e 
um a ver h a p~ ra o a lugue l de cam para o 
funccionRmento das escola, publicas. A' 
commissllo de Instrucçllo i-' ubli ca . 
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O {fie i o 

Do cidadiTJ Alexa ndre de J\l ell o Cabral eu -
viaudo assignaturas qua devem ser unidas 
ás da represontaç1'io dos habitanteR do diH-
trlcto de Agua Suj a. - A' com missl'lo de Esta 
tlstioa. 

T c:ü·yntllt •;i tt 
DJ Jxm. sr. dr . Francisco Antonio de Salles 

agradecendo ao Congress t• a commnnicoçl!o 
do ter s. oxc. sido reconh ~cido e proola 
mado Presidente eleito do Eitad.:>. p os to 
bonrosissimo no qual procura ra correspon· 
der á conli ança do po vo min ai ro .-lntei rada . 

O SR. VAsco Au:vt:oo commuuica e a Ca -
mara ll0a inteirada que o sr. c;aspar l.o-
pes fa ltara a algumas sessõ !~ pJ!' motivo 
jusb. 

O H r . .João Lu i&: -Sr·. P•lls ido nte . 119. S03· 
sl'lo do anno de IM99 fui pre sente ú Ca ll!a · 
ra dos senhores Ddputados uma represe o · 
taçl!.o lia munici palida•lo de Co ntondai. hoje 
Villa Brasiiia, soiic it:u ~<lo a interpretacno 
de le is sobre seus li mitllB com o municipio 
de Sl'lo Franci~co. P.ls l,eriorm ente , essa ro-
pressnt açfL? foi envia1a á co mmiss!l.o de Ei 
tatistic•, que, em virtu ·le de sar u~mea· 
da uma commiss5.o M i x~a rnra apresentar 
um projecto sobre re f<'ll·ma a1m inistl'at ivr 
do Estado, opinou que a refet•ida represen-
tação, juntamente com as infor uJaÇÕ !S j;'t 
obtidas do governo, fosse remettida á ci· 
tada commissi'l.o ~lixta. 

Esaa com:nissl!.o, tendo encerrado o anuo 
passad() os seus tr-abalhos, remettau os re 
feridos pa peis á secretaria do. Ca mara dos 
senborus Daputado~ , onde se acham ainda. 

Peç o, portanto, a v . ex c. se digne pro -
vldenciat• para que elle• sejam remettidos 
á commissã? de Estatistica afim de que esta 
tome em co •sideração o pedido da Camara 
Municipal de Villa Brasilia, para resolve r 
como for de justiça. 

O sn. Pa~:smt;NTE declara ao nobre de· 
puta do que será attendldo o seu pedido. 

0 SR. VALERIO DE RBZBN OE passa às mãos 
do sr. Presidente atlm tle ter o destino regi · 
mental uma petição de d. i\laria Barbara da 
Conceição Medeiros, pro fessora da 1.• cadei · 
ra do sexo fllminino da cidade de Leopol 
dina, solicita ndo allivio da restituiçllo de 
30 ol0 descontados em seus vencimentos, por 
ordem da Secretaria das Finanças , visto ter 
essa professora recebido vencimentos de nor-
ma lista, que não lhe competiam. 

2. a LEITOR\ 

Te m 2. · lei tura e tlcam so~re a mesa para 
a ordem dos trabalhos es pareceres ns. 18 1, 
182 e IR6. 

APRE;ENTAÇÃO DE P .-1 RKCER El IJ.\9 C B DII SSÕE! 

Ü SR. I'JRTO PRIMO, pe11 co mm iuriO de 
RequerimentoP, envia á Mesa o seg•tinte: 

Par tJce,· c t. wcnda pa J·fl ~ · . · di:;c u ssrio ~· o ôr ,. o 
p>·oj ec:l? " . t ::ti 

A. I!Ommissilo de Requerimentos e Petições 
otrerece para 2. · discussão o proje oto n. 13li 

e ó de parecer que sej a o mesmo approvado 
com a sPgninte emenda : 

Ao a rt. I . · acresccente-se in fine: -quando 
não houver feriado na semana . 

Sala das commissoas, 16 de .tnl llo de 1902 . 
-Po~to Primt•,-.-lgoslinho P crt!i>·a. -A im· 
primir-se. 

0 SR. IA Hl ~ O O~I&P, pela COIJ10li85àO de 
OIJras Pu blicas, apresenta o seguinte: 

f>a r rnT e rcclrt ,\ dO para :: . t..liSCW•:SiiO Suln ·c • 
projt .·!o,, . i :: 

A commissào dA Obras Publ ica~ , Viaç:·to e 
et c . e de puecer que o p ro_jocto o. 73, np -

1 provado com emenuas em 2.• ,J ie cu>são, sPj a 
submettido a 3 . • o a pprovad o ,; )lll a segui u· 
te redacçi'l o : 

O Congresso 1. '3gis lati ,·o do Est.a do de ~lin as 
Ger :tes dec ret a : 

Art. I. · Fi ca o g .. verno do Estado a ucto -
rizado a co ntractar com quem Ir a iorrs van -
ta(;ons üft'orocer a c~n strucç~1. u so e goso 
da um ram a ! Carreo da bitola estreita , que, 
partinio de Poços de Calda ~ c passando po~ 
S. Jos e dos Boteihos, vú termin ar em Cam · 
pestre. 

Art. 2. · o go varn o no con rac lo '( Ue en·e-
ctunr, d.;termi narà as condiç õos dese" pri· 
vileg io, tendo em vista as dispos i<; ões geraes 
que rllgul am as concessões cor:goneres e o 
direito que possa ter à zona a Companhi a E. 
do F. Muzambinho : e poderti du r garantia 
de jut·~s ato o maximo de fi · ' ·, cas<> o en · 
tenda co nvenien t e. 
- Art. :{ . · Revoga m-se as di sposiçil3S om 
cont rario . 

S1la dns commissbes, lG de _j ulho ds 1902 . 
-Jayme r;om ··s -A goJt inho Per· ' >' l'. .-1-'r!! -• -
ld in Bole/hu. - A imp1·imir·se. 

DI SCUSSÃO DE RE<lUER :MK~TOS 

Na rór-ma do Regimento são lidos e pos· 
tos em discussão sucoessivamente os parece· 
res ns. 18 1, 1S2 e 183, que tiveram hoje 2.• 
leitura, visto concluirern os mesmos em re · 
querimentos. 

Encerrada a discussiio sem debate e adiada 
a. votação por falta de numero. 

Nl'lo h a projectos, r equ erimentos, indicaç<,es 
e moções a e e rem apresentados . 

SEGUND.-\ PARTE DA OIWEM DO DI\ 

YO';AÇÕE S AD IADAS 

Não havendo numero legal para se pro-
ceder a votação das matarias cu ja dis cus-
são se acha encerrada e n1io h w endo mais 
nada a tratar-se o sr. Presi •lente da~igna pa· 
ra amaohll a seguinte 

ORDE~ DO 11: \ 
I'RI~IElllA I'Ah 'l ~ 

Atê uma hora da tarde : 
Leitura e approva çl!.o dn uct ". 
Expediente. 
Segunda leitura J.os parecol'e8 de commis -

sões e dos projectos, depois dç, impresws 
. a d istribuidos . 
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~oes. S . J os é doe Botelhos, p edindo seja dado 
Apresen tação d9 p :~ rec erea das comm is- ~ Representação d o conselho d!H ricta\ de 

Apresentação de pi'Ojec tos, requerim entos parecer sobre o projecto n _ 124 _ 
indioaçõeP, interpella ções ou mo ções . . . 

l) iscuss11o de requerimento8, indicações, in- Ex1ns . s ra.-Os aba1xo as s1 ;;nados, r epre: 
t erpellações e moções. sentando a pop~ lação do dJstl'lcto de S: Jose 

Approvação de r edacções ftn aes. dos Botelh o~, vem res~e1lo~a m en~e snll mtar 
\"c,•ação da ma taria cu ja di scussão se acha de vv: excs. " seu ' a lioEo e e fl 1cuz ca ncur -

nce r rada . so, afim de que .se) a dado parecer pela com-
e missão tle Estat1st~ ca , sobre o pro)ecto n . 

sE-.U ."D A PARTE 124, do anno passado. c t·ea:tdo a vill a de Bo-

Até 4 horas da ta rde : 
I." discu ssão do proj octo n. 142, sobro es -

cola primaria em S . Caetano de Japoré. 

telhos . 

I_ • do de n . 140, sobro exploração do 
beirão do Carmo. 

Os elementos que conta este im portante 
di stricto são m!u s que s ulliciantes par a jus-
ti fica r a 8ua as piração . 

ri - A sua pr incipal cu ltur " é a do café , ex -
portando já muito ma is de 200 m il arrobas , 
cultivando-se t ambem com va n ta;:e m o Cu-
mo, a canna e, em grand 3 escala, os C€ -
reaes , estand o já in iciada a viti cul tura . 

2. · do de u . 123, declarando não se com · 
prehender no Yalor venal das terras para os 
llns do imposto t er ritor ial o dos machinis -
mos e predic s desti nados !i. ind ust r in mnnu -
f"a ctureira. 

'2. • do de n . I :~ 7, nnnullando disp o~ iç ü es 
da lei n. li, da Cam ara ~ lunicip a l do ~la -
cl,ado . ~ 

Discus~ão do p.t recer n. 181). 
Lev:t nta -se a e e~ são . 

Possue o districto 12 m acbi na s de benefi -
ciar cafil , 7 en~enhos do ser ro, 12 de C[tnna , 
um a fa hrion de v in hos , uma de vela~ a um a 
de macarrão. 

O seu movimento commerc ta l fi muito im-
portante, attinginri o a importação em mais 
de mil contos de róis annualmente. 

A sua popul aç!!o pelo recenseamento pro · 
cedido em 31 de maio ultimo, att iuge a 

1<1.• SESS,\0 ORú lNARIA , A03 17 DE JULHO 20.4 11 hab itan t es. cujo resumo roi t·emettido 
DE 1002 á. commissão de Estatística , J o qua l junto 

P aEs l DEi'>CIA DO BR. Rtn EI RO DE OT.I VEI R \ 

- t: !IIM .IIll O :- 1. · P«rle rla ordPm do din . · . l c l :~ . 
J·: xpe<li e nte,-Oh~ena~ ·t~cs dos :' I' ~ . .l o ~ o Luiz e As-
sis Li ma - Apresenlar:\o dn par••re r parn 9.· di >-

:,· cussi1o dü projecto n. 1>9.-lacu' do u. 1 8 4 .- .\ ~
proraç;iv da redarçàu !lua! do projeclo n. ll4 . -
~-· parte --1.· di~c u s> <io dos pr .. j eclo~ ns. IH e 
t!V. - -2 .· do de n. !3·1.--Arl . t. ·--O t>curso r 
elllC Urla tio sr. Car los Toledo.-- ll equ erimeuto de 
:,d iamenlo do sr. Delfim " oreira .--! .· di scu ss~o 
•lo projcclo n. 137.--Di scnsslio do parecer n. 180. 
Orfl t'm do dia . 
Ao meio dia, feita a cha mada, acham -se 

presente~ os ara. Ribeiro de Oliveira, Celesti -
no Soares, Valeria de Rezende, Abeilard, João 
Pio, Raposo de Almeida, Joaquim Calixto, 
Tavares de Mello, Delfim Moreira, João Vel· 
loso, Alves de Lemos, Carlns Toledo, Ol ym-
pio Mourão, Porto Primo, Arthur Pimenta, 
Olympio Borges, Jnvenal Penna , Jayme Go-
mes, João Luiz, Desiderio de Mello, Agosti-
nho Pereira, Vasco Azevedo, Ferrei ra e Mel-
lo, Assis Lima, Luiz Rennó, Luiz Cassiano e 
Fra nklln Botelho, fdltando com causa par ti -
oipe.da os srs. Epaminondas Ottoni, Astolpho 
Outra, F. Peix oto, Freitas Castro, Julio Ta-
vares, Xavier Rolim e Gaspa r l.'>pes e sem 
e lia os mais s~nhores. 

Abre se a aesaí\o. 
E" lida a acta da antecedente, e nã o ha-

vendo quem sobre ell:\ faça observa ções o 
~r. Presidente a da por approvada 3 bem as-
sim a da 17. • sessl!o . 

EXPP.DIINTS: 

Não ha leitura de expediente . 
O SR. JoÃo LUiz envia á Mesa e pede para 

serem publicadas no jornal da casa as se 
guintea : 

1 vae uma copia. 
Com t aes elementos, 'tlem dt! out ros que 

os abaixo ussignad " 9 dei X[tm de mencionar, 
espera este districto . confiado 110 espirlto de 
justiça que caracteri za uos dignos membros 
do Congresso .Mineiro . a lcançar a honra de 
ser elevado a categoria de v illa, de a cordo 
com o proj ecto n. 124 .Jk appro vado em pri-
me iradiscussão , e qu e não encerra matert a 
nova, por ter sido apre .il entado no prazo le-
gal. 

Saude e l'r aternidade.-Com.elbo districtal 
de S. Joeé dos Botelbos, 28 de junho de 1902. 
-IHms. srs. membros do Con g resso Minei-
ro . -Gabriel Botelho de Souza Junior . presi -
dente; Antonio Camillo de S iqueir~ . membro ; 
Augusto de Souza Xavie r. meta bro; o se -
cretario, Antonio da Silv a Rrandão. 

Representação s obre a tran s rerenc!a do 
dietrioto da Pl•dade da Paraopeba, da 
comarca de Our '> P:eto para a de B'llo 
Horizonte. 

Pieda '.l e do 
1902. 

Paraopeba, \ () tl e )Ulbo do 

ll!ma . e e Kms . sr~. Pre~iden te ., lll ai s 
mem bros do Congresso Legi-lativo Jo Est a · 
do de Minas Gera~ . 

Nós abaixo asslgnados, mem bros da Ca -
mara Municipal de \',lia Nova de Lima e 
do conaellto distriotal da Pie da de do 1-'a rao-
peba e auctoridades locaes, representando o 
povo deste distrioto, sa bendo que esse pa -
triotico Congresso a ctualmente tra ta da re -
forma da divisão J Udiciaria do Estudo , VI-
mos por nossa vez r espeitosamente pedir-
vos, como med :da de ma xima i mportancia e 
de ln adiavel necessidade, a tran•ferenc ia 
deste d ietrioto da com arca de Ouro Preto, 



... 
a que ora pertence, para a comarca de I teiraa, go&rdada a ordem de •ucc~SJ~alio ea-
Bello Horizonte. tabeleolda pelo direito civil .» 

Além das reconhecidas convenienciaa que Sala das commi110e1, 17 de julho de 1902. 
a Camara de Villa Nova de Lima, em sua -Jo<'lo Luiz.- rakrio de Rerende.-.11. impri-
bem fundada e luminosa representaçllo, mir-ae. 
apre~entou, em I . · do corr ente mez, a e11e O MEsMo SB\HOR, por parte da commiasno 
justiceiro e patriotico Congreuo, dei:tando de Justiça Civil e Criminal, manda á Mesa 
de adduzir em apoio 'de nceso pedido outras o aeguinte 
conaideraçl!es de não somenoa alcance, que 
mata justillcariam nosso tentamen perante a 
inteira justiça e reconhecida competenola 
deua IIJustre e escolhida aaaemblea, fue · 
moa, com a devida vania, notar que eate 
dtatricto dista da séde da comarca de Ouro 
Preto 100 kilometros, ou mais, ao pssao que 
dlata de Bello Horizonte apenas 36 kilome-
iros, aendo-nos para ahi mais CaCJl e mais 
upedita a via de commnnicaç!l.o em nossos 
interesses . 

Certos e se@urcs do benigno acolhimento 
de nosso pedido, eaperamos respeitosos fa· 
voraravel defer1menw. 

Parectr 11. 184 

{Terceira legiPlatura) 
A commissilo de Justiça Civil e Crimi -

nal requer que a ;•etiç!Lo 1o cidadão An· 
dré Avelino de Figueiredo, pedindo releva· 
ç!Lo de multa que lhe foi Imposta como ju-
rado faltoso na comarca de Tres Pontas, 
aeja enviada á. commtsa!l.o de Repreaenta-
çl!es, Requerimentos e PetiçOeP, para to· 
mal-a na consideraçllo que merecer. 

Sala das commissõe3, 17 de julno de 
1g02. -João Luiz . - Luiz Rennó.- Carl ."ff 
To/edo.-A imprimir se. 

APPROVAÇÃO DE RnDACÇl!Ba FIIUES 

Lida e po;ta em diacussllo, é sem debate 
approvada a redacção Onal do projecto n . 
114.-Remetta !8 ao Senado. 

Saude e fra.ternldade.-Padre Ubaldo An-
selmo da Silveira , vereador e~peoial pelo 
diatrtcto da Piedade do Paraopeba.- Jose 
Gonçalves de Vasconcello•, presidente e 
agente executivo districtal.- Romualdo 
B:rnardes de Carvalho, conselheiro.- José 
Bajitlsta Gonçalves Sampaio, Aubdelegado. 
-Querino José da Stlveira, I.· snpplente 
dO IUbdeJegado.-DanleJ Olympio de Agui&r, VOTAÇÃO f'A MA TERIA CUJA DISCUSSÃO SE ACHA 
2. · juiz de paz.-José SlmpliCIO da SilVa. ENCERRADA 

Publique se e remetta-se á commisa!Lo dd 
Legialaç!l.o. 

O 11r . A•st• Llma:-Puso á.s mllos de 
v. ex c., ar. Presidente, para ter o destino 
regimental, uma petiç!l.o do professor Fran-
cisco Angelo Coelho, concebida nos seguin-
tes termos. ( Lé). 

o referido funccionario já. é um funcciona-
rio modelo, digno, portanto, de ser a.tten-
dido pela respectiva commisslio, ,, que terá. 
de aer submettida a aua petiç!l.o, e diplo-
mando-se será um profenor que, por seus 
merecimentos, honrará. a classe a que per-
tence.-A' commlss! o de lnstrucç!l.o Pu· 
blica. 

NILo ba meterias distribuidas para 2.· lei 
tura. 

S!o approvadas em I . · discussão o pro-
jacto n. 85, que vae á commissli '> de E~t& · 
tistica, e em 3. · o de n. 135, qu~ vae á. com · 
missllo de Kedaoç!l.o. 

São egualmente approvatlo;j os pareoerea 
os. 181, 182 e 183. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM I)O DIA 
J.· DISCO~SÃO DO PROJECTO N. 142 

Lido e posto em I . · discussão é sem de 
bate approvado e vae á. commisalio de In· 
atrucçllo Publica o projecto n. 142. 

1.· DlSCUélSÃO DO PROJE~TO N. 140 
Em aegutda lido e posto em 1. · discussão 

encerra-se esta egualmente sem debate é 
approvado e vae á. commia•ão de Minas o 

APRESENTAÇÃO DE PAREC ERB8 DAS COMMIS projecto n . 140, SObre privilegio para eX· 
aõ~s pior ação de riquezas auriferas no ribeirllo do 

Carmo. 
O !R. JoÃo LUIZ, pela commias!l.o de C:m · O SR . JoXo LUIZ ( p eh ordem) re~uer se 

atituiçi!.o, apresenta o seguinte ccnsigne na acta ter votado contra o proje-
cto porque se o r io de que se trata é de ~o

PG.recer ,. emenda para ?: di!cu~são sobre o minto publico-incide no preceito do proJe· 
proj ecto n. 139 c to n. 135 boje approvado em 3. · discuesio 

. . . . e, se nli.o é de dominio publico, nllo pode o 
A commia!i!.o de Con~tttutç!l.o e Legt•lação. poder legislativo coocedor privilegio para 

é de parecer q ':I e o pr:oJe~to n. 13~, do cor · jaua exploraçllo. 
rente anno, seja appr•ov11do em - ·· dJscus Será ttendldo 0 pedido do nobre depu· 
ião com a segu10te emenda : ad 11 • 

.o\o art .. I.· - Substitua sa pelo seguinte : t 0 · 
«Ficará. extincta a divrda dos funcciona- 2. · oiscus• Xu DO PRCJECTO N. 123 

rios pnbliooa resultante da conatrucção de 
casas na Capital do Est ado para. sua reei 
dencia, quando por fllllecimento, anterior 
ou posterior a esta lei , deixarem os referi 
doa funccionar1os, viuva, tUbas solteirae, 
ftlhoa menorea ou maiorea a estes equipa· 
radot em direito, mAe, v1uva ou irmli.s sol-

E' anuunci~da a 2. · discuas!l.o, por arti 
gos, do projecto n. 123, declarünr:lo nllo se 
comprebender no valor venal das terras 
para os IIns do impo;to te.rrttori&l o. dos m~
chiniamos e predioe dest10ados á 1nduatr1a 
manufactureira . 



Em discassão o art . 1. •. 
O sr. Carlos Toledo : - Requeiro à v . 

exc ., sr. PrAsidente, mandar -me o proiecto 
e as emend as ( é~ $(!.t -s(e ito ) . 

Pedi a pa iavra, ar. Presidente, para d. cl n-
rar c;u e V6to a favnr do projecto apresentad o 
nesta Ca • ~. man dao-lo descontar du va lor ve-
nal das t. erraa, para •' S efl'eitos ti <~ i rnpo~to 
terri lori ~ l. o dc s mach ini~ mos u p t·edio• des-
tinHdos à indus lr ia u>a nuli: cture ra, assim 
como >I Lu mou vnto a e me uda da :l li l8trada 
ccmmisF llo de Orça.ment·J, qu<~ rt'st,nngiu as 
dtapo~içõ~s rlesse prlljec to, man1a ndo accres 
ceatar m -fine- <<que !orem det<~rmiu adoa e 
dsflnidos em r egulo monto». 

Cornprehendo " motivo rless" re@ tricc~o dM 
nobre e d ifl DO c ' mm i s~ã" de Orçarne ntn, 
em asso mpto de t&nt a re iAva ncia: se e~~a 
me :lida não foRse t r m o~~a pode ri~ t.so rla r 
logar R gt·a r es ;;hm u • " ·' or·ntica. rles (alc;• n 
do -se inten cionalm en te o ' u1 ooa ~o tenitort a \ 
em um "' de suas partes •· aia irnpol'l antea, 
sujeita á tri b~ tação. 
Ma~ , sr Pre3 ido nte, tratando 8e da 2. • di • · 

cussl!.o de um a.saumpto que jo~a tl!.o pr·.•· 
fundamente cJ m o regimen tributari u do E8 
ta1o, na qu ali dade de rep rese ntante de u u:a 
importante zon a ag ricobi de Minas, eu me 
s into nu deve r de solicitar a attençl\o ben~
vola da Camara dos srs . Deputado~ para 
um a emenda que elaborei e que vou ter a 
honra de apresentar afi m de tornar, tanto 
quanto possível, mais justo e mais equita 
t ivo o regimen cr&ado pela lei u . 27 1. 

Eu não ignoro que se trata de matari a 
arida e por sua natureza de licadissima, que 
j oga com as tlnanças do Estado e que, t>rima 
(ac ie, terá contra si considerações de orde m 
fi nanceira, que sobrelevam a todas, quan do 
se aventam nesta Casa idéas tendentes a ai · 
liviar o contribuinte de uma taxa mai s pe-
sada ou mais onerosa, attendendo ás criticas 
circumatancias em que se encontra esse mes · 
mo contribuinte . 

Não obstante essas consideraçõeo, vendo 
que a situação precaria do cont-ribuinte re · 
clama do poder legislativo medidas que mi 
norem os soft'rimentos da classe agraria , col-
locando o pequeno proprietario ao abrigo 
da miseri a , ao abri go das privações que a 
cada hora mais difficultam a sua existencia, 
eu, sr. Presidente , lembrei-me de, invocan · 
do a a ttençilo da. Camara para e~ta assum 
pto , pro vocando mesmo a discussão para este 
ponto. am pliar a medida proposta no proje-
ct~ ora em di~cussão a uma clas je de pro-
prietari os agrica l6s do Estado, que, na posi-
ção em que se acham ac tu a lrnente, se aatia · 
razem a contribuição do imposto terri to rial, 
nl!.o é em virtude da renda , nllo é em virtu · 
de dos luc ros e dos proventos que porven -
tura possam auferir do3sas p ropriedades, 
mas desfalcando do seu orçamento domes-
tico, das condições de sua existencia pri -
mordial o necessario para concorrerem para 
o incremento da receita publica . 

Sr. Presidente, eu parto do principio que 
por mais precaria que seja a situação de 
um Estado, por mais desgraçado que elle 
seja, não é lic ito nem justo que o poder la-

A. C. - 15. 

gislativo vá arrJ ncar ao proJetaria, ao po-
bre , ao miseravel aquitlo que ft~ z parte das 
co ndiçõo!s da su a vida physica ; não é licito 
tirat· daquella a quem bate ás portas a mi-
seri n, o obuh' para contribuir para as del-
pesas do Estado, poi~, pa ra e~sa~ despesas 
só pó.le concorrer aqu ella q ue effectiva-
me ote ta m r~s u r• os, aq uelle que effootiva-
ment" tem r·Gnd"s , que aufer·., lucras na 
communhão fOcia l, e que por couseguinte 
cnncorren 10 par<> .;asas despesas, não cum-
pre mai ~ do fl UO um dever res tri ~to , dever 
•oct a l. a que não se podara fu rtar poqu6 á 
par te i nt~l(ra ntd de~sa comtL uu üão . 

Tt~nh o ob<ervado na execução da lei n. 
271, q ue in stt tu•u o reg imen -Jo imposte ter-
t i toria! , q 11~ u a u.aiori a dos nogs. a w umci-

1 

~ · io P, pr1 nci p ,dn.,onte nessa IWID.,uda rt~g l ão 
q ue se d t>t~ nd" p <~'a o no t·t e LI " \I in,. a, na 
1 egi ãn do Oàl te, e s•.1l do Estado, que esse 
imp .. sto não é pago r dgularwente. A $Ua 
taxa mi nima nà'l é saLJ• fettJ. e tsoo por Ullla 
r;• zilo muito simples: por ca usa da enorme 
distancia entre >~s ptop riedadea e a •ele da 
atTec , dhCào risca \ " tambem porque a pro-
pr-io -lade extt·,•mumente de•va lor izaJ a e aum-
a;am ente subdividid a, nã .J pe rmtt te qu ; o 
agr icultor va desfa lcar do seu orçawento 
do mes tico uma peq uena co:ltnbucã·J pa ra ir 
le va! a aos cufr~s pu blicas . 

No norte do Estado, as propried ades se 
su bd ividem continuamente pe r morte dos 
s sus respect ivos proprieta rioa e vão até os 
seu& herJei ros em qua ntidades minimas, re-
p resentando muitas vezes valores inferiores 
á taxa. minima creada pela lei n. 27 1 ; em 
grande numero de outros munic•p tos, ossa 
tau não é paga regul armente já pela razao 
adduzida da longa distancia , jà pe la dtfficul· 
dada de communicaçõeq, já porque se trata 
de pequeno s proprietarioe que dtlfici lmente 
podem cuidar de seus afl'azeres quotidianos 
para ainda perderem 2, 3, 4 e maia dias ds 
viagem afim de as dirigt rem a séde da re-
partição arrecadadora. 

G:! r::;>enetrado dessa necess idade, lembrei-
ror. de appellar para o patriotismo da Ca-
mara dos srs . Deputados, especia lmente para 
o reconhecido pAtriotismo da !Ilustrada e d1 gua 
commiasão de Orçamento, afim de q~e seus 
honrados membros, ponderando bem a emen-
da que formulei, verifiquem se, de facto, el-
la consulta. ou não o inter esse real da actua-
lidade, se pode efl'dcti vamente atteotar con-
tra uma grande parte da receita do impoato 
territori a l, e no caso contrario, sr . Presiden-
te, se etrec tivnmente a medida que tenho a 
honra de apresentar á constderaçilo da Ca -
mara dos &r~ . Deputados-não otfdnde nem 
ao eys tema da lei n.• 271 de 18119, nem pro-
fundame nte o orçamento da r eceita . 

Eu pen so que não ha razão de justiça nem 
de actualid ade para que o Estado de Mtnas, 
este grdndioso Estado que tem tantas lontes 
de renda, possa ou deva exig tr do contri -
buinte que lucta com ~s wai orea dilflcnl-
dades pa ra a vida materia l um 6bulo, eu 
u se d• sta expressão in te nciun1lmente, u m 
o bulo para as despesas publtc11s. 

Sr. Presidente, no estado aatual de debV&· 
lorizaçllo da propriedade rural no Estado dl\ 
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Minas, ningaem ignora que é diftleil encon- çlo de animo attrahindo apenas para o as-
trar-ae compradores pat·a as terras, tanto sumpto a attenç!o dos doutos e Invocando 
que fazendas e propriedades ruraes Impor- o patriotismo da commisslo de Orçamento: 
tantiulma., pertencente• a bancos e estabe· Não vejo pet·igo nem inconveniente em se fa · 
lecimentos de credito levados il basta publi- zer excluslio de cet ta classe de proprieda · 
ca, tão vendidas por preços intlmos e ames· des até um valer determinado para o paga 
ma coma succede quanto âs pequenas pro- manto do imposto territorial, não ha pos-
priedadeP, de modo que os prole I arlos que sibllidndes :!e aburos, sr. Presidente, porque 
t ãt) possuidores de quantidade inflma de estudando a lei n. 27 1 verítlca-se que uma 
terras, lançam mllo destas propriedades ex - propriedade rural precisa ter o valor· de .. . . 
clusimente para cuidar de sua subsistencia 5005000 com deducçlio de 40 'I· das bemfei· 
diaria. torias para pagar a taxa de ISCOO . 

São proprietarios que vivem de wa pe Segue-se dabl, sr. Presidente, que todas 
quena lavoura, ~ão individuo~, que, ordina· as prPpriodades inferiores a este valor ficam 
riamente estabelecidos na proximidade àe sujeitas ao pngamento da taxa mínima. 
pequenas povoações, têm aquelle recurso Proprirdades existem no norte de Minas e 
nuico para <.Tf ação e educaçllo dos filhos. appello para os dignos representantes det tg, 

Ora. sr. Preatdente, em um paiz como o zona, pr<priodades existem em outros pontos 
nosso em que o problema principal de Eeu do Estado que pela subdiviPão heredlteria 
dePenvolvimento e de seu progreFso estit ex· (Ú~gam a ter valor inferior á taxa mini ma ... 
actamente filiado á immlg-raçno, n!!.o ePsa im - O aR. CELt·:sn:--;o SoARBS (1. · &o·clario): -
migraç ão por cabeça, immigraçlio volante Muitas pessoas qull po!suem partes de 1 ~') e 
que desaparece corno por encanto: não 1t 200 réis estilo pagando ISOOO de imposto. 
que vem especular com os cofres pnblic(\s, O SR . CAR!.'JS ToLEDO (ler.do) :-0 impnsto 
mas a que venha se loca li z9r nos centros recáe sobre o valor venal das terras e ó 
de producção, nas prc ximidades da viação devido na porcentage m de 0,3 '1· do refe 
ferrea, à deHr do legis lador contribuir na rido valor. 
medida de suas forças para incrementar E' preciso,pois, que uma propriedade t6nha 
eüe espll'ito de apropri ação da terr8. fac ili o valor de maic de 5003 para Slll' tnada . 
tando sua acqui;ição. I Por conseguinte, sr . Presidente, não ha 

E' dever do legislador impedir tanto quanto 1 perigo qu<J baja aboso por parte da estação 
possível que as leis tlscaes por nm Eystem t' de 1 arrecadadora do imposto na determinação 
taxaçllo oneroea afastem o proprietario da I do valor entre terrenos cujo vaJ,,r sPja de 
acquisiçllo da propriedado im movel ; é dever 2003000 e aquclles cujo valor attin,ia a mnis 
do legisl&dor pro pugnar, tanto quanto pOR· de 500S.CO\ a di n·arençlt é tão palpavel, que 
sivef, para que a terra seja cultivada na sua I não poderá dar Jogar a ahnso por parte dos 
menor reducçl!o pelo systema mais aper·fei · agentes llscaes com os deta lh es e proces!o 
~oado; alem de tudo em uma epooha destaP, estabelecidos na lei n. 2il . 
em que as privações atormentam aos po· Assim, ar. Presidente, justificando palli -
bre8, aos fracos que uão têm recursos para dament<~ a emenda que tenho a honra de 
cuidar de sua propria exiatencia, eu julgo apre~entar á apreciação da Camara dos 
que é dever do Estado olhar para a sorte senhores Deputados, eu appello para o pa-
desses infelizes e impedir que elles possam triotiemo da illusstre commissão de Orça · 
aer absorvidos pela força do direito tlscal, e manto eeperando que a Camara dos senho· 
venham perder aquillo que adquiriram com res Deputados attendendo ás razões que aca-
tanto trabalho, e que representa o esforço bo de expôr ainda que succintamente, reco-
proprio e o de reus antepassados . nheça sua utilidade, sua vanta11em, afim de 

Ora, no regimen da divisibilidade da pro que etrectivamente o Estado de Minas possa 
priedade, nesta succesell.o de in!eresaes, de na arrecadação do imposto territorial satis-
direitos ruraes que vae ligando descendentes fazer aos verdadeiros princípios de equida-
a descendentes, é justo que o poder pu- de, isto é, cobrar por via deste imposto a 
bllco proteja, tanto quanto posaivel, a posae contribniçlio qae devem produzir aa terras 
dessa propriedade, e eu ve)o, ar. Prestden- que têm etrectivamente va lor venal e que 
te, que no regimen da lei n. 271 a gleba dlio rendimento aos seus proprietatioa . 
nll.o sarA do proletario porque, ou por des · E' esta a emenda (tê) 
idia ou negligencia no pagamento do imposto, ( Muito bem; m u.ito ~em). 
ou pelas dlfficuldades da distmcla, chegara Vem á mesa, é lida, apoiada e pos 'a em 
uma epooha em que ella, onerada por di f discussll.o conjunctamente com o art. 1. · a 
ferentes contribuiçõe~1 além das multa,, seguinte: 
ter á de ser levada á nast.a publica para pa 
gameuto dos lmpoatos. Emenda ao p•·ojecto 123, de 1!101 

Ora, a este respeito e sob eate aspecto a 
taxação mínima em relação a uma grande 
parte de propriedades no Estado nlio ó so-
mente vexatorla, é profundamente lesiva do 
direito de propriedade e extremamente in-
conveniente porque dá logar á expoliação do 
1010. 

Eu, ar . Preeldente, advrgando estes in te· 
re1aes da classe dos prolet arloa do Estado, 
digo a v. exc., e o faço com perfeita lsen · 

Art. Nilo se comprehenderá, egualmente, 
no valor venal das terras para os fins do im-
posto territorial a propriedade cujo valor nll.o 
exceder de 200,sr:oo. 

Sala das sess!las , 17 de julho de 1002. -
Ca•·los Toledo. 

O •r. Delfim Morelra:-Sr. Presidente, 
na qualidade de membro da commise ão de 
Orçamento,para a qual appellou o illustrado 
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collega apresentante da emenda, venho lou· J 
var a s. exc. pelo intereue que manifeata 
na discusslo de um assumpto tão importante 
que joga com a receita e com a dupesa do 
Estado; e por se tratar, sr. Presidente, de 
mataria tão grave que diz respeito á nossa 
vida econom tca e financeira, nilo podendo, 
além disso, a oommissi'ío apresentar de mo· 
meL•.o o calculo que s. exc. pediu , de quan· 
to llcará a receita desf11lcada com a adopção 
da sua ew enda, eu, de aocordo com o meu 
illustrado collega de com missão, resolvi pe · 
dir á C11mara dos senhore: Deputados o :t1ia· 
ment 1 da discussão do projeeto por 8 dtas 
(OJJoiado$; muitv bem) para o estudo da emen · 
da que acaba de ser a pt·esentada, que ioga 
com algarie mos, dados e numeros sobre os 
quaes nilo podemos emittir, de momento, o 
nosso parecer. 

Nestas condiçõa~, envio á Mesa o meu re· 
querimento, esperando ']Ue elle seja appro · 
va do pela Camara dos senhores D.iputados 
( M"ito bem; muito bem). 

Vem á MeEa, é lido, a r,oiado, posto em dis 
. cuss11o e sem debate approvado, pelo que é 
retirado da discmsão o projec to, que vae a 
co mmis~ão indicada, o, eguinte: 

Uequerimento 

Requeremcs o adiamento por oito dias da 
discussão do proj ecto n. 12::1 e que volte a 
commiesão. 

Sa la das ses!OeP, 17-7 .·-902. - /Jel{h11 Mo· 
reira .- Vc ler10 de Ue<ende. 

Comparecem os srs. Rodrigues Chaves e 
l;:uacio \lurta . 

2.' r>ISCUESÃ O DO Pli.OJECTO :-;, 137 

Lido e posto em 2. · discussão é sem de· 
bate approvado em ambos os seus artig·os o 
projecto n. 137, aunullando disposições da 
lei n. li, da Camara Municipal do Macllarlo. 
-A' commissilo de Camaras Municipaes. 

o: scuasxo Do P \ Rt·:CER n . 180 

Finalmente lido e posto em discuss fto uni -
ca, ê esta sem debate encerrada, e appro· 
vado o parecer n. 180. 

Nada wais havendo a tratar se o sr. Pre· 
sidente designa para amanhli. a st>guinte 

ORD EM DO DIA 

PRI:·I !·: IR I P .l an: 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Se:,r unda leitura dos p:t reeere:< do co m· 

mise õas e dos pr0je :toP, de pii s de impres· 
sos e distribu id os. 

Ap l'asentaçi'ío rh pa rece ~ e3 tlH com •nis· 
sbes . 

Apt·eaentRçii'J d' pro.ie ctos, re~uor'imen 
•oP, iodicaçoe~, inte :·pell açiiJs ou moções. 

n ise .tslão de requet•Lnento •, i udicaçoos, 
it•t~rpella ç.jos e moço, s . 

App rovação da redaeç•) 3S fin aeP. 

Sll:<~t: .''iDo\ PARTE 
Até 4 !.oras da tarde : 
:.!.· discussão do pro.iecto n. 73, sobre E. F. 

de Poço& de Caldas ao Campestre. 
2. · do de o. 136, dispensando a pu.bli ca-

ção do •Minas Geraes<> âs sPgunda~ · feiras . 
2. · do de n . 134, llt od: rtca ndo a Constitui · 

cão do Estado. 
LevRnta se a ses!ã 1. 

20. · SESSAO ORDI~Al\IA, AOS 18 DE JULH( 
DE l902 

I' RESIOE~CIA 0) SR . RI IIE IRO DE 0LIVEIR .I 

~DIIIAHI0 :- 1 . · parle di ordem do di~ -Acla. -
Exp<dkote. Oh!en·aç<•es do sr . A•sls Lima. - t . · 
I i1u 1a -Apresentaçil > do parecer para 3. • di s-
cnsslo do prr· jecto u 131. Idem para 2. · rio de 
u. l ·lll. Idem do de n. 1·5 -- Apresenlaç:\ll e 
dt scus,ao da rcdaccAu llnal do ptojecto o . 135 . 
- ·! . · parte.-a. di :C USS!IQ dO projer l·J 11 . n. 
-2. · do de n . 13!i, art I .· Di .curso li o sr . 
Ya>C> ,\zevedo . Att. ~ Emeoda do H . Jr:\o 
l.u lz. -~. · di scuss:' . .J do prr j<do o. 13·1. Dis-
cursJ dos HS Dellim ~l orei ra e João Luiz. Di s-
cur•o e rrque rimento do sr . t\aposo de Almeida. 
- Ordem dJ dia . 
Ao meio dia, fei ta a chamada, acllam se 

presentes os srs. Ribeiro de O li veirll, Ceies · 
tino S<Jares, Nunes Pi nheiro, Abeilard, .loa· 
quim Calixto, Olympio Mourl!o, Agostinho 
Pereira, Joiio Pio, Tavares de Mello, Arth ur 
Pimenta, Carlos Toledo, Olympio Borges, AI · 
ves ue Lemos, Delfim Moreira, Luiz Reoo ú. 

I João Valioso, Franklin R)telbo, V~tsoe Aze . 
vedo, Carvalho llritto, Juvenal Penna, Ra· 

1 poso de Almt'ida, Joilo Luiz, Jayme Gome~ , 
Ferreira e Mello, Valerio de Rezende, Assis 
Lima, Rodrigues Cllaves, lgnacio l\lurta e Oe · 
siderio de Mello, faltando com causa parti · 
c\pada os srs. Epaminondas Ottoui, Astolpho 
Dutra, F. Peixoto, Freitas Castro, Julio Ta· 
vares, Xavier Rolim e Gaspar Lopes e sem 
e lia os mais senhores. 

Abre-se a se~são . 

l.ida a. acta da antecedente e ulio havendo 
quem E obre olla faça obset•vaçlles o @r. P re· 
sid ente a dá por approvnda . 

EXP EDIR.'\ Til: 

O ~R. 1. · ,ECRETAI\1 0 dá conta do seguinte : 

f:, 'IJUCr inlt'H /0 

1 IJJ toncute Theodot•o Sabusti ão Torres Mur· 

1

1 ta, ~ o li citando indulto da pena que lbe foi 
impcsta pelo dr. itliZ de direito do Rio Pu-

1 do. - A' co mrni~sllo de .l u tiça Civi l e Cr i· 
: m ~ nal . ! 0 SR. AS• I" L DI!I. f' Ommuo!ca e a Ca mara 
t 1ica m teil atla que os srs . l.iurlo lp llo Campcs 
: e Brandào Filho túm fa ltado o co ntinuarào a 

f,llta r ils se:<;O es por mGt ivo j mto. 

i ~."' u :n ·t:H A 

1 Tem :? : l~ ; tura o tica sGIJI' (I a mesa para 
1 orrldm dos trab rl.i hos o parocer o. 134 . 
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APRESBNTJ.ÇÃO DI: PJ.REOJI:RIIll DAS OOMKJSS!IIIS 

0 SR. RODRIOOBS CHAVIS, pela oommilllo 
de Redacçlo, env•a á Meaa a redacçll.o final 
do projecto n. 135. 

O aa. Jo!o Lu11 ( prla ordem) requer e ob· 
tem diepenaa de impreull.o e int6ratlolo nd41 
de que 1eja di•cutida e votada lmmediata-
mente a redacçll.o apresentada. 

Lida, pois, e posta em dl&ouselo e a mes-
m'l sem debate approvada. - Remetta-1e ao 
Senado. 

0 SR. F• R R EIRA 11: MELLO, por parte da 
oommilslo de Commerclo, mand.:. á Mesa o 
1egulnte: 

Par~rer n. 185 
( Terceira Legislatura ) 

A co-nmis~lo de CJmmercio, Estatietica. 
lnduatrias e Artea, a que foram presenteH a;s 
seguinte• representaç!lee : 

ai ~oe cidadãos Francisco Pinto Lara, Rey -
nel Pin to L'lra e Laf• yette PJnto Lara, pe· 
dind'l j:ass• gem de sua fazenda, denomioad a 
«PerobB>>, do districtu do Rio do Peixe. mu-
nlclpio de Entre Rios, parll o districto de 
Piedade dos Oeraes. município do Bomftm ; 

h) De diversos cidadll.os resident.o~ no dis-
trlcto de S. Vicentfl do Grama, do municiplo 
de Viços • , soliclt:•ndo traosferencia dePs e 
dhtrtcto para o município de Abre Cnmpo ; 

c) Doe habitante• do districto de Agua 
Suje, do municipio de Moote Carmello, pe-
dindo transferencia do refe1 ido districto para 
o mun!cipio de Estrella do..Sul ; 

Considerando que na sesslio do anuo paa 
sado o Congre~so deliberou sobre a di vislio 
municipal do Estado e que esta mataria n!lo 
pode ser modiftca~a sinil.o no termo de cada 
decennio, como é exprePso no art . 112 da 
Conatltuiçi!o: 

E' de parecer que sejam arobivadas as re-
feridas repreaentaç!les . 

Sala das cornmissõeP, 18 de julho de 1002 . 
-Ferreira e Mi!llo. -Ju.,en" l Penna.-Padre 
Joaquim Cali:rlo .- A imprimir · ~&. 

O sa. J oXo LUIZ, p ela comm ias!lo de Justi -
ça Civil 11 Criminal, m1nda á 1\Issa o segum · 
te : 
Parecer fl rcdarçrio ]lllra 3. · rlisct<S.\tfo sobre o 

Jlrojecto n. 131, de 1902 

1. cotUmi~s!lo dü Justiça Civil e Criminal 
otTeroce re ligido para terceira discussão, 

· conforme o vencido em segunda, o proj ecto 
n. 131, dnco •rente anno eéde parecerque 
Bf'ja o mesmo approva ti' , ~lllvo o direito de 
o1Jerecer emendas no correr da mesma dls-
cuss!lo. •· 

So la das sasE!IeP, 18 tle julho riA 1902 .-
J o•io L tti: -Luiz Ren11Ó. - C.r• los Tole 1o . 

RJJ:DACÇÃ O A QUF. SF. RIIPIRI O I'A itf:C I!R SUP!t,\ 

O Con gresso L~gis lativo do E! tado de Mi-
nas o . raes decreta : 

Art . I. · Nas comarcas ainda na o providas 
de escrivllqs privativos dos proca~sos e ex-
ecuçõee criminae•, as respect!l·a, functOaa 

farlo esercidaa por dJetrlbuiolo entre os ee-
arhl.el d:> civel, at6 que o provimento H 
faça. 

§ I.· No impedimento ou falta dos refe-
ridos eecrlvll.es privativos, observa r-Be-ba 
ldentica diepoaiçll.o. 

§ 2. · A diet•·ibulçlio, quanto ao serviço 
dos tribunaea do j ury e correoclonal, ae fará. 
por seuõea doe mesmoe tribunaea . 

§ 3. · Fica o governo auctorlzado a enne-
xar, nas comarcas onde o movimento fo-
rense o nigir, o aerviço privativo daa ex-
ecuç!les dscaes do Estado e do municipio, 
ao cartorio du execuç!les criminaes. 

Art. 2. · Oa exames de habilitaçi!o p ·.ra a 
conces~ll.o da provlsllo de advogado aerllo 
prestados perante a F -culJade Livra de Di · 
reito, na rórma que r .. .. prescriptn em regu-
lamento e no regim t nl o internr, da mesma 
FHcutdade. 

§ I.· As materi10s d" exa me serão as mes-
mas actu a lmente • xig1 Jas . 

§ 2 . · As pro vi sões sorlio concedirl Rs pelo 
Presidente do Estado, pelo prazo dA 3 annos, 
e poderllo ser renovadas pelo mesmo prazo, 
independentemente de covo exame . 

§ 3 . · Além do exame de llab ilitaçllo, de-
v~rá o pretendente provar idoneidade moral 
nos term os da legislação vigente. 

§ 4. · Os attes~ndos dos j u izes pcdarl\o ter 
suppr idos por ju.title.ação processada em 
quslq 'ler juizo . com ci :açllo do promotor da 
justiça . 

§ 5. · A Facnl-lade Livre de Direito poderá 
cobrnr pelo ex" me de habilitação a taxa de 
3 "! 118000, ficando ele vada de lU •!o a taxa 
ac t ualmente cobrada pelo Estado . 

Art. 3. · Fica o governo auctorizado a re · 
t"or·mar o regulamento do Tr·ibun a l da lte-
lacih (decreto n. 5e5, de 15 da março de 
1892), principa lmente pRra : a) determinar a 
e1Jectivo. substiturçl!.o doa desAm bargadores 
impe didos: b) pre&crever o j ulgamento por 
t ,> t10 o Tribuna l, depois de relato do pelo seu 
preeidentP, do ped1du de prorogação de prazo 
para o iuveut rio; c) supprim1r o sorte~o 
dcs juizes no summario de culpa por cri-
mes de re ~ ponsabilidade e no julgamento da 
suspeiçll.o opposta aos juizes do direito; 
d) os labelecer e r ovis!lo por todo o Tnbunal 
d· s processos de responsabil •dade d <~ que 
te nha de conhecer em grau de appelloção : 
eJ prescrever a au1Jencia doa réos nos mes -
mos processoP, ainda que sejtl. ina ft a nçave l 
o crime . 

Art . 4.· Fica elevado a 15 o Dumero de 
ju izes que devem compor a lista de antigui-
dada para a nomeação •J e detem bargad~res . 

Art . 5. · A disposiçã 1 do art. i5 da lei n. 
17 de 20 de novem bro de 18111, ~6 será ap· 
pticarla uoa cRF Os de ma n ifest r ~ ignorancia 
ou dólP, recouheJi. lnR por ununimedadr. de 
vot os dos juizes do Tribunal da Relaçi!o, em 
grau Je recurso. 

Art. 6 . · E' dispensada no lrabeas corpu sre-
querld o perante a Relaçi\o a audiencia do 
doteoto:· e do pacienh, sal vo quando este 
requerer p .. ra ser ouvido, 

Art. 7. · O Presidante da Relaç!lo julgará 
deserta a appeltaçllo ct vel que n!lo for prepa -



a• 

rada deniro do prazo de 4 mezea da entro~.da 
dos autos na secretHia do Tribunal. 

Art. 8 . • Da sentença que Julgar a opposl 
çi!.o ao registro de immovele pelo systema 
1'o>-rens llaverá appellaçlo para o Tribunal 
da Relaçll.o. 

§ 1. · Tanto no juizo a quo, como na Re-
laçll.o observar se IJII.o as dl~posições rel11ti· 
vas ás appellações de canEas civeis, permit · 
tindo -se os mesmos embargos atlmissivels 
aoa accordãos prof~ridos nes Dppellações 
clveis. 

§ 2. · Esta disposlçl!.o nll.o se ap!Jl •ca aos 
cas< s pendentes decididos em p r imei ra m -
stancia e de que já se ti\"ei' interl'osto ore 
curso permittido pela legislação úgente. 

Art. 9. · Silo extensivas ao sub · Pr~curadcr 
Geral do Estado as disposições do paragrapho 
unico do ill"t . 7.· da lei n. 142,de ·:3 dG julho 
de 1895, e do art. 18 o pa• agrapho da lei n . 
318 de lfl de retembro de 1901 . 

A'rt. lO . E' ext~ns t va aos e8cl"ivll.es d as 
comarca< do Estado a dii!JOSiçilo do art. 
1. · da lei n . 130, de 17 de junbo de ! ~95, 
que rez exte nsivu aos profeswres e leutfS 
estadoa es a disposiç!io do Hr t . 4 · da let n. 
100, d11 :!3 de JU.ho d e 1894. . . 

Art . li . Revogam E e ~s dispost ções om 
oontr a r io. 

Sala. das co mmin;õ es, 18 da julho ue 1902. 
-Joãu L utz .-Lui; Rcw .c.í. -A' Imprimir se. 

0 8 1l . !GN.\CIO MURT A. po r p81 te da com 
misfl'l.u de M n~~. apre to nta o sog utnto 

PaJ·ece1' l'ant ~- · di~o' ss.to ,'lJ~ ·· e o J•roj ecfu 11 . 
140 

A com m issão de .\linas, a qu o foi presente 
o proj ecto n. 140, é de pare cer que seja o 
mesu. u s u t.mu Lt ido u 2 . • disc 1.ss!lo e appro 
vado. 

Sala d as commisf!les, 18 de j ulho de 1902. 
-Igr.uciu Miwta .-0/ymJ>io Horges-A imvri · 
mir se . 

!São ba proj sctoP, req uerimentos, in· 
d icacões e m uçoes a ~e rem '' p resentHdo <, 

UH CUS~ AO DE RI!QUt·:RJM ~ !'O TOS 

Na fô 1ma do reg io:ento submette á dis -
cmsao o parecei' n . IR4 , qt:e teve boje 2 . · 
le:tur·a VISto concluir o mtsu.o em req uer i 
manto. 

Sem d~bbteé approvH~ o o re fo 1ido pare · 
cer . -A' cou.rniSfão de Pet içile~. 

2. • PARTE ú A OR DE 1t DO DIA 

3.' UIECUS~À O I O PROJECTO :.; . i 3 
E' i ir!o o p t sto em3.· d iscuesà,, , 4ue en 

cerra so >em tJ.,t,,.te, é app1 .. v;, do " v~e il 
comntiBFàn de Redac , l'l.o u pl< jectu n. 73, 
sobre E. F. ue 1-' oçús dtl Cald"s ao Com· 
pestr~. 

2. · r ISCUSSÃO DJ P .,( .1 1-:Cl'O :-;. l3ó 

Em seguida é annuncia<Ja a 2 . · d Js cu s -
s!\.o, po1· ar tigo>, do prcjecto 11. 13!1 , ôi• fen 
sando a pulJI Ica çào do •MJD as GerueE» ás 
BB@UDdas feira s. 

I<.m discus ·ilo o ar tigo I . · conjuncttmente 
com a emenda n. I da commissllo . 

o 11r. Vaeeo A-eol• :-Sr. Preslde&te., 
vindo á tribuna afim de discutir o projecto 
n . 136, eu peço licenca á !ilustrada commie-
sã? de Rt>pr• sentações para discordar da 
emenda por ella otrerecida ao art. I .· do 
mesmo projecto. 

O pessoal da lmprensP. Ofllcial, os typo-
graph ·s daquelle impmtante estabeleCJmeuto 
do Estado, vieram solicitar do poder legis -
lativo dtspensa do ~erv : ço aos domingos. 

Ape@ar de estabtl ecer· a Constituição pie · 
na "herdade de cultos e a completa separa· 
çii.O da egrega do Estarlc>, felizmente, em to-
das as repal'tiçõe8 publlcaP, quer do Estado, 
quer da Umão, tem se o:antido o I ouva~el 
co•tume do dispensa do trnb alho aos domm -
gr s , e foi p ara que pudessem gú•B r dessa 
e~cusa t.m cujo goso se 11cham todos os em-
pr~ gado s publlcos . que os typog1a~ b cs da 
lmpi·tns~ Offi cial vieram s clicit• r do Con-
gi e8so a nilo pub :icoÇàiJ d!i !'o lha ás E~gun· 
das·feira.P, o qu ;, ev1ta o trabalh o aos do -
ILingos. 

A e manda da co!!:m is•ãJ , ponim , vem to · 
I!JH nPe justo e t•Ht ur• l deee jo dos distinctos 
empr egados da ImpJ't- ma Otnc ihl. F.is por-
que . ar· Presidente, co mpre hon doudo quan -
to ó Hrt u a e a f'nno>a a rn iFsilo do t )" OI!rn pho 
a q ue já me ded tq u ei tam beo•, cc mprehen· 
deudo qubn to é necesEario, rl e pr. is do . la bo r 
im a no o.Ja seJnbn a, u dercau s .• aos dODJIO:!CS, 
não poPPO rlar o meu veto . ti e mPnrl a. da 
comwls>ão e contra ella a ss im n e ma niiea-
to per1rnte a c~mu i a dos senb"re~ DelJUI:l · 
dcs. (Mu i/o i>ttu ) . 

Não IH\VAndo mais quem sobJ•e o a rL I. · 
e emen da "· 1 peça a p :r lav re, e ncarra·Fe a 
diecus~ãu e procedendo-se a nta ç~o é o 
mes11;0 app ro vat.lo, bow co mo a u: e nda n . J, 
da com miss lio . 

Em di scus~ão o a rt. 2 . ·• 
O ~ R. JoÃo LUi z, o btendo a p a la vr11 , manda 

á MeEa a ee :.rutnto 

E'ml'1tda n. 2 

Accrosce ntA·Se onde convi e r : 
Art. Eota lei entrar á em vigo;- desde a 

datn da sua publlraç no. 
Sala d hs s e 8Eõ~~ . 18 de j u l ho d a l QO~.

J uão Luiz. 
E ncerrad n n di~c u s ; i\o se m m õ· ·s d e! ~te 

Eil. <J Ui pr ovados O ..rl.l!'' e a HI'Oll •! H O C< n ; 
StiDttndo a Camb r·a q u ~ o p r o.Jecto pa~~e " 
3 . · drscusfão ê e!le rem ~ ttido á c o n;mi•~ilo 
de Petiçl'i es . 

? .' IJ !r0U88ÀO DO PROHCTO N. 1 ~ 4 

( Ue(or m " ~"" ' li/u c <m nl) 

Fin a lm en t e ó ann u uci ~ d n a 2 . · <i iS< UHi!o 
do J.f!·.Jtcto n. !24 , mc .. lt ti can ~ o .b ~ Cú r. sttt ui 
ç11o Go Esta rlo. c uj a l&llura e o1spensadn a 
requerimento do sr. Deltim Moreira. 

Em discUPfllo o art. I.· 
O .... DriOm Mu•~lr,. :-Sr . Presi ~ ente, 

a pee br de rtco n l.ecer n im portAnc in capital 
dos cifferenteH a .sumpios da que C" !(t ! u este 
projec to de lei. qu e impl ica . u111 a reforma 
de nossa Co n~ti t uic 1lo , !.!AO ttnhH o IntUito 
d~ vir d iscut ir o ~ eeu s d i1·erso8 cspituloa e 
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artigos porque lomlnoaamente e:rposto1, 
proficientemente dlroutidoa foram aeus fon-
damentcP, suas razoes determlnant1s, nilo 
&ó pelo illuatre deputado residente nesta 
Capital. como tarubem pela digna e nobre 
commlaailo de Legislação e Constituição no 
seu parecer lido h a poncos dias. 

Mas, sr. Presidente, como todas as discus 
soes haviddS aqui sobre projectos desta na-
tureza e que conetarolm dos annaes servirllo 
de podero~o elemento de interpretaçll.o fu · 
tara da lei, para que mesmo nllo pareça ao 
povo mineiro que a Camarll dos üeputadr s 
del:ra passar em silencio oaa diversas dia-
cussoea uma rerorma constitucional, julguei 
de mtu dGver vir r.zer ai gomas considera· 
çOes sobre eate artigo do projecto, ainda 
que, sr. P1 eaidente, tenha de cançar a atteo 
çllo dos meus illustraios collegas ... (não 
apoia1os yemr&) 

Vozas :-V. exc. não nod rança nunca . 
0 SR. DE~FDI MOREIRA ... vindo seguir a 

meama rota, o mesmo caminho jã. brilhante 
mente trilhado, repetir pallidamente oa mes-
mo3 princlploa, as meamas ldéaa jà expostas 
oom vigor, principio& e idéaa sustentadas 
por tJ.!os 01 publictstes modernos e segundo 
os quMs fão vasadaa todas as oooetlt.uiç!!ea 
dos povoa livres. (Mui!o bem!) 

TJo.la, sr. Prealdbnte, oart 1. · do projeoto 
em discufSão, da organização do poder ju 
dlciario, um dos trea orglios da soberania do 
Estado, que, collocado entre o legi~lativo e 
o executivo, não só applica a lei ás relaç!!es 
de direito concretizadas em factos, repre · 
senta a justiça, como tambem constitue a 
garantia suprema da Constituiçllo e da boa 
execução das leis; ó o elemento conserva-

, dor, ponderador, que mantém o equllibrio 
na organização Institucional e fundamental 
do Estado. 

A Constituição politlca da Republica Nor-
te-Americana, sr. Presidente, deu ao poder 
judlclario as ralas afastadas que tem hoje, 
abrindo-lhe novos horizontes na preponde 
rancia politlca, e constituindo-o de modo a 
ter uma fdiçllo eminentemente polltica como 
salvaguarda que é da Constitulçlio. (Muito 
bem). 

Nem o poder legislativo, nem o executivo 
slio iltimltados, infinitos, u bsolutos em suas 
espheras de acçll:o, a Constltuiçll.o cs detem 
dentro de certas raias, de certos limites : 
mas, sr. Presidente, quem mantêm esse ne· 
ceuario equllibrio, ê o judlciario, que hoje 
pode estender a sua competencia até o pon -
to de anoullar actos inconstitucionaes dos 
outros poderes (aJJoiados• , provocando esse 
seu novo aspecto, essl\ sua nova feiçllo uma 
larga discuss!lo entre os tratadist i s, discus · 
sllo que não preciso repetir aqui, porque 
supponho a cunh~cida de todos cs collegas . 

O poder judiciario, porém, co.no poder po -
litico, é inactivo, Eó age em coosequen ~ ia 
de prOI'OC8~il.J de partes, e, :por! aoto, O maia 
fraco de tod os, oilo movimenta t\ força pu · 
bllca, nem dispen;a :.; raça~, co mo o execu-
tivo, nã•> dispi)e dos direit< s dos cidadãos, 
como o legis lativo: e, por sor o mais fra c) 
e incctive> , os publi c ista~, os tratadis tas e 
os legisladores p1eo~ cupa r.1 1 o ospecia I mon t~ 

I com a aua organizaçll.o e 81 ConatltulçOes 
tratam de estabelecer preceitos e regras 
fondamentaes ·que l(erantam a lU& lndepen-
dencia e o derendam da1 in,aeoea e doa 
excersos dos outros poderes politicos. (Muito 
bem). 

A organizaçllo do poder judioiario, sr. 
Presl ·1ente, segundo os publlcistaP, abrange 
-ou abrMça tres usumptoa prlncipaea: I. • 
o modo de nomear os iuizea ; 2. · a maneira 
por·que devem e:rercer 01 seus empregos ; 3. · 
a distribuição do poder judiciario entre oa 
diversos tribunaes ou juizes e aa suas reci-
prc cas relaç!!es. 

Com relação ao primeiro auumpto, isto ê, 
a investidora ou modo de nomear os juizes, 
a nossa Conatituiçlio, entre os diversos sys-
temas adaptados pela theoria, creou o insti-
tuto do concu,·so para a oomeaçll.o da magis-
tratura da primeira entrancia e a lista de 
antiguidade para os accesaos ou promoçOes. 

Não me deterei, sr. Presldoot~, a passar 
em revista os outros prooeaaos de nomeaçlio 
dos juizes, ou de investidura, quer ee trate 
da <leiçd:o-processo condemnado geralmen-
te, quer se trate da nomeação pelo poder 
executivo, segundo preceitos determlnardos, 
quer, finalmente, se trate da organlzaçlo de 
um Tribun~l superit1r incumbido de lazer a 
distribuiçllo da magistratura pelos tribuna'!& 
Inferiores, como querem alguns publicistas, 
porque supponho estes assumptos bastante 
conhecidos, de maneira a niio poder me oc-
cupar delles sem cançar o espirito da Casa. 
( S ão apoiados). 

Cates são, sr. Presidente, oa principaes 
syatemas da ioveatidura, além do concur4o; 
outros existem que são combinaçOes destes, 
systemas mixtos. 

O concurso, ar. Presidente, posto sej a pre-
conizado pelos theoristas, como o melhor 
processo de investidura, não se implantou 
nos costumes do paiz, e delle oiio temos co-
lhido no Estado os resultados que esperava 
o legislador constituinte, pois, além de não 
garantir o ~r erito ou oompetencia moral dos 
candidatos, condição viceral da boa magis-
tratura, pode· se allegar contra elle a insta-
bilidade da lei ordinaria na organizaçllo des-
se instituto. 

Durante o primeiro decennio, em todas 
as legislatura•, o poder legislativo ordinario 
tem modificado a lei sobre o concurso, e até 
hoje parece que ha alguma cond& no ar 
(apoiados) . . • 

O SR. JoÃo Lurz . • • Essa é a verdade •.• 
0 SR . DBLFIM 1\tOREIRA ... SObre O COOCUr-

80, o que prova que elle nllo conseguiu ainda 
implantar se em nossos costumes. ( Muito 
bem). 

E' natural, portanto, sr. Presidente, que 
tratemos agora de abolir um ~ ystema que 
ni\o conseguiu se enraigar na legislaçlio do 
Eih do, para adaptarmos um outro processo 
de nomeação dos juizes; nes te ponto o pro-
jacto de reform a contill. ao poder legislativo 
ordinario a escolha do meto ou systema. 

Ató parece, sr . Presidonte, que o modo 
de nomeação é de importancia capital para 
;;arantir a independencia do poder judicia-
rio, e que, portanto, dev ia ~ ~ urar entre as 
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bases ou preceitos fundamentae s tla Consti-
tuição. 

O pojecto, ar. Presidente, elimina o con· 
cursodo tyatema de nossa legislação e não 
providencia sobre o systema snccedaneo, 
commette, me parece, essa tarefa ao po· 
der legislativo ordinario : quer dizer que 
vamos ter a incerteza, a instabilidade sobre 
um l)Onto capital para a independencia dos 
juized. 

Este é o p rimeiro reparo que faço ao pro · 
jeoto, que adopto quasi na integra e louvo 
mesmo a iniciativa patriotica de sau npre· 
sentante. ( ,Jp oiados ) . 

Sobre o modo ou manei ra porque devem 
os juizos exercer os seus empregos, encon· 
tramoq nos publicistas diversas r• gras, 
preceit ~ s ou condições, cuj o conjuncto con 
stitue j!a rantia de uma lJoa ma :.( istratu ra : 
entre ellas figuram como condiç ões maxiroas 
- a ritoticiedade e inawol"ibiliclade dos juizes . 

Competindo ao poder judiciario o dosem · 
ponho de funcções tão importanteF, os seus 
representantes devem ser vilnli· ios e inawo · 
vir~ i s , isto é, não podem perder os seus era · 
pregos senão em virtude de sentença quo os 
declare indignos dellos ; esta é a disposi ção 
salutar da. Constituição dos Estados l ' nidos 
e que lambem se encontra na nos~a Consti-
tuiçl!o ; ó, sr. Presidente, o melhor meio rle 
garantir a tlrmeza, a indopendencia e a im· 
parcialidade da administração da justiça. 

Nilo devo, H . Presidente, me alongnr mais 
sobre estes assum ptos, porque são por tle· 
mais conh ecid cs e a minha intenção é não 
tomar muito ferr. po à C~mara e nssi m pns· 
sarei á terce ira parte de minh ns considera· 
ções-a di .<lrilmir•io do poda j uc/iciw·i·J eulrc 
os divcrtos /r ibt111aes ou jui:r.< . 

A nossa Consti tuição; sr . Presidente, aco m· 
panhando ali:i.9 as constituições ti a maiur 
parte das nações cul tas, creou um tribuna l 
superior de segunda instancia, encarregado 
da r ··vi ,·llo dos feitos, e estabeleceu os j11 i ~es 
.<iii[] Hla>·es ou unipessoaes de primeira ins/on· 
c ia e distribuiu·os por comarcas divididas 
em entra11oias . E' o melbor systema, ar. 
Presidente, adaptado quasi universalmente. 

Sr. Presidente, além das condições que 
garantem a i1>de]:encleucia da magistratura 
em relaçlto com os outros poderes activos, e 
necessario que ella cfl'ereça a garantia na-
cessaria e a certeza de que as Eua.s deciEões 
alto t omadas de aocordo com a Constituição 
e as leis, é preciso que se doem as condi 
ções de cele>·iclade, economia e .•i mplicirlr rlc 
do processo. 

A scienoia, ar. Presidente, e a cxperieo · 
cia indicam então como requisitos in •J i ~ pet . 
saveis : a unidade na apr eciaç.ío dos feit~ s. o 
das questoes, a responsabilidade dos j u zes e 
a publicidade de seus a c tos. 

A administraçl!o da justiça ordinaria e 
commum, de primeira · instancia, por meir 
de tribunaes com postes de v a rios juizos per· 
manentes, sustenta a maioria dos escr·ipto· 
res, não garante a l!uidadc de a j!l'ecio rth; os 
juizes terlto de discutir neste campo vasto 
dos direitos e interesses individuae~ , e 
ahi virão as paixões, os odio~ . o amor pro 
prio, e, como consequencia, as delongas 

inuteis, os gas tos e as complicações do pr'l . 
cesso. 

A sentença de prime1ra instancia, que, 
como primeiro pronunci a mento, deve ter 
toda a fcrça moral, tel-a· h a enfraquecida pe . 
los votos di ver!len tes. 

A respoll .,·nbiiórlnde ficará d ividirla entre va 
ri.os juizes, e responsabi lidade dil·iolida quer 
d1 zer responsab1ildade nenhuma: a plurali · 
dade fará com QU& a deci8ão injust a nl!'o te -
nha a responsabilidades de cada um do~ jui· 
zes. 

A celel·ída -le, economia e simplict Ja~e do 
prooesso não se realizam com cs t r i bun~es 
collectivos de pr imeira insl a uci a: 11 ee for-
mo~. ar . Presidente. discutir a quoslã0, t ~ n · 
do em consideroçilo o Eijtado de :\! innP, en-
tão os tribunaes co!lectivos de prim ei ra in 
stancia ~e t ornari'ío inopportuncs, Jn appll · 
cave1s actualm onte . 

A id éa sullgerid n é, sr. Pr~siJentP , fa zer 
o agrnramonto de diver sa;. com nrc~s 
actuaes para constituíram u ~ a r.it·cutn · 
ecripção judicioria de um t ribuna l co ll ecti vo, 
tendo uma lias comnrcas como ~ é de: o tri· 
bunai julgará o' feitos o juizo:< prE>par~ d o· 
res se iocumbirlto do preparo drs Hutos . 

Compreh ende se, fr . Pt·osidente, que esse 
syste ma adaptado no Fstado, " nde diver$as 
Ool marcas si'ío vastas circ umscripçõ ~ s terri 
to ri ae~, sem npropriad ~ts ,·ias de commu· 
nicação, difficnltará a rea li zação das condi . 
ções de ce/P>·iúrrrl!' , e•'(•H '"'i" o •implicidrrrlc do 
prcce::s o, indispeneavois para o bom e per · 
fei to fuocciu1amento da j lltl ito trn·.,; e, para 
obYiar a esto incon venieut••, eeria neces~a · 
rio que esla belecessetr.os em calla comarca 
um t r ibunal collectivo. o que tornaria o 
serviço da juclica/ura tão caro que abson-e· 
ria gra nde parte das nossas rendas. 

Tnes são, ar. Presidente, os motivos prin · 
cipaes que justificam a pratica geralmente 
seguida ho.Je de não se adm inistrar ajustiça 
ordin a ria de primeira instar.cia por meio 
de trihonaes collectivos de juizes perma· 
nentes ; a pratica tem reservado e!ses tri . 
bunaes p:tra as instanciaB de r~vÍ :'ãO dOS 
julgamentos; constituindo aet '3 ~ystema o 
que realiza com segurança as condições de 
llnirlad~ , de aprcc ioç<i ·J, I'B.<J >nll sabilitade i11di vi· 
sivcl e publicirlatlr, atteudentio ao mesmo 
tempo ,; cclcl' i1acle, cco >~ om ia e ,;,},fir~< larle 
elo proce.<so . 

Nos Estados Uniúos, a justiça federa l de 
pr-im eira ins ta ncia é dividida em dernrta-
mentos j udiciarlos de j uizes unipeuoae~: na 
ln glate r ro, o pa iz do jur-y. alóm d!l certo~ 
trihunaes especiaes de juri~dicçf• o eopecisl 
para certcs negccios, n:io existem OR tribu . 
nnes colleclivos de 1 primeira lns tancia para 
a admini str~ ção da ju;tiç a. ordin aria, c o 
jury que iul ~ a , t~nto em m ater ; :~ crimina l 
oomo civi l . 

No paiz, a pluralidade dos ju i z ~ s de 1. • 
instancia J'oi implantada na ju >tiça r a Capi· 
tsl Foderal e já a oxperiencia de poucos un · 
nos pede a sua revogação, porque nl'io satis · 
faz os intuitcs do ie gi @iador . 

São estas, sr. Presiden t~, as consi dera · 
ções que, apro veitando a liberdade e \ 'RR· 
tidão que deve pre!idir a este deba e , julgue i 



..... 
de meu dever fazer, e a ella1 junto a decla-
raçlo de que adopto o projecto em quasl 
todo~ oa .artigos; repretenta elle uma con-
qulata, uma reforma .impresoindivel e ne · 
Cflll&ria, que vem e:IJIUrgar a no11a Conatt -
tülçl.o de cortas medidas de detalhes, impro-
P..~Hs de tlgorar no Codlgo fundamental, e 
que só servem para embaraçar e tolher a 
acçllo do Poder Legislativo, na iua conatan-
te pre!lccupaçlo de conaultar e attender aos 
lotereues e desenvolvimento aotuaes do Et · 
tado. 

O 1R . Jolo Lutz:-E' preciso tambem que 
consulte o futuro do Eatado, porque a Con-
atltuiçlo nlo pode ser um marco mllliario . 

0 SR. DBLFIM MrRE oRL: - Fiz, ar. Presi-
dente, fObre o proj~cto pequenos reparos, e 
disto peco a8 nec~uarias desculpas. ao seu H-
lustrado apresentante, cuja competencia oo8 
mimoseou com um trabalho d•gno de ois-
ousslo livre e elevada, e da conslderaçll.'> 
desta Camara. 

O sa. Jolo Ltm:-A dlacusallo de v. exc. 
é uma homenagem prestada ao humilde au-
ctor do projecto . 

0 SR.. DELFIM MOB.BIR~:-E por 8e tra~r 
de assumpto t.&o Importante, de amplo de 
bate e li\•re discusail.o, é que me an imei a 
apresentar simples objeoçlles, que espero 
sejam tomadas na consideraclo que mere · 
""rem, tllhaa naturalmente do desejo que te-
nho de ver reall&ada uma boa reforma con-
ltltuolonal. 

(Muito bem; muito bem.) 
o ~t.t'. 6eao Laia •-Sr. Presidente, agra · 

deço aa generosa& expreaslles com que me 
dlatlnguiu o llluatrado collega, ar. Delfim Mo-
reira, quando dilcutlndo o art . 1.• do pro -
jeoto 8e referiu à minha obacura peaaoa em 
brmos que ella não merece (Não apoiarloB ge-
raer). 

Louvo oomo deputado as palavras que s. 
exc. acaba de proferir, porque ellas vêm de-
mon~trar que um projecto de tanta magni-
tude nlto paaaa nesta Camara sem estudo 
oonsclencJoso das sua, disposições, sem que 
cada um dos senhores deputados medite so-
bre elle, e porque maia um vez revelam a 
competencla do illustrado representante da 
3. · circumscrlpçlo . 

J;. disse, sr. Presidente, na l. • discuBBiio 
do projecto que a reforma constitucional •e 
impunha; já o demomtrei, e a minha humil-
de opinilo foi secundada pelo brilhante pa 
recer da commissllo de Conatituiçllo e Le -
gialaç!o desta Camara e acaba de ser bril ban· 
temente defendida neste partioul a.r pelo 
meu illuatra!lo oollega residente em Santa 
Rita do Sapuoahy. c 

A refo.~ rma conetltucional se lmplle quan -
to á. organtzaçito de. poder judloiario, porque 
o legislador conat1tutnte foi por demais mi-
nucioso, tolhendo a acçil.o do legislador or-
dinario quanto á c,rganizaçllo desse poder, 
Impedindo reformas de acoordo com o de 
1envolvimento do Estado, e, quanto á orga-
nlzaç!o municipal, cerceou a acçlo indls -
penaavel pa t·a evitar e cortar muitos abu -
101 que têm resultado da autonomia munl-
olpal mal oomprehendida. 

Devo, por Ãm,. responder, 1r. Preaidente 
às judiciosa& observaçt111s do nouo illuatrado 
collega, que me precedeu na. tribuna. 

Qaanto á sua primeira objécçlló, relattva á. 
raculdade de organizar-se em 1.• inatnncia 
Juizes singulares ou juizes collegiaes, tenho 
a dizer que o projecto de reforma constitu-
cional nil.o imp!le, nll:o obriga a or~anizaÇito 
de juizes colbctlvos em I .• inetanola .. 

Como v . exc. eahe. o projecto permitte 
que o legillador ordlnarw, tendo em vista as 
condiçllelf economicas, as condlç!les soclaes, 
as condiç!las do desenvolvimento cul t ural do 
Estad!l, faça a organização da justlca. de 
primeira instsncia por melo de juizes sin -
gulares ou juizes collectivos . .. 

O ea. ABBII LIMA:- Por um ou outro meio. 
O JoÃo Lmz:- Se, ar. Presidente, no mo· 

mento aatual , em no&ao Estado, a justiça 
ein!(ula.r de I . · instancia se im);l!le, nllo só 
pelaa tradiç!lea de nosso dil'oito judiciario, 
como pelas difficuldades de communicaçil.o 
e de transporte dos juizes; se, no momento 
ac tual, a e doutrinas silo vac i llant~s na mate · 
ria, pois nil.o estão de accordo em condem-
nar a collegialidade na organização judicia-
ria de l. • lnstancla, nlo se pode negar que 
de futuro, dada a nona evoluçil.o soc1al, 
augmentados os nossos meios de communl-
oaçllo, dada a tranformaç11o doutrinaria so-
bre o problema .. . 

UM IB.. DEPU'r.ADO:-Isto SÓ depois do de· 
cennlo. 

O SR. JoXo Lutz . . . nlo se pode negar, re-
pito, que daqui a alguns annos é possível 
que a organizaçil.o dos juizes collecti vos ve-
nha a impór-se e o legielador ordinario te-
nha necesaidade de realizai· a. 

0 SR. DELFIM MOREII\A-Nil.o se impoz aiO· 
da, nem mesmo na Inglaterra. 

O ea. Joio Lutz:- No emtanto, póde dar-
se o caao de vir a se impor entre nós. A 
questllo é toda de princípios o de appllca-
çll.o pratica . 

Na pratica, sr. Presidente, actualmente 
seria e1sa or5'anlza.çito Inconveniente; em 
doutrina é ella muito discutível. O que nl[o 
se pode é condemnar de modo absoluto os 
juizes collectivos de l .• inetancia, e isto 
porque essa condemnaçã.o tmport11ria na 
condemnaçll.o dos juizes collectivos de 2., 
instancia, jà que os argumentos principaee· 
levantados contra tal organização alio, segun -
do o nobre deputado : 1· . !alta de celerlda· 
de nos julgamentos; 2. · desapparecimento 
da Nsponsabilldadt~ pesBoal doe juizes. 

Pois bem, pe rgunto : ns 2. · instancia de -
sapparece a celeridade dos julgamentos, de-
sapparece a responeabilidade doe ju1zed N11.o 
é ahi que ae plle termo a todas as questões 
e nll.o é ahi que se julga de fi nitivamente o 
direito das partes 9 

Portanto, em tbeoria, nito pudemQ.s con-
demnar os juizes collectivoa de primeira in-
stancia, sem condemoar os de 2. •. . 

Na pratica, sim, ar. Presidente, aa ditn-
culdades de communicação, as d•ftl cu tdadea 
de transporte, as t radiçllea judic1arias de 
noeso meio exigem que oito se organize por 
emquanto o po er judioiarío de 1 ... instao-
ela por meio de juizea colleotlvoa. 



Mas se nós estamos tratando aotualmente 
de reformar a Constituiçllo, se podemos dei -
xar nella consignada esta faculdade, para 
que collocar o poier legielativo ordin , rio 
na contingenoia de alterai -a novamente, se 
daqui a alguns annos V<lritlcar que as con-
ver.ienoias do Estado e as ~uas c11 oomstan 
elas determinam e ex1gem 68S~ transfor· 
maçilo 1 

Se amanbil este mesmo Con~resso reconhe-
cer a necessidade desta róorgan .z•ção, te 
remos necessidade de re l'ormar novamente 
a Constitu1ç!!.o do E&ta.ao. . 

UM SR. IJE PUTA LO:- S&m decorrer o decen · 
nio 1 

O SR. JoÃo Lu1z: - Oode está o preceito 
qne impede a r .. rorma de noss .. ConstituiçliO 
sem decorrer o deceni~ ? 

Não pode mos amanbil apresentar outro 
projecto de reform .. co· stituoion al1 (Ap ;ia 
dor •. 

0 SR. DELFIM MOR EIRA di\ Um aparte . 
O SR. JoA.o Lurz:-ura, para que havemos 

de annualmente tratar da reformn de uossP. 
lei basica, quando podemot conRignar nella 
a faculd ade do poder ordinario •gi r de con · 
rormidAde com 2s circumstanci as do Estado 
e co,m a evolução socia l do nosso mei t? 

E' esta a resposta, sr . Presidente, que 
j u lgei dever dar ao iliustre collega, cuJas 
observações muita impressão produziram 
em meu espirlto pela sua conscienoia e va· 
lo r mor11l nesta Camara. 

Penso, sr. Presidente, que nll.<> devemos 
cercear a competencia do legislador ordina-
rio do Estado, para que possa elle tazer 
uma. organização judlciaria conveniente. 
{Apoiados) . . 

A organização judiciaria, disse o meu i l-
lustrado collega, reconheceu a commissão 
de Legislaçllo, disse eu na defesa do proje · 
ct.o, reconhecem todos os publici sta~, só tem 
dois princlplos basicos-a inamovibilidade e 
a vitaliciedade doa juizes. 

Foi isso o que sustentou o illustrado se-
nador Mello Franco, na Constituinte , quando 
propoz que todos os artigos da Constitui ção, 
de na. 63 a 73, tlcasaclm reduzidos quasi que 
a um 16 preoeito:-lei ordlnaria organizará 
o poder judiclario mantendo sua vitalicie · 
dade e iD!Imovibilidade. 

Portanto, não vejo inconveniente em que 
a displsiçllo constitucional perrnitta ao le· 
gislador ordinario a organização de juizes 
de I. · instancia, singulares ou collectivos. 

0 IR. CARLOS TOLEDO: - Nesta parte nilo 
apoiado: estou de pleno accordo com as 
observações do illustrado collega que acaba. 
de falar. 

O sa. J(IÃO LUiz:- Combatendo a opinião 
delle, fica respondido o seu-nll.o apoiado-
pelos argumentos que já expandi. 

Mas, sr. Presidente, não vejo inconveni · 
ente de especie alguma ... 

0 PR. DELFIM MOREIRA:- Fi ca uma dis-
posição inutil. 

O sa. JoÃo Lutz: -Será uma disposiçllo 
tilo inutil como é a. dispoaição que ioatituiu 
o tribunal de revislo e o tribunal de contes 
.que ainda nllo fonm oo~:eadoa, como é a 
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dispos ição que instituiu o jury civil, que 
ainda não foi creado, como ta.ntas outra• 
disposições da Constituição do Estado, que 
ainda n!Io foram regulamentadas. 

Pretendemos dar eua faculdade ao legisla· 
dor ordinario, sómente porque as constitui-
çõea não. podem const1tuir um obstaculo ao 
progreS80 dos povos, e •óme nte para que n!Io 
B~Ja preciso reformai as todos os dia.s. 

Quunto ao medo de prover os cargos da 
m111(istratura de I.· ios tancia, oreio que llcou 
no preceito constituciOnal em vigor o l1mite 
natural que nóJ herdamos do tempo do im · 
perio, na sua organização judiciaria, orga-
nizaçfto, sr. Presidente, para a quul have-
mos de voltar, bebendo no eusin umenb dos 
nossos aotepas.ados as licções da experien · 
cia que elles nos legaram . 

Entao o provimento dos cargos da magis-
tratura se razia mediante o novici ado, que 
traz a ga.rant<a da. competencill intellectual, 
da compet~ncia teobmca e protlssionul do 
nom eado. 

0 BR . DtLI-'IM .\<I ··RBIRA :-Neste ponto, apoi · 
a do. 

\.J sa. JoÃo Lutz :- A Constituiç!Io man-
têm esse prece no. Os mei t s de reconbeoer a 
idoneidade moral do juiz, a Constillll ç!l.o não 
pode estabelecer sob pen11 de cab1r em ca-
suistica inconveniente e prejudictlll. 

A lei ordinaria, porém, poderá prescrever 
pard a. nomeação um proceuo semelhante 
ao que existe na. lei ordiuaria redersl para 
a nomeação dos juizes de secçllo, pro::es-
so que já tive occasii!o de defender nesta 
casa em substituição dos concursos, porque 
me parecia satisfazer melhor á necessida -
de de uma boa organização judiciuia . 

As observaçõeo do meu illustrado collega 
vieram demonstrar a sua competencia, o seu 
estudo da materia, o amor com que se de -
dica a todae as caueas que, como esta, afl'e-
ctam profundamente a vida iottituoional do 
Estado ; ellas, porém, me parecem inproce-
dentes quan to ao art. I. •, porque o proje· 
cto nllo faz mais do que permi\t.ir que o 
legislador ordinario, acompanbanoõj a evo-
lução, acompanhando as neoessi,iades do 
cada epocha de noBSa vida poiitlca, organize 
a justiça de I · instancia, com juizee singu-
lares ou collectivoJ, mantendo, porém, o 
preceito do noviciado pari\ a investidura doa 
respectl v os cargos. 

Silo estas, sr. Presidente, as coneidera-
çOes que me occorre fazer, e peço ao meu 
i Ilustrado collega e á Camara dos senhores 
Deputados muitas dlecul,pas, se nllo corre•· 
pondi á sua e~pectativa na defesa do pro-
jacto. (Muito bem ; muito bem. O orador ; 
cut~~p>-imentaào por ~do& os srs. ckputados pre-
sentes) . 

O sr Re)Hlao de Almelda:-Pedi a pa-
lavra, sr. Presidente, nl!.o para discutir o 
projeoto, que aliás já se acha brilhante-
mente fundamentado no discurso do seu il· 
lustre auctor e perfeitamente justificado no 
luminosiuimo parecer da respectiva com· 
missllo, nem t!!.o pouco para co~~tbater a ne-
cessidade de uma reform~~o do noseo pacto 
fundamental, vis~ co mo ease pensamento 
já de ha mu1to amadureceu no eapi.Ii\o pu. 



bllco e albda nlnguem n·eata Casa se levan· 
tou no intuito de demonstrar que oa onze 
annos de experiencla da noaaa Conatttulçllo 
n!o revelaram a neoeuldade de ser ella re· 
tocada, pois o legislador constituinte, ape · 
aar de sua sabedoria e do seu patriotismo, 
nl!o poude prever todas as hypothoses do 
nosso progresso e da noss11 evoloç!o, dur-
ante esses onze annos. 

A necessidade deua reforma está, por-
tanto, exuberantemente pro~aia, e se a i 
gum argumento em <.()DtrarJO pudesse ap-
parecer, elle cahiria deante da leitura me · 
ditada dos annaes da actual legislatura ml· 
neira. 

E' assim que nós todos que tivemos a 
honra do reprerentar, neste quatriennio. o 
Estado de Mtnas, sabemos que, desde a I.• 
sesallo, luctámos multas vezes, na necessi-
dade das nossas reform es, na neceuidade 
das rdormes do serviço publico, que se im · 
punham para corrigir diversos abusos, com 
as enormes e insuperaveis ditllculdades que 
nos deparava a Constituiçl!o. E se foese pre-
oiw especializar, eu lem brar.ia a esta ~Juea 
que, na occasil!o que se tratou de formular 
um projecto relativam•mre á nllo reeleiçll.o 
dos agentes executivos, foi pensamento de 
nós to~Ds fazer alguma co usa lie melhor em 
relaç~o ao poder mun icipal, que, reco·nhe 
ciamos ter nece~sidade de correotivos ; en -
tretanto, estacâmos deante das prescri pções 
constitucionaes, que nos vedavam tratar do 
assnmpto, por meio de uma simples lei or-
dinaria. 

Si mais fosse preciso, ainda poderíamos 
recordar o facto qne se deu o anno pas3ado 
de ter a com missão mlxta procedido a estu · 
dos em relação á dlvieão judlclaria do Esta-
do, nllo encontrando, entretanto, motos de 
attender ás necessidades do serviço publico 
e ao mesmo tempo ás urgentes nocessidades 
do thesouro, porque tinha sempre deante 
de si as dlsposlçõs i mperlosas da Constttul-
çllo Mineira a lhe vedar uma boa organl-
zaçl!o dos serviços j udlciarioe. 

Esta necessidade, portanto, está plena· 
mente domonstrada e j ustificada . 

Eu não discordo do modo de pensar do iJ. 
luatrado auctor do projecto e nem das lumi-
noatssimas conslderaçõea da commissão que 
sobre elle deu parecer, não discordo mesmo 
delle em suas maia geraes modalidades, mas 
creio, sr. Presidente, que um projeoto de 
tanta magnitude, de tanta importancla, qne 
vem de alguma sor.te atrectar a nossa lei ba-
slca, que vem implantar modi fi cações muito 
aérias em relação ao poder judlclarlo, deve 
ser ainda melhor discntjdo, estudado e me-
dit.ado. como ha pouco acabam de demons-
trar os dois oradores precedentes . 

Portanto, sr . Presidente, tendo am vista 
estas considerações, eu levant ei-me e pedi 
a palavra para ter a honra de mandar á v. 
e:rc . um requerimento de adiamento da dis -
cuSião do projecto por 48 horas (M1tiio bem; 
muito bem). 

Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em d!s-
cmaa!o e aem debate approvado, pelo Qlie é 
retirado da diacussilo o pro.jeoto, o seguinte : 

Requerimet1to 

Requeremos o adiamento da discussl!o do 
projecto n. 134, por 48 horas .-Raroso de 
Almeida.-loltu Lt<iz. 

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

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Ate uma hora da t arde: 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Ex pediente. 
Segunda le itura dos pareceres de commis -

sões e dos proj ectos, depois de im preBBQ S e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres dns commis 
eões . 

Apresentaçl!o de pro_j ectos, requerimen · 
to,, indicações, interpellações ou moções. 

Discussão de requerimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçllo de redacções ftnaes. 

81·:•;li~DA PARTI : 

Ate 4 horas da tarde : 
2. · jiscuseão do projecto n . 139, extin 

g- uindo a divida dos fancoion arios publicas 
resultante da construcção de casas por mor · 
te dos mesmos . 

Continuaçllo da 2. · discuss!!o do projecto 
n. 133, fazendo coincidir a dividão adminis-
trativa e judiciarla do Estado. 

Levanta-se a sessllo. 

21.• SE5SAO ORDINARIA AOS 19 DE JULH O 
DE 1002 

PRESIDBNCIA DO SR. RlB ~; IRO Dt; ÜL!VB!RA 

SUMMARIO : - 1. · parte da ordem do dia .-
Acta. - Expediente . Obsenaçõe~ dos srs. Nu-
nes Pinheiro, JoAo Luiz e Ferreira e Mello. -
2.• leitura - Apresentação dos pr~jectos ns . 
143, 1-13 e 145. - 2.• parte. - 2. • discussão do 
projecto u. 139. Art . t.· Discurso e emendas 
do sr. João Luiz. Dlscuno do sr. \'asco Azeve-
do. Art 2. · Discurso e emenda do ar. Joilo 
Luiz. Art. S. · Discurso e emendas do ar. João 
Luiz. - Con tinuação ria 2.• discusslo do proje-
cto n. H3 . Art. t. · Dlscuno c requerimentos 
dos srs : Joao Lui z c \'asco Azevedo. - Ordem 
do dia. 
Ao melo di a, feita a chamada, acham-se 

prtlsentea os srs. Ribeiro de Oliveira Celes-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho Brit-
to, Jayme Gomes, Agostinho Pereira, Olym-
pio Borgfs, Arthur Pimenta, João Luiz, 
Tavares de Mello, R'aposo de Almeida, Del-
fim Moreira, Juvenal Penna, Abeilard, João 
Pio, Alves de Lemos, lgnacio Murta, Vasco 
Azevedo, Porto Primo, Rodrigues Chaves, 
Carlos Toledo, V alerto de Rezende, Jo!!o Vel · 
loso, i!'errelra e Mello, Assis Lima, Julio Ta-
vares, Olympio Mourão, Joaquim Callxto, De-
siderlo de Mello, Franklln Botelho e Luiz 



Rennó, faltando com causa participada cs 
ara : Epaminooda! Ottoni, Attolpho Dutra, 
F. Peixoto, Freitas Cutro, Xavier Rolim, 
Gaspar Lopee, Brandllo F1lho e Lindolpho 
Campos e eem ella os mais senhores. 

Abre ·se a sesai\o 
Lida a aota da antecedente e nllo havendo 

quem aobre e lia fdQa obeervaçihs o ar. Pre-
sidente a dã por approvada. 

BXPROIENTE 
0 Sll. I.' SECR11TAR10 dá conta do Se· 

gu ;nte: 

Officio 
DJs dre. juizes de direito das comarcas do 

Carmo do Parnabyba e de Monte Santo adhe· 
rindo á representaçll.o de seus collegaa da 
comarca de Palmyra.-A' commissi\o de Jus · 
tiça Civil e Criminal. 

Rtpresentaçtfo 

J)) proprietario da fazenda denominada «S. 
UomingoF• solicitando trans!erencia da mes-
ma do districto da cidade de Mnzambioho 
para o de Monte Bello, municipio de Cabo 
v.rda.-A' commisslio de Ettatistica. 

Requel'i menta 

01 superiora do collegio da lmmaculada, 
nesta Capital, pedindo UD'\ auxilio para poder 
continuar a manter seu estabelecimento on· 
de ministra ensino gratuito a di verses alu· 
mno s pobres.-A' commiull.o de Petições. 

0 SR. NUNRS PINHEIRO commnnioa e a Ca-
mara fica inteirada, que o sr. Ribeiro Jun· 
queira tem faltado ás sessões por motivo 
de molestia. em pessoa de sua família. 

O SR. JoA:o Lmz manda à Mesa uma re· 
preaentação da Camara Municipal de S. Pau-
lo do Muriahé sobre questão de divisas do 
seu município com o de Cataguazea.-A' 
commissilo de Estatiatica. 

O sr. l'errdra e Mello:-Sr. Presidente, 
venho trazer á Camara dos senhores Depu-
tados uma petlçlio do professor Pedro do 
Amsral Bambirra, solicitando do Congresso 
a neceasaria permissllo para que seja publi -
cada gratuitamente, na Imprensa Otllc!al, a 
sua <<Arithmetica theorica e pratica para o 
cureo primario», obra esea jà approvada pelo 
conselho superior de instrucçllo publica e 
cujo autographo acJmpanha a rererida peti-
çllo. 

Pa rece, ar. Presidonte, que ó eese um 
favor facil de ser concedido a. um proreesor 
estudioso e trabalhador, em um meio em 
que ello raros aquelles que apresentam tra-
balhos didactico~ ; e medid as deua ordem 
sll.o a té previstas nas leis de ins trucçào p: i-
inarla . 

O referido professor, ha tempo, rormolou 
um outro traualho escolat· que não poude 
pu blicar ror ralta de me1os, e entllo a. cua 
Laemmert., J'dconhecendo o merit) e a utili 
rt ade delle, publicou o com a conoii~ à?, po-
rém, de ap oderar se de sua pro pr ieJade. 

Pe nso, portanto, que a Camara dos aeu ho· 
res Deputados nllo deve regatear a sua boa 

vontade e a sua sy.npathia a um proreasor 
que tanto se tem distinguido pelo seu me -
rito e pelo sou trabalho, tanto maie quanto 
a boa acolhid a feita a el8a obra servirá de 
incentivo para outros professores, sobretudo 
para o mesmo poticionario que é um estu-
dioso, dedicar 88 a novos estudos e ao prose-
guimento do outros trabalhos. (Mui to bem). 
-A' commiseão de lnatrucçlio Publica. 

SEGUN A LEITUR \ 
Tem 2. • leitura e fl~a aobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer o. 185 . 
Nilo ha parecer de commis~ões a serem 

apresentadoe. 
APR ~: SBNTAÇÕRI DE PROH:CTOS, IN DIC AÇÕRS K 

MOÇÕES 
0 SR. JULIO T.\ VARES, obtendo a palavra, 

envia á. Mt~sa, por parte da comm!lsl!.o de 
Orçamento, ·o seguinte: 

Pr je.:1o 11. /4.? 

(Terceira Legislatura) 
u Congresso Legislativo do estado de ~li · 

nas Geraes decreta : 
ArUgo 1. 0 Durante o perlodo presidencial 

seguinte, o Presidente do Estado receberá 
o mesmo subsidio pecuniario constante da 
lei n. 95, de 19 de julho de IA94. 

Artigo 2.• Durante as ses1 õe1 ordinarias e 
extraordinariaa dr. aeguinte legislatura os 
membro& do Congresso receberão o mesmo 
subsidio pecuuiario e ajuda de custo que 
foram lixados pela lei n . 96, de 20 de jul ho 
de 1894. 

Artigo 3.• Revogn.m se as disposições em 
contrario. 

Sala das aanões da Camara dos Deputadou, 
19 de julho de 1902.-Julio Ta t•a•·es.-Delfi.m 
Moreira.- Va/rrio de Rezcnde .-A imprimir-
se. 

0 SR. \'ASCO AZEVEDO, depois de obter a 
palavra, apresenta o seguinte: 

Projei!lo !44 

(Terceira Legislatura ) 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi · 

nas Geraes decreta : 
Art. 1. • Nos districtos em que houver 

rómente HIDa cadeira mixta. de instrucçã.o 
primaria tlca o gqverno auctorizado a di vi · 
dir o ~nsino de!s& cadeira em duas , sendo 
uma do sexo masculino e outra do sexo 
feminino . 

Para graph o uni co ·• Esaa divisllo será re i ta 
desde qu e se 7oriflque exlstencin de alu -
mnos em numero sutllciente para as duas 
cadeiras. 

Art. 2. ' Revogam ·se a> di~p o si~ ões em 
contrario. 

(S. R. ) Sala J as ses! <)a,:, 19 de .i ulho de 
1902.- Vascu A;er,·i o . - A r thur Pi mc>llú . 
-.\~oiado, a imprimir·se . 

O sr . .Joiio ~·cll<>so:- (NilJ devo lveu o 
seu discu.rao). 



._ .... 
V•m á Men.e, .. taodo apoiado pelo no· 

Ullll.ro de lfllgnatoras, vu a Imprimir-se o 
llplnte. : 

Projecto n. 145 . 

{Terceira Legislatura) 
O Congresso I.egisl_attvo do Estado d" Mi-

nas Geraee decreta : 
Art. 1.· Fica o Governo auctorizado a fa -

zer doaçl!o do proprio estadoal,onde !unccio-
D(lU a Escola de Minas, á Santa Casa de Mi-
lerlcordh:. de Ouro Preto. 

Art. 2.· Revogam·•• aa dlsposlçGes -em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 de julho de 19~2.-.JoOo 
Vello&o.- Vasco AzB!:tdo .-Tavares de h!ello-
Abeilard Rodrig11e8 R. Ptreira.-Nm1e8 Pinhei-
ro.-Carlos Toledo. 

SIWUNDA. PARTE DA ORDE\t DO DIA 
2 .. DISCUSIIO LO PROJECTO N. 139 

E' annunoiada a 2 . · discussão do prc.jecto 
n . 139, E'Xtinguindo a divida rios runcciona -
rios publicos results.ute da constrocção de 
cáPas· por mortf' <!o' mesmos. 

Em álscussl!.l' o art. I . ·, oom a emenda 
a1. I, da commissao . 

O •u . .JoAo Lula : -Sr. Presidente, si-
gnatario do pr~jeoto o. 139, cuja equldade 
ha muito reconheci, coube-me a honra, como 
membro interino da commissão de Consti -
tu.lção e Legislsçl1o, de emittir sobre elle 
parecer para 2. · di~cussão , parecer no qual 
a commlssl1o offereoeu uma emenda substitu-
tiva ao artigo I. · 

Este artigo, 1r. Presic:knh, dispunha : ( lii ) 
A emenda Hubstitutiva da commissl!.o é a 

seguinte : (lê) 
Esta emenda, sr . Presidente, teve dois 

Intuitos : o primeiro foi tornar o favor da 
lei extensivo ás pessoas a que se refere o 
art. I . ·, pelo faliecim ento do funcciona rlo 
publico em data anterior á sua decretaçl':o; o 
segundo foi tornar extenaivo o favor da 
mesma lei, no oaso do funccionario publico 
deixar mlie viuva ou irml1s solte•ras . 

0 fR. FIRRBIRA K ld llLLO:-Medida muito 
justa. 

O PR. Joio Lun;:-Eu acrdei-to que são 
realmente justas estas medidas, porque, ga-
rantida a ordem da succeul1o do direito 
civil. era natural que o favor se estendesse 
aos herdeiros do fnnccionario publico con-
temphd<>s peta lei, inclusi·vé sua mlie viuva 
e lrmi!.s solteiras . 

Mas, sr. Pr esident•, p ~nder~ndo ainda 
melhor o sssumpto e veritlcaudo que ee 
trata de um • lei transi tbria, que deve abran -
ger por equi<hlde os dift'erentea casos que 
na pratiM pouam surgir, entandi que o 
propriosub ·titut\VO dacommlsello nllo satis -
faz por completo aos intuitos r!e equidade 
que o pr~ jecto teve em v•sta r.ealizar. 

Quanto aos oaaos passr:doe a que a lei 
·manda applicar as suas disposições, elles 
alio poucos e podem ser conhecido~. porqud 
a: lei -que ora -ee dl1cute é uma lei de oa-
raoter quasi individual, é uma lei de ca-

raoter local, cuja &)lplieaçll.o pode eer loso 
oonbeclda pelo le1JI&la4or. 

Poueos silo 01 casoa anteriores que podem 
ser_ abrangido• pela lei. Deites, á excepçll.o 
de um, os tuncclonarios publlcos fullece-
ram no serviço do Estado e um ê de tunc · 
olonarlo publico, que tendo preatado ao Es-
tado relevantilllmos serviços (apoiado1) na 
mais eminente daa poeiçlleP, os prestou tam-
bom relevaotleslmos á Uni!o, tendo occu-
podo a maia eminente das posições, na or -
ganizaçl!o do funocionalismo (ederbl. (AI-aia-
dos). 

Nilo era justo. H. Presidente, que tratan-
do o E-tado de fa zer uma liberalidade que-
se justifica plenameo t.. pelos principios de 
equldad;;, esta li bernl i da de ficasse reetricta 
aos casos tuturo11, pAI" ~imples fatalidade da 
occurrencia da morte . 11tes qne o legislador 
resolveue tomar a providencia que se dis -
cuta e ficasse a viuva e filhas dos funccio-
narios "nteriormente falleci tos plivadoa 
dersa mesma liberalidade (opoiodoB). 

Nestas condiçõrs, para que a lei compre· 
benda todos os 0 1 s : a que a eqnidade do le-
gislador teve em vista, vou submetter á 
consideraçllo da Camara uma sub-emendu 
á emenda da commissl!o: 6 uma emenda ad-
ditlva ã emendu eubstitnt iva da comm:sslio. 

Proponho em primeiro logar que se sup-
primam ad palavras-anterior ou posterior 
a esta lei-e que se addicione ao artigo 1. · 
a seguinte diepoPiçl!.o-a diaposiçl!o do ar-
tigo I.· comprebende a viuva e euccessores 
de funcctonario publico que tenha fallecido 
em serviço do Estado e da Unil!.o, até a 
data da vigencia desta lei. 

0 8R. CA~LOS TOLKDO:-Muito bem. 
O sR . Jo.to LUiz:-Da modo que a vi uva e 

successores do funccionario publico já. Cal · 
lecido aproveitarão da liberalidade que o 
Estado faz. 

0 SR. JULIO TA VAREB :-E' de toda a justiça. 
O sa. Joio Lurz:-Ainda otrereço á consi· 

deraçlio da casa uma sub-emenda á emenda 
da commissllo, sub-emenda esta . sr. Preai-
dente, quaHi ·que de simples retlacçl!.o . 

D1z o projecto primitivo e rliz a emenda da 
commiaslio que nos contemplados pelo favor 
da lei se Incluem os menores e os maiores a 
este equiparados por direito. 

A phraae é longa de mais e pode ser sim-
p litlcad~; nestas condições offereço a se-
guinte sub -emenda (lê): <~:em vez de menores 
ou maior<s a. estes equiparados em dil·eito,» 
diga se «moncres ou maiores incapazes.» 

L·ffereço ainda ao artigo I . · uma emenda 
sn ppruPi v a doa §§ I.· e 2. · 

O § I.· do pr~j ecto diz (lê): 
A di~ posição do projecto que tive a honra 

de as>iJlna •· ., no qual C\•llaborei com o meu 
illuatrado collel!a, residente nesta CApital e 
representan te da 5.• circum scr·ipçllo, teve 
por IIm esciare ct~r a interpretação que se 
pode Cozer da lei, favorecendo a p~•soas a 
quem a liberalidade do Estado nllo podia fa-
vorecer . I A lei teve por tlm ser oi ara, rr as, com a 

I emenda PUbstltur.iva ora. aprest~ntada, a aua 
claresa permanece. · 



O§ I.· nlo ê necessario, porque ê eviden -
te que estando a mulher judicialmente se-
parada do marido e deaapparecendo, por-
tanto, a commnnhlie de bens, derapparece o 
Beu direito de compartilhar dos bens que 
perteuclam ao marido, e além disso flc'l sa-
nada qualquer dltllculdade de lnterpretacllo 
pela restricçllo olferecida na emenda substi-
tutiva da commlsrllo, quando diz-guarda-ta 
11 ordem de succ~ssllo estabelecida pelo direi 
to civil. 

Quanto aos filhos maiores e filhas c&.@adas, 
nll:o ba tambem necessidade de uma dlspo-
siçllo expressa, visto c!'mo o artip:o I .· eeta-
beleceque o~ fa,ores ser ão concerlidos quan 
do o funcc ionario deixar viuva, fllbas soltei-
ras e filhos menores ou incapazes. 

Era uma redundancill que Pe explicnvf\ 
pela uecessirl ed .:J que havia de clareza Am 
um assumpto digno de toda a ponder»çllo, 
redundancia na qual teve coperticipsçi\o 
muito dite . ta e que deu emejo á commis-
sl!o para exp l!car aeu pensamento, atlm de 
que o po~ er publico, na execuçllo da lei, 
aalba como applical a. 

Quanto ao § 2 . ·, tambem é desnecessa· 
rio , porque é claro que o funcc lon:nio pu· 
bl ico. emquanto vive, faz as prestaç~es pAra 
a amortizaç!lo do pred io ; morto. desapoarece 
a obrigaçl!o de amortizar o restante ds di-
vid a, de modo que em face do direito, a 
situação é dupla: O Estado nllo pode legis-
lar sobre as presta ções ·já pap:as, por•que 
essas fazem parte do patrimonio do (unccio -
na.rio, e por consequencia obedecem âs le is 
~reraes de succeFsl!o, re11u1a1as pelo direito 
civil da Republira; relativamento, porem, á 
parte n11.o paga das prestações, que é justa-
mente a que constrtue a libera lidade do 
Estado, elle pode legislar porque. trahn -
do -se de uma doaç!lo, perd ão de divida, ou 
que n:elhor nome tenha em direito, o E~ 
tado pode impor as condições que mel hor 
lhe pareçam e por isso mesmo estabele -
cer que a parte nlto paga das prestacões 
pertence exclusivamente á viuva, aos ilihos 
men< res e incapazes, ás illhu solteiras, á 
ml!.e viuva e as irmãs solteiras. 

E' este o intuito do § 2. ·. intuito que fica 
per(eitamenie resalvsdo na em end a su~sti . 
tutiva da cnmmi••ão, p or4ue, tratando se 
de uma liber" lidade e dispondo a lei que 
esPa li be ra lidade se torna etl'ec tiva quando 
o funcc io nario deixa viuva., fllhA.s solteiras e 
filh os menores ou Incapazes, m!le vi uva ou 
irmãs FOlteira~. ticl Pubenten1 frl c que tal 
libera l tdade só a proveita a es~Rs pessoas . 
Torn a-se, poi•, rlesnecessario o § 2. · 

São estaP, ar.' Presidente, as omen~as que 
ten1.10 a boma de Pubmetter á co nsrdoração 
àa casa, Pobre o artigo l. · rh projecto. re 
servando-me o ri ireito de otr•recer outras so -
bre os demais artigo•, quanrh> rorem submet -
tldos ·á disouss!lo e espero que a Camara dos 
srs. D•putado~, que votou o projecto em 1. • 
discu•são, por unanimi dade de votoP, com-
preh~nden'.lo os intuitos quer da commls -
são, quer• dos redactores do projecto. ap 
provará as emell'hls, p >rque estas vüm me 
ih oral-o e attunder ás di versas condições 

de ectuidade que elle teve em vi&ta. ;Mu•to 
b~m; muito b~m). 

Vem á mesa, são lida~ . a poiadas e pos-
tas em discussão conjunctament9 com o art. 
1. · as ~eguintes : 

N. 2 
Sub emenda á emenda fubstltotiva da 

com missão: 
Supprimam-Pe as palavnu •anterior ou pos -

terior a eeta lei .,. 

Emer..da additiva . 
A crescente-se : 

N . 3 

Art. A di~posiçlio do artil!'(> l. · compre-
bonde a viu,·a " os f u ccassores dos funcci-
onarios publicas que tenh • m f>~ lle cid o em 
serviço do Est ado ou da lloião até a data da 
vigente lei. 

N . 4 

Sub emund a li. emeuda da com:niF,;ão : 
Em vez de «O U ma iores a estes ef] uipara-

dos em direito~ diga se «m aiores in ca paze s>>. 

IS . 5 
Supprimam ee os§§ 1. · e ·!.· dob r Ligo l 

- (S . R.) 
Sala das fes , OsP, 19 dA julho do 1902. -

lulio Trwart> .-.lucio Lui: .- Carva lh~ Britlo. 
O 01r. Vasco ,,ze'l'eilo : - Sr. Presidente, 

nilo é meu intuno di scu tir o pr" jecto pelo 
seu lado juríd ico, alheio r)o mo sou ;is qoes-
tOes de direito, pu•a a ~ quaas não tenho o 
necessario preparo (não apoiadns). Desejando, 
porém, votar com perfeito conhecimento de 
causa, venho pedir á cl' mm issno a lguns es -
clarecimentos sobre certos pontos em que o 
meu espirito precisa ser eluci dad o. 

Como v. oxo. Pabe, ar. Presidente, muitos 
dos funcci onarios que tive m m concessão de 
casa nesta Capital tl zer,nn cessào desse di -
reito em frtvor de outros individu oF: deeejo 
,;aber agora se e :: o; .,d cess iona ri os gosarão dos 
f11 vores que a Camara dos ~r.< Dej>otados, 
com muita justiça e equ td11de , vae Instituir 
em benertcio dos fun ccionnrtos pu bli cas . 

O BR . JoÃo Lurz :-Em occas ii!.o oppor tun a 
apresentarei emenda nas !e sentrtlo . 

0 s a. VASCO AZBV Jo:PO :-Pass 1re1 en •ilo a 
um u•!tro ponto, s bre o qual t•mbem tenho 
du vrdas e que acho que deve ticar bem escla-
recido . 

Se o l'onocionari n pn bli co a quem foi con-
cerlida casa, adquirir d" um cnllega seu os 
direitos ds Um OUL1

1
0 predio, g OSarÍ\, dos ra 

vor·es dll pl e s~ nte le r ent rel ação li OS u018 
predios de sua proprierlade 1 

O •R. JoÃo Lu tz :-Evrdeotamsnte, não . 
Em re la ção a um dos pre~io~ alie gosa do 
ravor do Estado; em outro, nl1o, pois é ad · 
qurrente como pa rLrcular, com u ee fosse eu 
quem compraue o predro . 

0 SR. VASCO AZB VEOO :-Já quo a lil ostrad& 
commis~ão, pelo ~eu relator . aca lJll de resol-
ver essa duvidlt 4oe pal rava em meu espi · 
rito, f Ó me resta aguarclar a emenda em re-



tas 

laçil.o aos oeaalonarlo8 para entlo votar o 
projecto com perfeito conhecimento de can-
aa. (Mtlito ll6ml) 

Nll.o havendo mais quem aobre o art. 1· . 
peç• a palavra, encerra-se a dis~nasão e 
procedendo se á votaçll.o, é o~ mesmo appro-
vado e blm a88im todaa u emendas a !'lle 
spresentadu. 

Em dl8onaa!o o art. 2. · 
o •r • .leiie Lal•:- Sr. Preaidente, p~la 

arprovatll:'> da• emendas que tive a honra 
de enbmeUer á oonalderaçll:o da Camara, o 
artigo I.· do projecto tio" redigido da ae-
gnlnte form a.: (lé) «Art . 1 ·. Ficará extinota a 
divida dos foncoionarios pnbllco1, resultan-
te da oonstrucçll.o de oaaa na Capital do 
Ettado para ana residenoia, quando, por 
fal!eoimento, deixarem os referidos fonccio-
narloa viuva, filbaa solteiras, filbo8 meno -
rei ou maiores incapatel, ou mll.e viuva, 
lrml8 8olteJras, guard,.da a ordem de EUe-
ceu!o estabelecida pelo direito civil.• 

Floou ainda approvado o seguinte addl-
tivo: (IJ) 

Maa, ar. Pt'lsidente, pel a approvaçll.o das 
emendu foram supprimidos os § I e 2 do re-
ferido art. 1. · e como e8tâ em diacussll.o o 
art. 2. · que fat referencia a e11e8 §§ en-
vio á Meell uma emenda Bupvresai v a conce· 
bida nos seguintes ter moe: (lé) 

Apro•·elto o ensejo de estar n:1 tribuna 
para eaolarecer o pensamento do projecto 
em seu8 dispoaltivoa gero.es, de modo a re8 · 
pender a algumas objecç!!es dos meu! lllns-
trados colleges: a diaposiçlio que acaba Lle 
ser approvada aproveita aos funccionarioa 
publlcoe que deixarem viuva ou autceasores 
com as condiç!!es previstas no art . I . ·, nAo 
aendo e88encial que tenha par,ntes em to-
doe os gran• mencionados, mas em qualquer 
dellea. 

A emenda é a seguinte: (lé) 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra em 

diacussllo conjunctamente com o art. 2.· a 
seguinte: 

Rntenda n. 6 

Emenda ao art 2.· paragra pho unico: 
Supprimam-se as palavras e «Bens §§•.-

Jo<fo Luiz . 
Nlio havendo mais quem peça a palavra 

sobre o art. ·2.· é o mesmo approvado, assim 
como a emenda n . 6 a alie otrdrecida . 

Em diacussilo o a.r·t. 3. ·• 
O sr,'.Jo&o f,ula:-Sr. Presidente; o art. 

3. · do projeoto disp!!e: (liJ ) 
O intuito do projecto fel obrigar ao pa · 

gamento de todas as contribuiçõeH que se· 
Jam devidas até á dat a 1m quo o favor pos 
sa ser concedido, lato ó, até á data da In . 
validez ou do fallecimento do funocionarlo. 
As contri t niç!!es anteriores a essa data de 
vem ser pagas, porque e lias nllo aão releva-
das pelo projecto de lei. A r•ada{'ção origi-
nal, por ém, podia dar l ~ gar a um a interpre 
taçl!.o vexatút'ia e restrictiva Llo pensamento 
do legie lador, porquanto póJe dar se o fa-
cto do funccJOnario publi co faUecer ou tor-
nar-se invalido nl!o estan1o quites com o 
theEouro do Estado ou com a Prefeitura e, 

neate cuo, elle quan:lo invalido ou aeus 
auooeasoNII!, por seu C•lleoimento, poderll:o 
concorrer para o pagamento du oontrlbui· 
çllea e impoatoa ainda deviáos. 

Nestas condiçlJe~. nll:o era justo que se im-
pedisse o pagamento; e é p&ra obviar aos 
mconvenientes de semelhante interpreta~, 
que não oorresponderia aos verdadeiros tn-
tuitoa e ao verdadeiro pensamento do legisla-
dor, ~os eu tenho a honra de olferecer a se-
guinte emenda aubatitutiva do art. 3. · em 
dlecuullo (lé). 

E' apenas uma queata:o de redaoçll.o, maa 
que tem por fim tornar claro o pensamento 
do legislador . 

Ao art. 3. · vou ainda apresentar uma 
emenda additiva, que responde a pergunta 
que ba pouco nos foi feit.ft pelo llluetre depu-
tado, repres11ntante da 5.• clrcumecripçil.o, 
residente em Pltangu y, o ar. Vasco Aze-
vedo. 

Como v. ex c. e a Camara sabem, ar. Pre· 
aidente, diveraos fnncolonarios publlcoa fize-
ram ceaall:o de suas casae a outros funcciona-
rios nomeados posteriormente á mudança da 
CapitaL 

Nilo é justo, sr. Preaitlente, que os ceulo-
narioe danas cuas, que 1ão funccionarios 
publicas, fiquem pri vados do favor da lei. 

0 SR. aARLOB TOLED O: -Muito bAm ; com-
tanto que sejam fun ccionarios publicas. 

O SR. JoÃo LuiZ:- Sem duvida. A razão 
que ha para concedermos aos funcoionarios 
publloos que directamente receberam do go-
verno as caaaa construídas, IJ a mesma que 
legitima a concessilo desse favor aos func-
cionarios que obtiveram essas casas, n!l.o di· 
r.~ctamente do governo, ma• por <:essll:o . 

VozEs:-Perfeitamente; muito bem. 
O aa . JoÃo LUiz : -Por laso apresento á 

oonaideraçllo da Camara uma emenda que 
lerei e, antes de terminar, seja me licito 
reaponder ainda á. argulção que me fez um 
lllustrado oollega relativamente á condição 
dos filhos legitimados ou reconhecido•. 

E' .:laro e é evidente que a lei referindo-ee 
a Jllhos menorea e a filhas solteiras, abran-
ge nll.o só oa filhos legitimes, oomo os legiti-
mados por sub1equente matrimonio ou me-
diante reconhecimento, de accôrdo com a 
legislaçllo civil e, portanto, a duvida nlio 
tem razll.o de aer. 

Preciso ponderar ainda à Camara dos ars. 
Deputados que o prejuízo resultante desta 
lei será. mínimo para os cofres do Estado ou 
da Prefeitura, dada a mortalidade annual 
dos funccionarioa publicoa, que é ínfima, 
oomo é sabido de todt>s e dado o facto de não 
estarem todos os funccionarios publicos nes 
condições previstas pe'a lei. 

Por consequencia, trata-E e do um prejuízo 
mín imo e dO meamo tempo de um acto de 
equidade para com o fanccionalismo da Ca-
pital, que teve de receber, com a urgeneia da 

1 mudança da Capital, c5sas construídas por 

I 
preços exaggerados ( op .i11dos ) • .• 

0 SR . PORTO PRIMO : - E de pessima con-
strucçllo. 

O sR. JoÃo Lurz . .. pois que foram con-
' Etruidas ás pressa& para que a Capital se in-
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stallasse no prazo preacripto pelo legislador I que dispõe que a divisão judiciaril'. do Esta-
( muito bem '). do coincidlrâ, tanto quanto possível, com a 

Ora, se a Capital ja está installada ha mais divisão administrativa. 
de 4 annos ; se as prestações têm sido pa- Não convem, ar. Pretidente, incluir no 
gae e continuarão a sei o, não é justo qu e texto desta lei, de sua natureza simpleP, de 
obriguemos os herdeiros do funccionario pu- sua naturHa urgente, preceitos outros que 
blico que nllo teve rePponsahilidade pelos não entendam exclusivamente com e~sa no · 
exaggeros desses preços, á continuaç!lo de oesaidade de coiMidencia. . . 
contribuições muito maiores do que as que Ora, a emenda de que sou Blf(nata riO pro-
teria o funccionario de fazer, se na quadra cura resolver não questões atti nentes á co-
actual e sem precipitação, tivesse de con- lncidencia da divisão ju1iclaria com a ad -
struir a expenaas propri as, caea para sua ministrati va, mas interpreta r a lei n . 319, 
reside~cia. relativamente a quest ão !le limites de distri 

O projecto é, portanto, equitat:vo e não ctos da villa de ltailn a . . . . 
prejudica de modo sensível as finanças da Sr . Presidente , eu tenho .Já op1mão for 
Prefeitura e assim ee legiti ma sob todoR os mada a respe1to da questão o est~ u conven · 
aspectos. ( Muito bem ! muito bem ! 1 cido de que a emenda repres~nta não !Ó .n 

A emenda é a seguinte : ( L íJ ) mterpretaç_!lo verdarle1ra e leg1t1ma do espl -
\'êm á Mesa, são lida~. apoi adas e postas rito da le1 que votámos o anno passado 

em dis cussão conjunctameute com o art. (~11U1 to bem do s•·. Ca.·vatho Bnlt? )•. como ~a -
3.· as seguintes : t1sraz a uma necessidade admimst rat1va, u 

raço esta declaração para qua se 1a ·b1 que 
presto a emenda que ass iguei o apoio de meu 
voto e da minha palavra. ( Muit • tem ), 

Ao art. 3 . · 
Substitua-Ee : 

N . ~ 

Artigo . As diaposiçües desta lei eó ; t pro . 
veitam aos funcci onarios publicos ou seus 
successores que se mostrarem quites com o 
Estado ou com a Prefeitura até á dat a em 
que tenham de gomr dos favores por ella 
concedidos. 

N. K 
Accrescente se : 
Artigo. As disposi ç···es desta le i apro,·ei · 

tam aos funccionarios pu blico& cess ionarios 
de casas a que ell a se reftlre e que se acham 
nas condições por e lia prescriptas . 

Sala das sesrões, 19 de j ulho de 1902. -
João L uü . 

Encerrada a discussão são approvadas as 
duas emendas, ficando prejudicado o artigo . 

Sem debate approva -se o art. -1. · e con-
sentindo a Camara que o projecto passe a 
::! . · discussão é elle remettido á com missão 
de Legislação. 

Suspende-se a SflSsil.o por lO minutos . 
A' I hora e 40 e reaberta a mesma . 

Nll.o querendo, entret11nto, sr . Presidente, 
perturbar a marcha do projecto que !e dis · 
cute, venho requerer a retirada da referida 
emenda, prote stando apresentar á c•mside · 
ração da Casa um proj ecto que tra te do aa -
sumpto contido Da emenda . ( .1/uito bn>•; 
muito bem). 

Vem ~t Mesa, é lido, apoiado e en tra dis· 
om são o segu inte : 

Req uerimento rob•·e " " ll!end • n . I, "'' ;.,,. ,,j p-
cto 11. 1.1:.1 

Requeiro a retirada da emenda n . I, de 
que sou signatario, com o protesto de cou-
verte l-a em projecto especial. 

Sala das sessõe~. 19 de julho de 1902. -
Jo ão Luiz . 

O sr. Vasco AzeveciO :-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para submetter á considera-
ção da Camara um requerimento para que o 
projecto n. 133 em discusalio seja envia<.lo 1i 
commissll.o de Constituiç!io P Legislação. 

A matari a de que elle S3 occupa, ar. Pre -
sidente, ê pela sua natu reza da mais al ta 
: elevanci a e o seu assllmpto é de grande 
importancia principal mente para os distri-

Co,..;nsuAçi o DA 2. • DiscussÃo DO r ac.rscTo ctos do Estado que, com a divisão do anno 
passado, ficaram desa ggregados de uma co · 
marca e a unexados a outra . 

E' annunciada a continuação da 2 .• dis- Se, nos munlc1pios creadrs pela refurma 
oussão, por a rtigos, do p roj ecto n. 133, l'a · ,·otada o anno passado, os districtos ficaram 
zendo coincidir a divisllo administrntiva e den t ro da mesma comarca de que fo ram 
judiciaria do Estado. desmembr edos nesses municípios não pode 

Em discussão o art. 1.· conjunct & ment ~ haver commc ção, a~r~tação e deFgostos com 
com a emenda n . I . a approvação do prc-jecto que se discute ; 

O e r. João Luls:-Sr. Presidente, sig nn · mas, sr. Pre,idente, ba outros municípios 
tarlo da emenda em discussão sob n. I, que creados pela reforma do a uno passado qu ~ 
trata de interpretar a lei n. 319 do anno não estão absolutamente nestas condições, 
pusado, sobre a divisão administrativa do e o projecto, pn:curando fazer coincidir a 
Estado, venho submetter á co nsideração da div isão administrativa com a divisllo judi · 
Camara dos srs. Deputados um requerime n · c lar ia do Estado , vem profundamente preju · 
to de retirada dessa emenda, com o protesto dica r os interesses dd alj!umas comarcas, 
de apresentai a con:o proj ecto l eparado e co mo a lje Sabará, cuj o fõro ficará (jUUi 
independente . completamente ann iqull ado. 

O projeato em discussão, sr . Presiden te, 1 Na ausenci a do meu illu strado co llegu, 
trata de cum prir o preceito conatit rc ional companhei ro de representaçi\.o e residente 
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naquella cidade, eu em consideração, não só 
aos favores politicos e á grat.idlio que devo 
aos Feus habitante~. maa em conaideraçll.o á 
importancia daquella localidade, á ma anti 
guidade, aos grandes serviços que os tllbos 
daquella g11nerosa terra têm presta1o ao 
Estado de Minas, vejo-ma na nacess1dade, 
obriga o mesmo, a vir pedir o adiamento 
da dlacusslio ilo preFente prqJetto até que 
sobre Alie se pronuncie a ccmmissão de Con-
stituição e Legislação_ 

Est' requerimento f11nda -se, Pr. Presiden-
te, em que estantlo aff<c. to a ella um proje · 
cto de reforma da Constituição, no qual se 
consi~nem disposições rdferPntes á reorga · 
nizaçllo da magistratura, projecto este que 
tem de pass.r na Camara e no Senkdo 
em dois anno•, é bem possivel que até a 
occuillo de Per elle promulgado appareçam 
dlspoaições salutares elevando a comarcas 
c a muni ci pivl ultimamente cree•los ... 

O SR . JoÃo LUiz:- V_ exc. está argumen-
tando c ~ m hypotheses muito phantasticas. 

0 SR. V MCO AtEVBDO :-Esta hypoth e~e 
plirece pbanta>tica a v. ex c., mas pode se 
dar e está clent.ro do r11gimen do possivel, 
porque os mumcipios, ultimamente creados, 
desejam sua expansão, promoveu:: seu en-
gran~ecimento e para serem comarca bi'io 
de envidar to:los os es forços. .. · 

O SR. JoÃo LUIZ :-1'.' possivel : · do po~er 
para o ser não se tira conclusão. 

0 SR. VAECO AZ EV F:DO:-Se é pouiveJ que 
e~ tas villaa tenham fôro e se é quasi certo 
que o projecto da reforma comtitucional , 
de que e auctor o illustndo collega que me 
aparteia neste momt~nto, será convertido em 
lei, tal o numero de asslgnaturas dos no-
bres collegas e taes as adbesões que a. ex c . 
tem recebido por parte da população do 
Estado, porque razlio, ar. Presidente, uma 
mataria de tanta importancia como esta, em 
que nós vamoe reviver uma questão agita-
dissima que provocou as mais justas recla-
mações bo. de 1er votada nesta seuão quan-
do pode a Camara della se occupar na •es-
sll.o do anuo que vem, fazendo um projecto 
mais perfeito e que melhor attenda ás con-
dições da epocha e de accordo com a refor 
ma constituci< na! Y 

Eis porque, ar . Presidente, não obede · 
cendo senllo aos sentimentos de justiça, nllo 
zelando senão pela eqnidade da medida, eu 
venho pedir que o projecto em discussão 
seja remettido á digna commissi'io de Le 
gislação para que ello. se pronuncie wbre a 
sua opportunidade na presente sessão ou 
se deve ser adiada para a F eseão fatura . 

Nestas condições, sem que seja meu viso 
sómente prestar serviç& á cidade de Saharli 
que aliás mui to me merece, mas presta i o a 
todo o Estado, eou levado li apresentar o re 
querimento de adi amento. 

Sr . Presidente, quando outras razões não 
existissem para mim, bastava a considera -
çl\o de poder prPstar serviço á cidade de 
Sabará, porque aquella cidade para nó3 re · 
publicanos representa um centro glorioso 
dos que sempre se bateram pelas idéas <;ue 
vingaram a 15 de novembro de 1889 (apoia-
d~s). 

Teve :Jquella cidade tradicional a gloria de 
nas ultimas eleições da monarcbia eleger o 
candidato republican •J que pe rdeu a eleiçi!.o 
o penas por 4 votos, sendl) o candidato con-
tr a rlo o lrmllo u\1 poderoso primeiro minil -
tro do gabinete rleposto ! 

A cidade de Sabará deve merecer o nosso 
maior acatamento (" l'uiados) . 

Approvatlo o projecto, ar. Presidente, co · 
mo est.h concebido, a comarca de Sabará fica · 
rá reduzida quasi ao d:stricto da cidade 
com grave peri :;!o para li sua vida furense 
pelo projecto co nae mnada a completo anni-
qullamento. 

Envio á mesa o meu requerimento. (Muito 
be m ; muito bem I) 

Vem á ~1esa, é lido. apoiado e posto em 
discussão o seguin te : 

Ucqueri •r,ento sob1·e o prujeclo n. 1:1:1 

Requeiro que o projecto c. 133 volte à 
c Jmmlssão de Const1tuiçi'io e Lellisl açllo. 

Sala das sessões, 1\J de julho de 1902 . -
Vnsco Azeveto . 

O sr . .Joiio Lulz:- (Não devolveu o seu 
di~cnrso) . 

N10guem mais pedindo a pala vra encer· 
ra-se a discussiiJ, tlcando ad1ada a sua vo-
tação para quando houver numero ;egal. 

Nada mais havendo a tratar· ~e o ar. Pre-
dente designa para o dia 21 a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTI 

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

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distri buidos. 

Apresentação de pareceres das commis-
sões. 

Apresen t ação de prOJectos, requerimentos, 
indicações, interpellações ou moções. 

Discusslio de requerimentos, indlco.çõe• 
i nterpellações e moções. 

Approvação de redacções tlnaes. 
V,Jtação do J•equerimento do sr. Vasco Aze-

vedo e, rejeitado este, continu~çllo da 2 . • 
~iecussão do projecto n . 133, fazendo coin-
cidir a diviBí\o administrativa e judiciaria 
do Estado . 

SEGUNDA PARTE 

Atê 4 horas da tarde : 
t.· discuseão do projecto n. 140, sobre 

explcração do ribeirão do Carmo . 
3. • do de n . 131, sobre escrivães priva-

tivo& das execuções criminaes. 
Continuação da 2. • discussão do proje-

cto n. 134, sobre rerormli da Conetituiçl!.o do 
Estado, a parti I' do art. I.· 

Discuuão do parecer n . 185. 
Levanta· s ~ a sessão. 
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22.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 21 DE JULHO 
DE 1902 

PRBH DtNClA DO SR. RIBBIRO DE Ol.lV EI RA 
SUMIIARI0 :-·1 • parte da or lem do rllo. - Acla. -

llxpedlenl •. Obse tvaÇ(IeS dossr s .: lguocio ~lurl• 
e JoA 1 l.ui1.. t . · le tlura . - Apre ; eFJ iaç:to t.lu va-
rcrcr par a H . oiÍ1 Cli !SàO tiO vrojecto 11. 1$~. 
'dem uu projo•c to 11 . ! 4'i - llequ t rtllt l'lllO do sr . 
João l.niz .-l'otaçõ•s a:li •ola , . - Cunlinu aç:i• da 
2. ' Ôi SC tlJ S:io o lu pr .. j e. lo li. I •:; -- ~. ' ['Af ie. 
2 di sr. us<:io ol u pn•i••clo n. 1!0. Art. ~ . · [)i •-
cur~,, c r'men (li\ tio s r t: :l.ri08 l'o 'r.d •. tH"r llr !<oo 
d 11 s r . J o:lo Lu iz P. lgoae•o :.1urta .- 1 · nt·cu' -
~àu cl ., proJCI.:lO 11 . LH . Di5l' U' :-U,:, e E:' ll . · lh latt 
dos s r~ Juvemt l'eno a e Joã o Lui1. -- Cunlt nua-
vao ria t . · d tSC II '':io " '' pr oj·clo n . ~ 3 1. Lil['i -
lulo 1. ·. D~> cur,ol ri J " \ 'ai c ri o ,fe ll ezcnd e . 
Discurso e requ c; itnP.III•' do , , . l'ar ltH T<•ledo -
Di ;cu s<~O '"' par~ l ' < l' 11 . l ~o . - OIII C t ll do olta . 
Ao mei o di a, fsit~ ,, caa t11ada, achum-se 

presanteH os SI'S.: k.t l "'ro de Olive ira, Ce 
leati no Soaro~, Nunes Ptnheiro, A5ostinho 
Pereira , Oly mp io Borg-es, Ra pOHO ue Ahnei· 
da , Artllur Pimenta, João Pto, Val eria de 
Retende, Olympio Mourã. , Joi\o Lutz, J ~yme 
Gomes, Deltlm Moreira, AlveA de Law os, Vas 
co Azevedo, Juveual Penna, lgna.: io Murta, 
Des1derio de Mell o, Julio Tavares, Carvalho 
Britto, Porto Pt imo, f' erre ira e MeJI ,), Ca1 los 
Toledo, Lu1z k.ennó, João Velloso, Xavier Ro · 
11m, Assis Lim11, Abeilard, Rodrigues Chaves 
e ~·ra nklin Botelho, faltan1o com causa 
participada os srs . Epaminondas Ottuni, As 
tolpho Dutra, F . Peixoto, Freitas Castro, O as · 
par Lopes, Brandão Filho, Lindolpho \.:ampos 
e Ribeir o Junqueira e sem ella os mais se-
nhores. 

A hre se a sesslio. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações o sr. Pre -
sidente a dá por approvada. 

EXPBDIBNTE 

0 SR . I,' SECRETARlO dá conta do se · 
guinte 

RepresentaçlúJ 

De Manoel Bernardino de Andrade e ou -
tros pedindo para ser annexada á comarca 
do Turvo a parte da. fazenda «Agua Limpa» 
que Mlualmente pertence ao districto 
de lbe rtioga. -A' commlsslio de Estatls · 
tica . 

0 BR . IGNA CIO MURTA communica e a 
Camara fica inteirada que o sr . Joaquim 
Calixto Coiltou hoje à sesslio por motivo 
justo. 

O BR JoÃo Lnz envia á Mesa um reque-
rimento em que os profes.>ores norm alistas 
com exerc tcio na villa de Ouaranesia soltei · 
tam ver·ba para pagamento de seus venci . 
mantos que devem ser equiparados aos dos 
demai s professores de cadeiras urbanas.-
A' commissi!.o de lnstrucçi!.o Publica . 

2.' LEITURA 

Têm 2.• leitura e lloam S<Jbre a mesa para 
ordem rt os trabalhos os projecto1 ne . 143, 
144 e 145. 

A. C:. - 17 

APR BSF:NTAÇÃ.O DE PARECERES DE COlii!KII· 
SOES 

0 SR. CARVALIIO BRITTO, peJa commi88ão 
de Coustituiçllo e Legislação, apresenta o 
seguinte: 
l'ar ec~tr ti r edn.c )"t..'i.O pa r a .'l.• rli.sC I-48S{io ~obre o 

projecto " . 139 

A commi ssão de Ccnstituiçi!.o, Legislaçi!.o e 
Podtlra• , a que roi presente o pro jecto o. 
139 co m as emendas approva·las em 2 . • dia . 
cus~llo, e de pa rece1· que Aeja o mesmo apre-
sentildo p1ra 3.• rtiscussllo e a pprovado com 
a seg uinte redacção de 11ccordo co on o ven · 
cido : 

O C-; ng resso Le gisl t~ tivo do Eitado de Mi · 
nas G,; ra es decreta: 

Mt. I .· Fi cará ext io cta a d ivida dos func· 
cion ar ics publlcos resul ta nte da con strucçl!:o 
LI e eMas na • Apita i do Estado, par a sua re · 
sideocia, qu ando, por fall ecimento, dei xa · 

I rf•m os re re r id ,IS run cc1onat ios vi uva, fi lhas 
~olte1ra •, MIIH ~ menored ou maiores ir .ca-
pazes. " ãe viuva •·U tr ml!s so lteiras, :;u ar· 
dad 'J a ordem de successl!o estabelecida por 
direito civil. 

Art. 2 . · As dioposiço s" do arti:;o 1-ntect\ 
Jente compre henuem a viuva e os succes-
Pores dos l'uncc tonarios publ •cos que tenh am 
fallecido em serviço tio Estado ou da Unil\o, 
ale a data da vigencia desta lei. 

AI t. 3 . · Na.o Sdl á ob1•igado as contrib!li· 
ç1les para am ortisar a referiria divida o fanc-
cionario que por invalidez ror pr ivado de 
seu cargo. 

Paragrapho unico . Neste caso, dep~i s da 
morte do funccionario, applicar-se-loc o dia· 
pcsto uo art. I . · 

Art. 4. · As disposições desta lei só apro-
veitam aos funccionarios publicas ou 11eue 
sucoessores que se mostrarem quites com o 
Estado ou com a Prefeitura até a data em 
que tenham de gosar dos ~avores por ella 
concedidos . 

Art. 5. · As disposiçnes desta lei aprovei-
tam aos funccionarios publicos, cessionarlos 
de casas a que alia se refere e !; '-'·" estejam 
nas condições por e lia preecr ptas . 

Sala das comm isoões, 21 de julho de 1902. 
- Car.,alho Bro/lo .-Jollo Lu.z.- Vale1·io d• 
Rtzende.-A imprimir-se . 

O BR . PoRTo PR1wo, por parte da com-
missão de Petiç1l~s , ona nda á Mesa o:seguinto: 

Projeclo n. 146 

(Terceira Legisla tura) 

A' commiaf1lo de Representações e Reque · 
ri mantos fui p resen !e a pet1~!\o do cida-
dão Augusto de Alm eida M"ga l iJi!:es, thesou-

; r eiro da Recebedori a de Mtna~ , pedindo a 
1 decretaçl!:o de uma lei relevando-o do paga· 

mento da quantia de 2:3303000, feito naquel· 
la repartiçl!.o ao apresentante de duas ordens 
que nl!.o lhe pertenciam. 

Just ificando a sua pretenQilo, allega o pe-
ticionaria: que tendo sido ~ p resentadas na 
Recebedoria, em 13 e 14 de se tem bro do an-
no proxi mo lindo, duas ordens ae pagamen· 
to sacadas pela Secretaria das Fi'lanças em 



18 de dezembro de Jg()() e 27 de jUDhO de CONTDroAÇÃO DA 2.' DIIOUBBÃO DO PROJBOTO 
1001 a. primeira. a. ravor de José Pinheiro de N. 133 
UlbÔa Clntra e da quantia de ~30$000, e a . . . . . . _ 
te unda a favor de Eugenio Slmphclo de Sal- ContiDna em 2. discussão o art. I. d~ pro 
1ef e da quantia de 1:400$000, amh• tran · Jecto n. 133, que e encerrada sem m_a1s de-
sferidas por endósso de Alberto de Magalhães bate, sendo elle approvado e. bem ~sum um 
& comp., to i, em 25 do mez de setembro, o requerimento do sr. João Lu iz, ped!Ddo rett 
continuo Adll.o Firmino Maciel entregar os roda da e~enda D • I . . . 

9 
• 

reapectlvoe avisos de pagamento dessas or·j Sem debate appr~vam · se os artigos -· , 
dena áquella lirma commercial, estabeleci- ~· · e 4. · e consentmdo a Camara que o pro 
das á r ua d'Alfandega n . 36; que, por occa· l Jccto pane á 3 . .' ~Idcussão, volta elle a 
aii!o deaaa entreg.:- Augusto Cesar Osorio, commtasão de I·.statistica. 
que ae achava no armazem da dita caaa e I 
declarára ser empregado desta, tomou os 2.• PART E DA ORDEM DO DIA 
aviaoa e no dia 25 do referido mez, apres en- 2. ' DiscussÃo oo PROJ,;cro N. 140 
tou-se na Recebedoria para ser pago das 
respectivas importanoias;-que confronta- E' annunciad a a 2. · d1acussll.o do proJeoto 
dos os avisos com os recibos pelo dito . 0~0 · n . 142, sobre exploração do r ibeirão do 
rio apresentados e veritiC!da a conformidade ; Carmo . 
do~ documentos, foi etfectuado o pagamen 1 So m debate approva -se o a1t I . · 
to;-que em 30 do citado mez de setembro, Em discus8ão o art . 2. · 
tendo a firma de Alberto Magalhlles & Comp. o 8 r. <:arloa Toledo :-Sr. PreFiJente, o 
mandado á Recebedorla um se.u empregado projecto que se acha em discussão, e que 
pedir a soluç!lc dos saques, foi então verlfl: pende de deliberação da Camara dos Hs . De· 
~ado o trama do falso rep resentante que fo1 putados, ó de uma alta importancia para os 
lo o preso e está sendc processado;- mas, destinos da industria extractiva, em nosso 
qtie tendo sido realindo o pagamento, .em - Estado, e, principalmente, no distri~to que 
bora ú. pessoa Incompetente, é elle pettcto- tenho a honra de representar no sero desta 
na~io responsavel pnrante o Estado pela casa . 
quantia que pagou; que, finalmente, pedln- E' por 1s.;o que lembrei-me de, fazendo ai · 
do ao peder ex~cutivo que o rele~· afse da gumas consideraçr>es sobre a mate.ria. pro · 
indem nisaçiio, JUlgou-se o mesmo lllcompe- curar conciliar, tanto quanto posst vel co.11 
tente para tomar conhecimento do assumpto os interesses rlo s proprietarios o interesse da 
que ora submette á consideração da Camera industria extrac \iva, quo nilo pode medrar, 
dos SIS. Deputados, . que não plde desenvolver· se, no Eshdo, sem 

A commi esllo tendo exa~inado dev!da· 0 conc-:Jrso dos grandes capit.aes, sem a or-
mente os documentos exhlb1dos e constde- ganização de empresas poderosas, que, drs-
rando quo pela s inforruações prestad as polo pondo de meios e de recursos para fner· 
diroctor da Recebedoria, os factos allegados vingar essa industria, po! sam effectivamen-
não envolvem a mais leve culpa por parte te conseguir o seu desiduratum. 
do peticionario, que é considerado como um b sR . lc;NActo MURTA :-Apoiado. 
funcolonano zelo.so, é de .parecer que seJ a o SR . CARLos ToLEDO :-Eu feli cito, sr. 
adoptado o segom~e pro.)ecto de lei : Presidente ao Estado de Minas Oeraes pela 

O Congresso Legislativo do Estado de Ml- organizaçã~ de uma companhia nacional, a 
nas Gerae3 decreta: primeira sem duvida que affrontando todas 

Art .. 1.• Fi~a relevado do pagamento da as difficuldades da h~ra presente, vem, sem 
qu_ant1a de ~o1s co~tos trezentos e trmta m1l 0 menor receio do futuro, arriscar seus ca-
réis, em CUJO debito se acha com o cofre do pitaes em uma zona riquissima, e que tao 
Estado, o Cidadão. Augusto de Alm_eida M~- de perto conflnll com a cidade onde tenho a 
galhães, thesoure1ro da Recebedona de Mr· honra de residir. 
nas. . Refiro-me á companhia nacional de que é 

Art. 2.o E~ta l!!i entrará em vrgor na data incorporador 0 engenheiro Rocha Miranda, 
de sua pubhcaçao. . . que ao co::~gresso Legislativo do Estado vem 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em solicitar privilegio por 25 annos para, "OOr 
oontrarro. . . melo de machinas e processoe modernos, 

S. R . Sala das commusões, . 21 de J~lbo explorar e extrahir as riquezu auriferas do 
de. 190~·-:-Porlo Primo.-Agodtnho Pel·e•ra. ribeirão do Carmo . 
A Imprimlr·se. . Essa companhia, sr. Presidente, foi Lia pou · 

O SR. J~Ã~ LUI7. pede e obtem dispen~a co organizada, e propõe·se a explorar o l9ito 
do lnterstrc1o regimen!:&l, afim de que seJa desse riquíssimo ribeirão, que, em outras 
~ado para ordem do dia de amanhã " pro· éras, immensas riquezas auriferas produziu 
Jecto n. 139. . . . . . _ para a corôa de Portugal, e ai nda em nossos 

Não ha proJectos, requertmentos, tndioa dias tem produzido os recursos necessarios 
Q!!es e moções a serem apresentados. par~ a manutenção de uma grande parte da 

VOTAÇÕE3 ADIADAS 
E' annunciada a votação do requerimento 

do sr. Vasco Azevedo, pedinJo que volte á 
aommissão o projecto n. 133 . 

O sa. VA!C> Az&VEDO (pela ordem) requer 
e obtem a retirada do seu requeri meu to. 

população pobre do município de Marianna . 
Nestas condições , eu não poderia deixar pas-
rar em silenr.io um assumpto, que tlio de 
perto se relaciona com os Interesses da in · 
dustria. extractiva, á qual prestarei sempre 

. todo o meu apoio , nesta Casa, desde que se I trate de projectos de real intere@se para o 
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seu desenvolvimento, tarito maia quanto diz O aR. CARLOI ToLEoo:- Eu quero tornar 
respeito a um municipio vizinho daquelle bem claro o meu pensamento ; se houver 
onde resido, e qu' li;z parte integrante do quem demonstre que o ribeirllo do Carmo 
meu districto. não é de domínio publico, votarei contra o 

Sr. Presidente, acha-se pendente do Congres· projecto em 3. • discussão . 
SQ Mineiro um projecto apresentado peloillus· Eft'ectivamente, auim n!lo é; o ribeir11.o 
tmdo representante da 11. • clrcumscrtpção, ra · do Carmo ê uma da~ nascentes do rio Doce, 
zendo derivar da attençllo do Congresso La · este ribeirã o rol de sde os tempos colonlaes 
gl slativo, para a competenoia do Poder Ex · minerado livremente por bandeirantes e 
ecutivo, materiaP, que se retiram a interes- pela populaç!lo faiscadora ; e nunca a res-
ses indivldoaeE; ora, desde já declaro que peito delle houve a menor que~t!l.o, quanto 
dou meu inteiro apoio, e voto n favor desse à propriedade publica; isto principal mente 
projecto, porque elle consulta um a necessi - nas immediaçlles de Marlanna. 
dade real do Estado. Portanto, acoreditando tornar bem clarJ 

O Congres!o Mineiro nlio pode a ceda mo· que se trata de um rio publico, accreditnn-
mento e•tar attendendo a Interesses parti do que ba a max ima utilidade na. conceafito 
culr.reP, em concesElles de privilegio&; alio ce pril•ilegio a um a. companhia. nacional, 
leis que depen1em ar.tes da acçlio do Pod er a primeira, sr. Presidente, que se estabe-
Admlnht~ativo, que mais de per to pode ave · Ieee no Estado de Mlnaa, com um ;,r rande 
rlguar da sua conveniencia, pois em regra capital para mineração ; companhia que 
o Congresso Eó deve se occupar de leis de vem alfrontar todas as dlfficuldades de mo -
iotereue geral, leis de utilidade publica, e manto, por ser a primeira que vem dar o ex· 
não de interesse particular lmmedtato. emplo de que me~ mo entre o63 existe capital 

Mas, sr. Presidente, se o priv ilegio de que suntciente para exploraç!l.o destas industrias 
se t ra ta é medida de interesse Individual, e que ·.a temos necessidade do recorrer aos 
n1lo deim, entretanto, de ser de Rrande uti · capitaes extrangeiroP , podemos lambem ap· 
I idade para o Estado, vl&to c ~ mo joga com pella r para os nos~os ; ' 'e o l o que e li e é do 
uma industria promh.sora, em via de progres grande vantagem, sob to :los os pontos <le 
so real. (.1poiado rlo sr. Ignacio Mu•·ta ). vista: economico e tlon.nceiro, por estes mo 

Nl!o sou, portanto, infeoso á conceeslio, tivos, sr. Presidente, nll.o sou absolutamente 
que o Congresso Mineiro possa conferir ao in(enso á coooeuão. 
eoge!Tbeiro Rocha Miranda para a explora- Entretanto, tratando·!& de discutir o arti· 
ç&o do Jeito do r ibeir!l.o do Cat'rno . go 2. · do projecto, em que se estabelece , 

<I SR . . JoÃO LUJz:-En sou iofenso porque que no contracto de concessão ser·!lo obser -
me parece que o ribair ão do Carmo é de vadas as seguintes clausulas (lé):«No cootra -
doroin io privai!o. cto da concessão serão obaervadas to· 

o SR. CARLOs Touwo:- Não me parece que das as clausulas garantidoras dos intues . 
ses do Estado e respeitados os direitos 

o riboir!l.o do Carmo seja de propri edade par · de terceiros, assim como o disposto no 
ticular; pois é uma das nascentes de um rio art. 6 .. de. Lei n. 28S de 18 de seteru· 
caudaloso do Estado-o rio Doce. Alem dia- bro de 1899•>, eu venho, ar. Presidente, c.ffe· 
so, dá-se uma clrcumstaocia muito impor· d 
tante: grande parte dos terrenos marginaes recer uma emen a additiva a este artigo, 

em que se declara o seguinte : respeita-
desse ribeir ão, pl'incipalmeote nas immedia · dos os direitos dos proprietarios margioaes 
çlles de Mal'ianna, parece-me não pertencem e de terceiros. 
ao domínio par ticular, s!l.o terrenos de do· 0 meu pensamento .; r:::. te: se pelo art . 2. · 
minio municipal, ou devolutos. todos os terrenos mr.rgioaes pertencem ao 

O BR . JoÃo LUlz:-Logo n!l.o podemos COII· pretendente, oeste ponto estou de accordo 
ceder privilegio sobre elles. com as observações do illustrado collega, que 

O SR . CARLos Tor.!:oo :- São terrenos vagos honrou-me com seus apartes, elle n !l.o tem 
onde nl!o se conhece o dominio de nin · oocessidade de pedi!· privilegio, em rela· 
guem. · • ção aos terrenos de sua propriedade, visto 

O BR. JoÃo LUJz:-3e ulio tem domínio de como o don CI do solo é dono do subsolo e 
ninguem são logradouros p ublicos, munioi· pode minerar independente de privilegio 
paes . (apoiados). 

0 sn. CARr.os Tnrw o .. . e a respe :to dos Neate pon to de perleito accórdo com s . 
quaes o Congresso \lioeiro não pode ter a exc. ; mas tratando S(l da ex ploração do lei · 
menor duvido, sob re 1: c mpeten cla de con· to de um rio de domínio publico, que at ra· 
ceder o pri vi legio solicitado . vessa terrenos que v~o sor minerados par 

Eu respondo o a pa1 te do illus lra do colle · apparelboa e processos n: o jeroos como es 
ga em relação ao ribeirão do Carmo ; se et: tes que o engeob eiro p 3ticiooario desta 
rectivamente estivesge cco ven cido de que concessão (oi estudar na An:erica do Norte, 
se tratava do um Jio de domiol o pa1·ticul ar Eetado da Califo•·oia , acontec e, sr. Presi den -
e nã ·> de um rio publico , efl'ect1vemente, ' te, que não so i'ode ab3o lu tamente soparu1· l s 
cnncordari a com o nobre deputado, e desde lorrenos ma r~ maos do leito do n o par·a 
ja hypotheco o meu voto >e <l guem nes ta I explo raç03> mi neraes, porque é ne~ses ter 
cnfa llem onstrar que o ribeirão do Carm o , ronos margimeP, on~e de,·erllo ser im tnl· 
ú um rio de ctomini o parti cular . J la dc s os machiDI$0103 . !: :..otlm, oude se re l · 

O FR. J oÃo Lu ,z : E sendo de dominio pu - li sa rá todo o procesRo da mineração . 
blico está com prebeodido na au ctoriz aç!!.o Pode por ém acontecer, e acootecocomcerte-
que a Camara approvou. za, que em uma grande extensão do ribeiri!n 
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tio Carmo, ee encontra• !o propr·ledadea par · 

· tlcuJaree até á margem de seu leito ; neste 
euo, en Jenlio que Pendo esta proprieda-
de de dominlo particular, o concellionarlo 
ni!o poderá se apropriar de~te1 terrenos, •e· 
nlo por compra ou doaçlo do1 proprleta-
rtoe. 

E' a razlo porque proponho a emenda ao 
art. 2. ·, fazendo respeitar os direitos doa 
proprletarloa margloaes e oa direitoa de ter· 
ceiros, que já. o tenham adquirido á mine-
raçllo do leito do rio, por lei expreaaa e em 
vigor, onde alio garantidos 01 direitos do• 
faiscadores. 

O IR. JoXo Lmz:- E' um prl\'ilegio in-
acuo que admitte concurrencia. 

0 ~a. CARLOS Toumo:- Nilo. 
O sa. JoXo Luiz : - Privilegio é a exolu -

slo de todos os ontroa para exorcer a mea 
ma industriu, no meamo iojlar . 

O aR. CARLos Tou:ro:- Mas, perdllo, nllo 
oomprbhonúo um privilegio, q ,. e nl!.o garan · 
ta direitos adquiridos, em virtude de lei 

· expreaaa. 
O tR. OLYMPIO MouR7.o : --E' como um 

que Be votuu sobre o rio Jequitinhonha. 
O BR. CABLOa ToLr:no : - Sr. Prea1dente, 

disse o nobre deputado que à um privilegio 
lnocuo e eu vou declarar porque nl!.o e. 

O faiscador tom o direito de minerar em 
certa t>xtenf~O do rio ; nllo ha concurreocia ; 
e nl!.o ha hypothese de uma companhia que 
obtenha um privilegio destes poder mine 
rar ao mesmo tempo em toda a extensão do 
ribeirllo do Carmo; ba muitos pontos do rio 
que a companhia nll.o poderá explora•·, e 
concedendo o privilegio, sem salvar direitos, 
vamos excluir o~ faiacadoreP, easa claase po-
bre que vive exolusiv11mente <lesse serviço; 
vamos impedir que usem do excroicio de 
um direito. 

O &R. JoXo Lmz dá um aparte. 
0 SR. CARLOS TrLBOO : - Mas V. exc. 

neste caso nll.o apprehenddu todo o meu 
pensamento, vou tornai o mais claro. 

Desde que a companhia nllo poaPa apro 
prior toda a exteoaào do rio, por melo de 
proceuos modernos para tornar etfectiva a 
mineração, ha uma parte da extensão do rio 
que ficará Uvre para a exploraçllo dtt ter-
oeiroP , desde que no contl'acto se fizer esta 
reatricçllo . 

O ~R . JoXo LUiz:- Eu estou de accordo 
com a emenda de v. exc . 

O BR. CAi< LOS T~ LBDO: -Pois é esta rea-
tricçi\o que desejo e que ealá contida na 
minha emenda. 

O SR. JoXo Lurz: - E' um privilegio que 
oll.o é pr1 Vi! dg io, uor isso a coe i to a 
emenda. de v . ex c. r 

.:> SR . C.t.hLUS T~LBno:- E.' um privilegio 
reatricto, uao ba duv1da, m11a nllo deixa de 
ser privil~gio. 

0 SR. 0LYMPIO MOURÃO : -E' um priviJe . 
gio platooico . 

O s& . C.t.RLOS ToLEDO : - Pois bem, sllo 
privilejlios reAtrictos, mas o que quero tio · 
olarar é que nllo deixa de ter importaocla, 
porque, etfectivamente, ooa pontos que a 
eompaolua apropriar, ahi ella exclue a 
eoncurrencia de quem quer quo rej11. 

0 IR. Joio LUIZ : - E OI direitoa de ter-
ceiros ·1 

0 aa.. C.t.BL08 ToLimO : -E' evidente por-
que nllo posao comprebeoder uma lei que 
orle cooftict~a de direitos, e v. exc. vê que 
pela natureza das couaaa, o proprio faiaoa· 
dor exclue outro f&iaoaJor, deade que l!&teja 
de poase da parte do rio que o outro queria 
minerar. 

O sa. JoXo Luiz dá um aparte. 
0 SR. CARLOS TOLRDO : - Ora, se V. ex c . 

concorda commigo oeste ponto, porque ra-
zll.o v. exc. entll.o nega este etfc~Jtll do pri-
vilegio, que o Congresso Mineiro concede e. 
uma ccmpHnhia para apropriando pa1te de 
um rio excluir quae~quer outras que ve · 
oham embaraçai-a na · ua explor~tçllo f 

O SR. JoXo LUiz : - Bem entendido na per-
te que ollo esteja aJnotu apropriada. 

0 •R. CARLOS TOLE uo : - Por con~eguio
te, ar . Presidente. eble e o peo•smeoto, que 
tenho a honra de tornar bem claro . 

Na qualidade de representante da I. · cir · 
oumscripçllo, não poder1a absolutamente 
convir, que se fizesse concessão a uma com-
panhia nacional ou extraogeira de qualquer 
porçllo do territorio mineiro, em prejuízo do 
direito de propriedade de quem quer que 
s~ja, menoa ainda, em prejuízo dos direitoa 
d11 clasre pobre, daquelles que vivem exclu-
sivamente da mioeraçllo, como acontece no 
munie~pio de Marlaooa, onde a maior f:arte 
da populaçll.o ribeirinha nllo vive senll·J doa 
proventos que lhos fornece a faiscaçllo sobre 
o ribei1llo do Carmo. 

Um privilegio. que exclui~ae·oompletamen · 
te eua populaçllo de qualquer direito Pobre 
aquelle ribeirllo, viria condemoar á mlseria 
e á fome grande numero de b"bitantes do 
muolcipio de Marisnoa; condemnaçllo essa 
qo " eu nllo poderia saocclooar com o meu 
voto. 

O aR. Joio Lun:-Registro essa declara-
çllo de v . exc. 

O •a. CARtoa Tou-:oo :- E' em beoetl.cio 
des@a classe, que eu venho otfsrecer ao 
Coogreuo Mineiro as restricçlles oecessarias 
para a garantia do exercício de~ se di reito . 

O SR. Jouo TAVARBS:-lsso precisa ficar 
bem claro. 

O sa. C.t.RLos ToLEDO:- Por isso, tornei 
bem claro o meu pensamento. 

O sa. JoXo LUiz:-Por iaao voto pela emeil-
da de v. exo. 

0 SR. CARLOB TOLIIIDO.-E' com a re18lva dos 
direitos de prcpr edade de te ' celroa sobre os 
terrenos marginaep, que tornaremos o pri-
vilejlio concedido MO enjlenbeiro Rocha Mi-
r • nda, nao um privilegio lnutil, mfts um 
privil~gio restrioto, reepeitan~o a Constitui-
çllo do Estado e a Constituição federbl, com 
a garantia dos direitoa de todoa aquellea qu& 
têm ioteresaee relaolooadoa com o prosrre1SO 
e d'lsenvolvimeoto daquella zona. Tenho 
conclui do. ( Wuilo bem; muito bem). 

A emeodR é a seguinte (lê ,: 
"R espe itados os direito~ dos prcprietario• 

m argtnaes e de terceiros .I'> 
Sala da~ Eos~lles, 21 de julho de 1902.-Car-

los Toledo.- J otlo V elloso. 
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Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em 

diacuseil.o conjunotamente com o art. 2 . · a 
seguinte 

Kmenda 

Ao art. 2. · acorescente-se: 
RespeitadoR os direitos dos propr ietarios 

marginaes e de terceiroa. 
(S. R .)_ Sa la das ses~ões, 21 de julho J e 

Hl02 . -<:ar/o, Tole do .-João l'elloso. 
O •r . .J .. Ao Luls :- (Niio temos o seu dis-

curso) . 
Soepende -se a sessiio por 10 minutos, sen -

do reaberta findo este prazo. 
Contiuü a em discussão o art. 2 . · do pro -

jacto n. 133, conjunctamente com a emenda 
do ar . Carlos Toledo. 

do possivel , para que taes empreua poe-
@am explorar tno importa ntes riquezas com 
que a natureza dotou o nono a tençoado 
sub solo, e que, apro vd ita1a!, multo concor-
rerllo para o progresso e desenvolvimento do 
noeso Estad<l. (Muito bem I) 

O ~R. Ahl8 Lnu:-Qual o caracter do riof 
0 IR. IONAOIO MURT•:-Já declarei que em 

vista das inlormações obtidas pela commia-
!ll'l é de domínio publico; qua nto ao cara-
cter do ri o, nl!o está em discusfão. 

O SR. PoRT<> PruMo:-Gosa de boa fama. 
(Risadas). 

0SR. (GNACIO MURTt, :-São est as as con-
siderações que entendi razer em relação ao 
projecto , 11 ti m de que a Ca mar a doe sra. De. 
putudos possoa dar o deu voto como enten-
der mai~ ac~rtad~ 6 con veniente aos g- r•an-
des intereues do 00880 E·tado. ( .l!uilo bem; O ar . Jgoaelu l'llorta : - Sr . Presi>leote, 

quando f01 pres<~nte à commissão de MtnH~. 
a a qual •ou obscuro relator, esta con. mi•sllo 
con.prehendando bem os suua deveres pro-
curou estu dar a materia da petiçl!.o que o 
engenheiro Roch ..o. Miran·Ja dtrtgtu ao C•·n-
gresso Minetro, pedindo a concessão de pri -
vilegio para explorar , no Ribeirão do Car 
mo, as riqutZas a urif.; ras, aliás conhecidas 
e ~xpl(\ ra das, como di•se o 11lustrado coll e -
ga residente em Ouro Preto, desde os tem-
po~ coloniaes . 

I muito btml ) 

E' assim, sr. Pre1idente, que por inror 
mações de pe~soaR competen tes e lidedigoas 
e tambem p . r algu m conhecimento prQprio, 
me convonci de que grande, senão todll, 
grande t x~ensllo tio Ribeirllo d:-. Carmo e de 
dt:minto pubhco. 

Além de eer um dos mAnan cia es do gran 
de e cauda loso rio Doce, desde lon go tempo, 
s · . Prestdente, existe alli a industtia extra· 
ctiva, e qu~ me conste, ninguem tem dispo· 
tado como don o do solo propriament~ dito. 

Foi ce m ePtes conhecimentos, sr. Presiden-
te, qua a commissi!.o lavrou seu parecer con-
cedendu o r .. vor pedido pelo engenheiro Ro -
cha Mtranda. 

Como as considerações expandidas p elos 
illustt·ados collegas, que ti!.o brilhantemente 
me preceder-am na trtbu oa, elu cidaram a im -
portan te mataria que se drscute, convenci-
me de que a emenda apres entad a polo n.- bre 
deputado representante do I . · distr tcto com 
reHidencta , m Ouru Preto, é mais uma sal· 
vaguart.!a dos direitos de noesoA coucida11los 
(apoiado$), e a commlssi!.o desojan<io sempre 
acertar e concorrer para que os dtrettos 
de quem quer que seja sejam sempre garanti· 
dos e respeitadoP, em nome dell a, declaro que 
accelto a emenda ( muito bem ). embora te 
nba sido es te o intuito da comm•ssllo quando 
no at t. 2. · do proj ecto consignou drs oosi -
ções garantirJoru dos Interesses do Estado, 
dos dtreito11 de terceiros e dos pequ enos ga-
rimpeiros. 

Como a Casa acaba de ouvir, H. Presi 
dente, no correr da rtiscmsl!.o, e tá enc~r 
porada uma importante companhia, com o 
capita l de mil contos de réis, qua foi todo 
cobbrto por subscripçll.o parttcular n :> Rio 
de J • noiro, talvez a primeira co!Jipa ubia 
que seja orgamzadu com capi•al nacto nel ; 
po r esta mesma razllo. eu penso que o C on 
l{resso Mineiro deve facilitar tudo, dentro 

Nào ha vendo mai s quem sobre o artigo e 
emenda p~ça a pa lavra, encerra se 11 di scos · 
si\o e p . oc&den r o-se a votaç\\ J sl\o os mes -
mos upprovarlos . 

Se· .. rullis debate a ppro •a ;e o a rt. 3. · 6 
con~entind ·J a Carn•ra que n proje cto paue 
á 3. · rlisous8lio. é e li a r emettr ào á com mia· 
Pão de Minas. 

3.• DI'CUSiÀO 0 0 PROJECTO N . 131 

E' lido e posto em 3. · discu~~i!.o o projec to 
n. 131, sobre escrivães pr iva tivos das execu-
çõ~s criminae~. 

O SR. JuvEN Ar. PF::"'ro;, mandl\ á Mesa , para 
QUe ti que mAIS clara a di sposição do pro -
jecto, a seguinte : 

F: menda 

N. I (Explicativa) 

Ao art . 1. · - Accrescente -se in fine - in -
t~rina ou detlnitivümente. 

Sala d •s sessões. 21 de j ulho de 1902 .-
Juvenal Penca 

Apoiada é posta em :-liscuFs!to com o pro -
jacto. 

O 8r . .Joí\o Lula:- :Não devolveu o seu 
di ~curso . ) 

Vem ã mesa, são l iia~ . apoi •das e pvslas 
em discussllo conjuncta mente com o pro · 
jacto as seguiutes 

r:menda J 

N. 2 
Ao art. 6 . ·- Supprim a se . 

N . 3 

Ao art . 7. · - Arnplie -se o pr azo dizenrio· 
se <•5 anuaS» em v•z de 4 mezee. 

N. 4 

Ao art. 8. · § I. · -Sopprima se. 
Sala das sessõe; , 21 rte julho de 1902. -

JoAo Luiz.-Carlos Toledo . - Luiz Rennó . 
Eocerrada a di•cuesl!.o sem mais rlebate 

são ap provados o projecto e as emendas so 
mesmo olrdrecidHs . - Remetta -se à rommis · 
tão de Red&cçll.o. 



CO~Tl ~ UAÇÃO OA 2. ' DIICUISÃO D:J PB.OJ ECTJ 

:"<1. 134 

( Re(o1·•na c m!lilu ci9~>al ) 

Em seguida é annunciaia a continuação 
da 2. • dlsousslo do projeoto n. 134 sobre 
reforma da Conatituiçã 'l do Estado . ' 

A requerimento do ar. Joio Luiz é feita a 
discuulo por capitulos, pelo que o sr. 
presidente annunc a a discus@i'io do c 1pi. 
tulo I . · 

O ar . Valer lo de Beaeade:-Peço li-
cença a v . ex c . para fazer ligeiras conside · 
ra~ ões sobre o projecto de reforma conatltu · 
cional que ora se discute. 
. Primeiramente declaro que assignei o pro-
J ~cto de rororma com o fi m de dar apoio re-
gunentnl ao mesmo, nllo t lgolttoando isso 
que fi canso tolh ida a minb a liberdade, na 
critica que o auumpt? merece. 

O capitulo I.· trata da modilicação do po-
der judiciario e a ques tão que logo suggere 
ao esplrito o estudo delle, é a segui nte: 
confrontados os seus artigos com os corres -
pondentes da Conetitui~ ão, e att ~ndendo ao 
disposto no art . 13, quanto â r-evogaç!o de 
artigos dete r minados da mee:n :! Constituição 
estnrâ ou não virtualmPnte revogado ~ 
ar t . 641 

Se está ~-~vogado o art. 6L .. 
0 SR. DELFIM MORSIR,I:-Ha um projecto 

de ravogaçllo . 
0 SR. VAL~: RIO o~: R ~:s~:;-.; DE . . . por força 

das disposições do projeoto, se fi car revoga . 
do por força do projecto em discusa11 > o art. 
64, fica riscada da Comtitu içilo a vitalioieda -
dade dos juizes. 

Não é sem fundamento que levanto de bate 
neste ponto, pois estou certo que se a com-
missão não esforçar-se por enunciar ma!s 
claramente o seu pensamento, no futuro , 
caso transforme se em lei a reforma pode 
ella pro vocar Interpretação, no sentido de 
supp?r-se revogada a vitaliciedade dos j ui -
zes, tnterpretaç!lo que acharâ acolhimento 
nllo só na lettra, como na loglca das faturas 
disposições oonstitucionaes. 

E' assim, sr. Presidente, que o ar-t . 64 
da Constitniçll.o nll.o estabeleceu a vi ta licie-
dade dos juizes em these, mas em especie: 
r ~feriud o se à organ ização do poder judicia -
rJO, ella diz que oe juizes de direito e des· 
embargadores ser!lo vitallcios. 

Ora , poderll_o mais tarde argumentar que, 
tendo-se &bolldo es tes org ll.os especitlcos do 
poder j udiciario, abolida ficou a· vi tJ!icieda-
de, que os a ~ompanbanbava, pala l• ttra da 
Const itu ição. Ei te argumen to encontrará 
reforço em outras disposiqões do prc. joctc> . 

Ass im e que ello pede a r evoga.;ão de ai· 
guns outrc>s arti go~ , onde a Const it uiçllo faz 
re ferd oci as á vitali ci edade: revo ga ex pr•essa-
ment9 o n . 13, do art . ~7. don1o Eer :'1 li cto 
suppor se que o espíri to da lei no,•a conspi -
r a a b o rta mont~ contra a ~i ~ a con s tit u~i ooa l 
do re qu isi to mai s im portnnt~ a u m tvpo de 
poder judicilll'i o, digno deste now.e. · 

S3 o pensamento da cumm issão e abol ir do 
corpJ da Com ti tui çllo a vitalic ioda ie dos 
JUIZ JP. , eu jul go nec\lssar io quo este pon to 
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llque bastante claro, porque se o seu penas-
manto f~r tirar da Conatit~içllo esta quali -
~ade ~ndtspensave_l, ~Rsenctal á propria ex-
Jstenota do poder JUdtciario, eu serai obriga-
do a cond~mnal-a votando contra o capitulo 
I. · do pro}ecto .. . 

O f R. JoÃo Lmz :-Sem duvida; assim to-
dos nós seria mos contra o projecto. 

0 bll.. CARVA J,IfO BRITTO :-A commise!lo 
foi bem clara em seu parecer. 

0 SR. VALERIO DE REBEN o•: :- Foi bem 
clat·a ! . .. eata do vida o>ntretanto despertada 
em meu espirlto tomou maior vulto, c1mo 
explicarei, em vista de phrases do proprlo 
parecer da commisslio. E já que o seu pen· 
sarnento é este, expresso nas declarações 
que seus membros est ão fa zendo que incon-
veniencias ba em que fique claro-assim 
nos textos d11 futura lei 1 

Para que este pensamento estej a contido 
nas expressões da re forma oondtitnclonal se-
r ia preoifo admittlr se que a palavra do 
projectc> , tivesse na sua vaga latitude tanto 
poder para resuscitar os desembargadores e 
juizes de direito extinctoa oom revogaç!Lo do 
art. 63 da Constituição como os juizes sub-
stitutos extinctos com revogação · do art. 65; 
ora, quanto a eates, apropria comm iss!lo no 
seu parecer frisa cabalrnento - nl!o existem 
furam ~upprlmido~ , et c . . . ' 

Se é procedente a suppress!lo do juiz sub-
stituto, apesar do n. 11 do ar L 1. · do proje-
oto a mesma razl!o mili ta para a suppresaão 
de desembargadores e juizes de direito. 

E como a vita liciedade e outros requisitos 
são, pela Constitui ção, acceasorios desses 
cargos, se:m e se que dePa ppareaidos alies 
de~apparecem os seus accessorios . 

UM m . DEPu r .\ o:>: - A commissllo não 
propoz a suppre!silo dos juizes aubstitutos, 
lembrou á Camara a conveniencia ou não 
da suppressi'io . 

0 SI<. Vt.LERIO DB RBZ ENDE: - Deu DOS 
como supprit;nidós pelo projecto, segundo me 
parece da lettura que . fiz do parecer , cujas 
palavras vou repro:lnztr para que a Camara 
aj u lze ( lé ) : 

«A oommissll_o pede ainda vania para lem-
brar â rabedorta da Camara a conveniencia 
da substituição dos ns. 4.· e 5. · do art. 67 e 
do art. 72, no Intuito de harmonizai-a nus 
logares Indicados com as disposições d~ pro-
Jacto que, nl!o se referem á Ju izes subPtitu-
tos. 

Embora tique vi rtualmente revogada nos 
Jogares referidos, melhor será que não sub· 
si sta, uma d ia posiçã~ constitucional fazendo 
referenoia a um cargo supprimi1o ; , 

E' es_ta a _expresdllo da commissão que deu 
vulto as mmbas duvtd as relativamente á in-
terpretação do projecto no J>:> nto que venho 
lt·atan ,Jo ( Ba um apar te ) . 

Mas eu estou fazendo declarações iogica s 
do peusa mento littera l úa commiasl!.o . As 
mes mas observações proced em sobre a in-
ter pr etaçM do § 4 . · do ftrt . 67 da Consti tui -
ção re lat ivamen te as condiçOas de in vesti -
dura dos magistrados . 

Se forom ~upprim i dos os orgãos crea1os 
pela Consti tuição para o pJtler j udioiario, ~ e 
o § 4. · refere se ás condições de in vestidura , 
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sendo estas um accessorio delles póde ae 
suppôr (não digo que esteja isto no pensa -
mento da commisaão ) que estej am de certo 
modo, virtualmente ravogadas l ambem pelo 
prC>jecto. 

Não entro a diEcutir se em doutrina seria 
ou não conveniente constar do corpo da 
Constituição a in ves tidura para cargos do 
poder judiciario. 

Mas, na pratica. nl!o se póde negar que 
um poder perfeitamente organizado , exige 
como indispemavel para a sua existencia @e 
consignem constitucionalmente os requ ieitos 
capitaes de investidura. 

Não é, portanto, questão bana l a que le· 
vanto, com o tl m de 1aber se est11o ou não de 
pl!, no pen seml'nto da commiss11o, as condi· 
çces do n. 4. · , do art. 67 da Constituiç11o 
para a investidura dos ca rgos judiciari ,:~, a~ 
sim oorr.o as do n. r,, em face do a rt . 4 . · 
do prcjecto. 

Hav eria menor duvida no futuro de fazer 
s~ a interpretoç!io afflrmatlva t alvez, com 
relação aos juize~, mas ell~< preci sar ia ser 
muito forçado. quando fosEe rereronte á orp <t• 
nizaçlio do ministerio publico, poi s, neste 
par-ticular, tendo o projecto de 1eforma re · 
vogado no art. 6ti da Const. os orgi'l.os do 
mini steri o pubico existentes, deixou a lei 
ordinari a <:rear outros, ficando o n. 4, do 
art. 67, que estahelece a inve s tidura de!ses 
cargc s, completa lettra morta. 

Lembro á commissão a convenionci a de 
consignar em u ma emendo. ao projecto as 
condiç õas do investidura para estes cargos, 
emenda cata quo seria de grande va ntagem o 
procedencia. 

Entlio, apresentava -se boa ocr.asião para 
ae modificar umn medid a quo me parece 
transitaria e que !oi a.:loptad a, pela nossa 
C~ nati tui çllo , aevido á falta de baci.J areis em 
tireito. 

O § 4. · exige como condiçllo de invest i-
dura o bacharelado em direito, para o cargo 
:!e j ui z, ao passo qu e apenas aconrelb a ao 
poder executivo que pretira os form ados em 
direi to, para preenchimento dos Jogares do 
ministerio publico. 

Vé ·St', pela propria phrase do paragrapho, 
que a intenção do legislador constituinte 
seria, se fosse possivel , obrigar o poder ex-
ecutivo a seguir uma mesma regra. t a nto 
para nomeações de juizes, como de promo-
t ores. 

0 SR. CARYALIIO BRITTO:-E' da Const itu i-
Q!O e nl!.o fica revogado pelo pr(\ject o. 

0 SR. VALERIO DE RESR1'DE:- E DITO O fez 
de modo mais positivo quanJo elaborou e a · 
te numero 4. ·, talvez pela circumstancia 
que diue de não haver baohareis em di re i-
to em numero bastante para o provimento 
das comarcas existentes no Estado. 

Este facto transitorio não existe na actua -
lldade, visto como têm se multiplicado as 
escolas de direito ; no nosso Estado mesmo, 
fundou se a Faculdade Livre, e pois , ser ia 
razoavel que se exigiEse como condição obri-
gatoria, o diploma de bacharel, para poder 
1e investir a lguem em cargos do ministerio 
publico. 

0 SR. FERREIRA F. MEU: :- Oa \" a em resul-
tado que muil:ls comarcas ficariam sem pro-
vimento. 

0 SR . VAT. BRIO D~: RESI·:II(DE: -Penso que 
nl!.o. Hoje, a concut-rencia podia estabelecer· 
se largamente, nãu faltariam bachat·eis. 
Acho que não seria fundamen to suflicieote 
para abandonar-ao esto requi si to em um a 
ori(aniza ção do poder, o ~rgumentu de que 
certas com arcas nlio achariam proteade ntes 
que as quizessem. 

Motivofl haveria para isso ou l onga~ dio· 
tancias, difficuldades de Yitla, que, d.; viam 
ser remo vidos não trHnsigindo so whre a 
boa organização da institu;çlio, ILas púr meio 
de providencias compensadoras, pccu ni arias 
ou outras que tcrn assem eFsas comarcas t ã~ 
desejadas, tão procurada1 como as demais . 

Nilo devemos, t ~ataudo da or;rani z;r ção do 
poder JUdiciario. critica r a investidura do .• 
cargos por outr·o criterio, qu& não P•.ia o da 
propria perfeição tle~se poJor. 

Outra observação que mo vem oo espiri· 
to sobre o Capitulo I.· do prrj ecto retere se 
ti maneira pela quo! e ~ tão conoeb:d, s e ro -
dig- itlos ai ,:uns de seus m ti go@. 

Assim é que o a r ti r~o :-:. · parece conce~or 
á le;:! isla tura ordinar·ia urna delegação Je r;, 
cu Id ades contra rins á Constituição. 

Se a f'uncçho typica cl • ll ~ t i tu cir nal ,·. a or -
gan ização dos po fores, co ruo, constitucio-
nalmente, se pode delegar á l e ;! i ~ l atura or· 
dinar ia a cre ação de UIII nrgilo rlo po~ er ju-
diciat'io ! 

As pbr11ses deste art. 3. · Pilo i fio gune r i-
cas q t•e tlca o legislador ordin a rio Htclori· 
zado a crenr o mini~ter io pui•lico se m a me-
nor limitação. 

A· parte a q ueslão doutr in ar ia é facil de 
vêr se a imprudencia e o perigo que ha em 
confiar-se aos tramites oommuns urna mis-
são dessa ordem. 

Do mesmo modo incidem em identico re -
paro as phrases dtl § I.· do artigo I .· que 
deixam a lei ordinaria a creação dos orgllos 
do poder .i udiciario nelle enumer11dos. 

O SR . . JoÃo l.urz :-Art ~mta>· dr. Constitui . 
ção Federa I, da Consti tuição Arjlentina, da 
dos Estados U nido~, da Constituição de S. 
Paulo e da Bahia. 

0 SR. C. BRITTO: - E dd todO! OS paizes 
cultos . 

0 SR. YALER IO D2 RESENDI-::-A lettra da 
Constitu ição Federal n11o é perfeitamante 
equivalente á do projecto : ella dá ao leg isla -
dor ordinario, depois de crear os podores, nu· 
ctor ização, somente, para rt>guhrrizHI O@ . 

O SR. JoXo Lütz:-Eu leroi os textos. 
0 SR. VAL~: RIO D~ RESRND~~ :- Sob O ponto 

de vista gera l eu desejat·ia ver bem patent es 
~ s vanta ;:!ens das rnodi liceçiJas oonstitucit: · 
naes ~ystemati zada1 no capitulo I .· do pro -
jacto. 

F.u per!\'Dntar ia :i cnmmisslio qua l, por 
exemplo, a vantageru da creaçll. J de uma 
instituiçl!.o ditferente dsquella que 061á esta· 
belecida no art . 63 da Constituiçl\o 1 

Perece que o pemamenlú da commissllo ao 
form ular os artigos da rerorma nllo foi outro 
~enão conceder ás legi@laturns ordinarias a 
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racoldade de crear trlbunaea de 1. · lnatan· 
cta, de maia de um tribunal de 2. · e de raci-
litar-lhea movimento em todas aa modlftca-
çl!ea que pretendam fazer no poder judi 
clarlo. 

Ora, para intuitos deata ordem aerla de 
vantagem aupprimlr-Be radicalmente a org11 
Bizaçll.o tradrcloDal que se achava creada e 
foncolonando, a contento f 

O sR. Jo1o LUiz :-Nilo está npprlmlda. 
0 SR·. VALBhiO DE RESJ!IfDI!: :-PerdD.o. eu 

creio que a roforma constitucional pode pela 
aua 1.:-ttra e seu eapirito supprimir os orgilos 
do poder judiciarlo que se »oba creada pela 
Conetltoiçllo a sua VItaliciedade e lnamovl· 
bllidade, ficando a magistratura actual sem 
garantia e sem direitos adquiridos e o poder 
legislativo ortlinario com a faculdade para 
orear novos Instrumentos de justiça que 
bem Jbe pare<~er, de fazer as nomeaçOea que 
entender, emflm, podo ficar supprimldo con· 
stltucionalmenta todo quanto existe no po· 
der judiciario logo qoe se f~ça nova organi· 
r;ação, deRde que o legislador ordinario quei · 
ra achar o sentido para esse fim no proje· 
cto que ora se discute . 

lato é o que me pareP.e, 
O sR .. Joio Lmz :-Nilo, p l rque qualquer 

<.utr:t neva organizaçilo tem de respeitar os 
preceiios de Inamovibilidade e dt. vitalici-
edade. 

0 PR. VALERIO DE RE;B~DE :-M88 trata·se 
de uma reorganizaçl\o radical em que esses 
prinoiplos podem considerar-se supprimidos, 
como acce!sorioa dos cargos que o projecto 
revoga expressa e virtualmente, reorgani · 
zação de eft'eito~ retroactlvos nlio havendo 
direitos adquiridos contra ella. 

O poder executivo poderá ficar com a 
faculdade de fazer novas nomeações (ntfo 
apoiado iW sr. João Luir) se lb'a qulzer dar 
a lei. 

E' bom que se ouça a deolaraç!o do no · 
bre auctor do projeoto. 

Passo a outro ponto. A faculdade que 
concede o projeoto á legislatura ordinaria 
de crear um ou mais tribonaes superiores, 
n!o parece ooneultar os interesses, pelo me-
nos, do momento que atravenamos. Pela 
propr!a expo8lçllo do auctor do projecto, ó 
fóra de duvida 'JUe, oa actualidade, o Esta-
do de Minas nilo exige essa creaçilo, a du · 
plicidade de tribnnae8 em 2 .• instanoia . 

O fR. C. BRITTO :-E' uma disposição pre· 
vidente. 

O SR. Joio Lmz :-Conjunoto8 de princl · 
pios fundamentae8 que possam ser resolvi-
doa pelas leis ordinaria8. 

0 SR. VALERIO DE RE•FJIOB :-Perfeitamen 
\e, mas ae eu as paio ~ru pudessem ser 
inrerpr .. tadas attendendo ~e ao desenvolvi· 
manto futuro dBs inatituiç!les humanas I 
lmaf!iDe o nobre deputado 8e se tratasse de 
estabelecer e organizar poderes por taea 
aormas, o executivo p~ r exemplo, 8e uma 
pbraae seria capaz de achar que abr•ngesse 
a eviJ lUçilo po88ivel desse poder e cujo sen-
tido pudeue drzer qualquer coura de posi-
tivo, pois que a pl'evis!o deixa soppor o 
quaai deaappareolmento de uma tal IDStitui-
9J,o, noa ldeaea 8ooialietaii, allb já, em nos-

aos dlaa, mais do que idéaes, aaplraçõea pTa· 
tloamenh organizadas r I 

O !R, JoXo LUIZ: -Se vamos neue argu• 
manto cbe~rariamos á soppres8D.o da lei; o 
que prova demais nilo prova nAda . 

0 SR. VALBRIO DE RESENOB:-Ni!.O prova de 
mais : quer drzer apenas frisantemente que 
esta fln1bilidade constitucional deve ser en· 
tendida, em termos, sob pena de absurdo. 

O SR. Jr lo Lmz:-Sem duvida. 
0 SR. VA.I.BRIO DE R~!l~:'iDJ!: -Eu qu izera, 

em absoluto, que a nossa organrzaçD.o poli· 
tica não soffresse modiflrnção e •e conservas · 
se como se acha, constituída com ON elemen-
tos actuaes. 

A!Hrmo a niio necessidade dá creaçllo de 
multiplos tribunaes de 2: instancia. Se ti· 
vesseu1os em vista facilitar, na~ zi.l nas , o 
interesse separatist!l nós Iríamos croar com 
ell~s um elemento poderoso pa~a desi nte· 
graç!o do nosso Estado, e este pemamento 
quo exrste não le varia muito a formar a 
opinilio, a opportunidade para de• en volver-se 
os textos constitucionaes, t r·ansrormando·se 
em breve realidade a faculdade lançada no 
n. 11 do art. L o ... 

UM SR. DBPUTAOO:- Eua organização tem 
a desvantagem de garantir a creaçào de um 
tribunal de revisllo que seria indispen8a-
vel. 

0 8R, VALKRIO Dll RESENDE:- Mas se nós, 
na quadra actual, devemos procurar reatrin · 
gir tudo quanto seja creaçllo, se e ~ tamos na 
obrigação de rest.riDgir a no~sa despesa, 
como abrir uma faculdade que venha trazer 
onus, só pelo luxo de crea r se um tribunal 
de revisllo, tendo como consequencia ainda 
por cima, provocar e augmentllr a diversl· 
dade de jurrsprudencia em tortas as zonas 
do Estado Y I 

O ponto capital para uma creaçD.o desta 
ordem é vir satisfazer intuito& juridico• sen · 
tidos e inadiaveis. 

Poder-se ha achar raz!l.o para facultai-a 
constltuoionalmente se ae dissesse que o Tri· 
bunal da Relaçllo, não dava sabida aos fel-
tos; ae se dis8esae que,devido h distanciac, 
a jnatiça não era prompta. 

Entretanto, nenhum destes argumentos foi 
apreaentado, e que fossem, os factos os 
refutariam. 

O Tribunal da Relação satiefaz a todas aa 
exigencias do Estado, quer em relaçilo ao1 
julgamentos, quer relativamente á celerida-
de delles. 

A outra observação que me occorre fazer 
é sobre o artigo 5. · do projeeto: {léJ 

A primeira questilo que vou ventilar é a 
aegurnte: Se porventura estas disposições 
constituclonaes virão satisfazer -os intuitos 
do auctor do projecto, as rH!Ies que o leva-
ram a consignai as neste arti~oto. Parece-me 
que e1le tem em vista garantir melhor jua-
trça nos julgamentos de certos f•ctos, justiça 
que fi CJaria arriscada perante o jury. :'vias, 
para que me oouvença so!Hcieotemente dia · 
so , precisaria que se me I·Ipuze8•em oa fa-
ctoJ desta natul'eza, que ae me llzesse uma 
anblyse das oonaequeuolas produzida• por 
estes f11otoa, ae me demonetraaae que eataa 
consequenolu ae davam, ae produziam, em 



virtude de serem julgadas pelo tribunal do 
jUiy ... 

o SR. Joio LulZ:-V. exc. pode negar que 
o jul11amentll pelo tribunal do jury é mo· 
roso 1 

0 SR . VALBRIO DE RBmN DE:- POSEO afi · 
ançar que o julgamento do tribunal correo· 
olonal o:·a rapido. 

O sR. JoÃo Lu1z : -Era rapido, e v . ex c. 
pode otnrmar que as consequencias delles 
eram t-e ne~cas 1 

0 ~r. VAL I·:RIO DE REf EN lJE ; - POSSO a(. 
firm ar que e i"am beneficas, que se davam 
t bsolvir.Oes em massa, eu affirwo tudo isto, 
mas tambom não penso que s ~ja tudo isso 
de vido á qualidade do j uiz , ou, pelo menos, 
exclu ~ ivamente à qu Rlidade do juiz. 
Vemc~ , por exemplo , que a ben evolencin 

com qu e os tr1 bun acs coneccionaes e do 
j ury ~ e :é m pronun ci ado a nspeito de al-
guns Cl 'l lll es pode provir não da natureza 
da insti tuição , poróm, as mais das veze8, da 
penaliJode inadequada, ·.nonstruosa mesmo, 
dos n 11 s~os rodigos que re volta il ,iu~tiça ex· 
pon tac ea e segura dos rusticos, q uasi sem-
pre mais si ncera e hoc e8ta que " do juiz 
lettrado . Repug úa ·me no art . 5 .· a di Ec ri-
micnçito da alçada crime ser deixada ao le-
eis lador ordinario. 

Em relaçã<>, ar. Presidente, ao capitulo 
I . · do pr. jacto são estas as observsções que 
t inha a fazer e espero que a commissão dê 
es clarecimentos sufflcientes para que eu 
poua votar com pleno conhecimento de 
causa. (Mui to bem; mui:o bem) . 

O lir. Carlos Toledo : - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para discutir o projecto n. 
134, que di <: respeito á reforma de alguns 
artigos da Constitui ção do Estado. 

Trai ando se de um assumpto da mais alta 
relevaooia mas sendo a hora já bastante 
adeantada, estando a Camara evidentemente 
fatigari a e eu inoommodado, como nll.o possa 
occupar por longo tempo a attenção da 
casa, venho requerer a v. ex c . , sr. Presl · 
dente, se di gne consultar aos illustrados 
ers. deputados se concedem o adiamento 
da di scussão por 24 horas afim de que o 
projecto seja amanhã c'Jnvenientemente dis-
cutido, pots a mataria demanda acurado 
estudo e profunda refle1tlio, afi m de que 
vá para o Senado um projecto perfeitamen-
te meditado em todos os seus detalhes . 

Ó SR. PRESI ~> BNrK :-A diSCUSS!tO do prO · 
jacto já foi adiada por 48 horas, e eu te -
nho a honra de observar ao nobre deputado 
que falta ai nda mais de uma hora para 
que sej am esgotadas as matarias da ordem 
do dia. 

0 SR. CARLOS ToLBDO:-EU declaro a V. 
exc. que estou prompto para discutir o pro -
jacto; mas a Camara está fati~~:ada. e a ma-
teria dem anda grande reflexão (apotados) . 

E' esta a razão pela qual lembrei me de 
pedir o adiamento da discussão por 24 horas 
e requeiro a v. exc. se digne levar ao co-
nhecimento da casa o meu requerimento. 
(muito bem). 

A. C. - 18 

••• 
Vem a Cl!esa à lido, apoiado e posto em 

discussão o seguinte: 

Rcq1ter inunlo 

Requeiro o adiamento da discuPslio do pro · 
jecto n. 134 por 24 horas. 

Sala ds s sessOes , 21 de julho de !902.-
Ca dos Toledo . 

Eocerra da sem debate a discuss!ío, fica adi-
ada a votação do requerimento e bem assim 
a discussão do projecto a que elle se re-
fere. 

I ISCIJSSÃO DO PAREC KR 1\ . 185 

Lido e posto em discussao encerra-se esta 
sem debate e tlca adiada a votação do pa-
recer n. 185. 

Esgotad as na matarias da ordem do di a, o 
sr . Presidente des1gna para amanhã a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

P RIMBIRA P ART E 

Ató uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
Segunda le itura dos pareceres de commis-

sões e dos proj ectos, depois de impressas e 
distribu idos. 

Apresenta ção de pareceres das com missões. 
Apresent~ç!!.o de proj ectos. requerimentos, 

indicações, interpellaçOtls ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicaçõea, 

interpellações e moções. 
Approvaçlio de redacções ficaes. 
Votação do parecer n. 185. 
Vnt ",;ão do requerimento do sr. Carlos 

To lodo e, :ajeitado elle, continuação da 2. • 
dis::ussão do projecio n . 134. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
2 .· discussão do proj ecto n. 138 annul-

lando actos da Camara Municipal de Ube-
raba. 

1. · do de n. 14~, lixando o subsidio para 
o Presidente do Estado e para o Congresso 
no futuro quhtriennio. 

3.· do de n. 139, sobre extincçlío da dl-
vida dos funcci onarios publicos resultante 
da construcçil.o de casas para os mesmos 
nesta Capital. 

Levanta·se a sessão. 
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23.• SESS.A:O ORDmARIA, AOS 22 DE JULHO 
DE 1902 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE 0LIY EIRA 

de Sabará, pedindo um auxilio para a re-
construcçlio do referido hospital, que ameaça 
desabar.-A' commissíto de Orçamento. 

0 BR, 0LYMPIO MOURÃO traz ao conheci-
mento da Camara e esta fica inteirada que 

SU MMARI0-1.• parte da ordem do dia - Acla-Ex· o sr. Edmundo Blum ainda não compareceu 
p ed i e ni~-Ob •~rvot;i'e~ dus srs. João Luiz ,_ Oly~: ás sessões por motivo de molestia em pes · pio Mourão. Xa , ·cr lloilm e De Om More1r~- . . 
Jei tur>-Apresenlaç:,o do parecer para 3. · tiJ> cus- soa de sua famllia. 
!ilo do pr .• jel'lo n. 13; . Idem dos de ns. 186 e O Slt. XAVIER RuLm, auctorizado pelo sr. 
187-ldcm da re,Jac\·ão nua l do projecto u . i3- dr. Pacifico Maaoarenhas, agradece il Camara 
J ,J~m do projccto n. 11 7- Votaçúes adladas - Con - as felicitações dirigidas a este senhor pelo 
linuac:10 da t,· dl;cu~silo du pru)eclo n · 134 . ca p. facto de ter sido reconhecido e proclamado 
1. · - Disc1mo do sr. Carlos To ledo-2 .· tml~- vice Presidente do Estado.-A Cam ara fica 
2. · discuss.:o <lo projcdo n. L38-t.· do de n. 1<13 inteirada. 
-3. · dú de D . 139· -Ordem do dia. 0 SR . DEL FDI MOREI RA envia á Mesa Um 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se requerimento do cidadão Belchior Pimenta 

presenteR os srs. : Ribeiro de_ Oliveira_, Ce- de Abreu, commissario de gado em Tres Co· 
Ie sti no Soares, Nunes Pinheiro, Abe1lard, rações, solicitando revogação da lei munici-
Carvalho Britto, VJLsco Azevedo, Raposo de pai que creou o imposto de 100 réis por ca-
Alm eide, Arthur Pimen ta , _Yalerio ~e Rezen- beça de rez vendida na feira da referida oi-
de, Oly1Lpio Borges, .João PIO, Ignac1o Muna, dade. -A' commissão de camaras i\!unici-
Desiderio de Mello, Porto Primo, Luiz Rennó, pae,. 
João Luiz, Carlos Toledo, Juvenel Penna, 
Olympio Mourão, João Valioso, XaYier Rolim, 2.· LEIT UR A 
Delfim Moreira, Alves de Lemos, Juho Tava· j 
res, Jay:ne Gomes, Rodrigues Chaves , A;:os- Tem segunda leitura e fica sol re a mesa 
tinho Pereira, Franklin Botelho, Ferreira e para ordem dos trabalhos o proJecto n. 146 . 
Mello e Assis Lima, faltando com causa par- APRESENT.IÇÃO DE PARECERES DE COM)[IS· 
t!cipada os srs . : Epaminondas Ottoni, Astol- Sõ Es 
pho Dutra, l". Peix .. to, Freitas Castro, Gas-
par Lopes, Rrandã•J Filho, Lindolpho Campos, 
Ribeiro Junqueira e Joaqu1m Cahxto e sem 
ella os ma1s senhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da an tecedente e não ha-

vendo quem sobre ella faça observa .. ões , o 
sr. Presidente a dá por approvada. 

E:>PEDIENTE 

O SR. J.o Sr,cRr·:TARIO da conta do se-
~uinte : 

Repreun{a çtics 

De habitan t es do districto de S. Simão , do 
municrpio de Maobuassú , solicitando restau· 
ração da cadeira do sexo masculino e con-
servação da do sexo feminino.-A' commis-
s1ío de Iostrucção Publica. 

De habitantes de Santo Antonio do Rio 
Acima, mumcipio de Villa Nova de Lim a, so 
licitando transrereucia da parte daquelle di-
stricto situada á margem direita do rio das 
Velhas para o município de Sabará.- A' com 
miullo de Estatistica. 

R eq t~erimelll ~s 

Do cidadão Banjamin Flores, solicitando 
publicação gratuita nas, ofllci nas do Jfinas 
Ge1·a.s de um tt revista de mineração, desti 
nada á propagand a de riquezas mineraes do 
Estado no extrangeiro. - A' commissão de 
Petiçõ ~ s. 

Da Companhia Ingleza de Minsraçl!o do 
Morro Velho, solicitando privilegio para e~ . 
ploraçll.o do rio Paraopeba. - A' commissão 
de Mrnas. 

O SR . JoÃo LUiz envia á Mesa uma repre-
sentl1 ção tia mepa administrativa da s ~nta 
·Casa de Misericordi a e Hospital de Lazaros 

O sr . JoÃo LUiz, por parte da cnmmissão 
de Jusiiça Civil e Criminal, manda á Mesa 
o seguinte 

Projeclo n . Ui 

(Terceira legislatura) 
.-\' commissão de Jnstiça Civil e Criminal 

foi presente o requerimento, Instruido por 
documentos, em que o ex-tenente da Briga-
da Policial,Theodoro Sebastião T(\rres )furta, 
pede perdão do resto da pena em cujo cum -
primento se ach11, por condemnação que, 
em processo de responsabilidade, lhe foi im-
posta pelo juiz de direito da comarna do Rio 
Pardo, em data de 2::! de abril do corrente 
anno. 

O supplicante foi condemnado no grau ma-
ximo do art. 130 do Cod. Penal, que assim 
dispõe: 

<ocFacilitar aos presos, por meios astucio -
sos, a sua fugida .» 

Considerando que, das provas dos autos-
pelo que consta da denuncia, da pronuncia 
e da con demnação do supplicante nenhum 
meio a!lucioso empregou o reo para illuilir 
áquelles que velavam na guarda do preso, 
por cuja fuga foi alie condemnado ; e, entre-
tanto, 

Consit!erando que.; elemento essencial e c" 
ractcrisfico do crime o emprego dos meios que 
trazem a illusao daqu cl/es que t·ela m na !JIIa>·da 
e segurança desses presos (Thomaz Alves, 
Annot. do Cod. Crim., art . 124, no vol. 2. ·, 
pags. 361-1.• edição); pelo que 

Considerando que foi o réo c.:~ndemnado em 
crime que nllo commetteu, por fa ltarem os 
requisitos esaenciaes do crime no facto que 
lhe é imput~>.do; 

Considerando que a propria sentença con 
demnatoria do supplioante reconhece essa 
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verdade, quando nega de modo ex presso a cir-
aumstancia do aj uste entre o supplioante e 
a pessoa a auja guarda foi confiado o preso, 
porque não à admissivel que o condemnado 
tivesse astuciosamente plan ejado e facilita-
do a fuga de um preso, confiando-o á guar-
da do sargento commandante do destaca · 
manto, sem ter previamente ajustado com 
eete que o deixasse fugir; 

Considerando que, tendo o supplicante 
confiado a guar.ia do preso ao sargento com-
mandante do destacamento e não tendo 
ajustado com este a fuga do preso, como 
reconhece á sentença condemnatoria, a res· 
ponsabilidade dessa fuga à exclua!va da pes-
soa a quem a referida guarda foi confiada ; 

Considerando que o processo do suppli-
cante 6 radicalmente nullo, já porque não 
lhe foram forneaidos, pc.r copia, os docu-
mentoH que instruíram a denunai a (certidão 
junta), ja porque, tendo o réo domicilio cer-
to como official da Brigada Policial e tra· 
tando-se de crime afiançavel, não foi elle in-
timado para assistir ao summario de culpa 
{certidão junta), ficando llssim vtoladas as 
disposições do direito processual vigente 
( Re~. 120 , de 31 de janeiro de 1842, art. 399., 
eta. ); 

Considerando que o julgamento, de que 
resultou a condemna<; ão do róo violou os 
mais rudimentares precei tos processuaes: 

I . · ) porque, tratando-se de rào que tem do-
micilio legal e pronunciado em crime atlan-
<; avel, não se guardaram as formalidade 3 do 
art , 402 do reg. 120 cit. 

2. ·) porque não foi o referido rào intimado 
para o julgamento, confórme r eza á cet·ti -
dão junta : «nem por preca taria, mandado, 
edital ou outra qualquer fôrma foi o r ào in-
timado para se vér processar ou para assistir 
ao julgamento no plenario (!!)» ; 

Considerando que foram assim violadas as 
leis ordin arias processuaes e as Constituições 
da Republica \art. 72 § 16 ; e a do Estad o 
("rt. 3.· 16) que asseguram aos accusados a 
mais plena det'esa, em obedienaia ao salutar 
preceito de direito j udiciario-nemo inaucli · 
/u s dam aari pot ~st ; 

Considerando que, assim injusto e illegal · 
mente condem nado, ficou o suppl icante sem 
u recurso ordtnario parn. ainstancia superior, 
porque não lhe foi possivel, no prazo legal, 
usar desse recur@o, attenta á distancia entre 
o legar onde residia e foi prezo (Diamantin a) 
e o logar da condemnação (Rio Pardo) ; 

Considerando que, si lhe é licito o recurso 
de revisão, este todavia não tem efl'eito sua · 
pe~slvo e, pelos seus tramites, pode ser 
mats demorado que o proprio tempo de pri · 
são a que estú sujeito o paciente, que, toda· 
via, pelo facto de perdã o, não fica impedido 
de requerer o. sua rehabilitação nos termos 
de direito ; 

Considera ndo que ao Congresso Legis lativo 
compete a concessão de indulto nos crimes 
de responsabilidade (Constituição Mineira, 
art. 31) § 31 ) 

E' o. com missão de parecer que sej n appro-
vado o segumte 

I' ROJECTO DE LEI 

O Congresso L9gislativo do Estado de Mina.; 
G eraes decreta : 

Art I.· Fico. perdoado o réo Theodoro Se-
bastião Torres ~furta, ex dele gado de polic ia 
do município do Rio Pardo, do cumprimento 
do resto da pena a que roi con1emn~uo, como 
incurso no art. 130 do Cc di ~o Penal, por 
sentença do juizo de direito da comarca do 

1 Rio Pardo,proferida 0111 23 de abril de 1902. 
I Art. 2. · Revogam·se as disposições em 
contrario. 

(S. R. ) Sala das commis~ões , 22 de julho do 
1Q02.-Joiio Lui: .- C,ll·{c,· Tvl···'o . - Lui: 
Renn ó. -A' imprimir-se. 

0 ar. CARV.\LIIO BRITTO, pela com miss iiO 
de Constituição e L('gislação, apresenta o se· 
guinte: 

Parecer u. 1 S'i 

{Terceira Legislatura) 
A commissão de Constituição, Legislação 

e Poderes, a que foram presentes tres repre · 
sentaçõee, sendo uma do Conselho Districtal 
e outras d·tas da população do districto de 
S . .Jose dos Botelhos, nas quaes se pede se ja 
o re fe rido districto elevado a villa : 

O ped ido constante das referidas rep reson · 
taçoes e documentos ofTerec idos, por mais 
legi t, imo que seja, encontra invencivel em· 
baraço no dispo ~ to no art. I 12 da Consti -
tu ição do Estado, segundo o qual, uma vez 
decretad a por lei ordioaria a nova divisão 
politica, municipal e iudiciari&, não poderá 
ser alterada, senão no termo de cada de con-
nio . 

I Ora, a faculdade <:Ollstitucional par a a re · 
i'orma da divisão municipal foi exercida pelo 
Congresso na sessão do snno passado, vot an · 
do a lei n. 319, de 16 de setembro de 19tll. 

Logo, antes de findo o decennio agora ini · 
ciado, não pode ser tomado em consideraçã o 
o pedid c> de que so trata, pelo que ó a com-
mis~ão de parecer que se arcbivem as repre-
sentações e mais papeis que as acompanha-
ram. 

Sala das commisE ões, ~ .2 de juiho df' 1902 . 
- Carvalho n>'itto.- V, /erio de Re1ende .-A 
imprimir se. 

0 SR. RO DRIGUI·:.; C!! .\ I !·:• , por :>arte da COUl· 
missão de Redacção,apresenta o segui nt e: 

Pa1·cce1· c rcdacrilo fi nal sobre o projecto n . ':' :1 

A commissão de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 73, ó de parece r 
que seia approvada a segu int e redacção tJ. 
nal: 

O Con grasso Legi!ll at i> c. do Estld o de ~~ ~· 
na s Geraes decreta : 

Ar t. l . · Fi ca o g• •nrno do Es t ado auclo. 
rizado a contractar com quem maiores van · 
tag11ns on·erecer a construcção, uso e gow do 
um ramal rerreo de bitola estreita, que , par 
tiudo de Poç os de Caldas o passando por S . 
JoEó dos Botelbos, vá term ina r na poYoação 
do Campestre. 

Art. 2. · O governo, no o.ontracto qu o e fio· 
ctuar, determin ará as condições desse priYi 

l legio, tendo em v ista as di&posições geraes 
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que regulam u 001l08111!81 oongenerea e o 
direito que poua ter' zona a Companhia E. 
de P. Mazambinho; e poderá dar garantia de 
juroa até o maxlmo de 6 <>/o, caso julgue 
conveniente. 

Art. 3.· Revogam 1e as diaposiçõelem con-
trario. 

Sala daa commissõee, 22 de JUlho de 1902. 
-Bodrigu~s Chaves.-Ignacio Murta.-A im-
primlr-le. 

0 sa. PORTO PRIMO, pela oommillltO de 
Representaçl!ese Requerlmentoa,envla áMeaa 
os seguintes: 

O •. V.rl .. Tele4h:- 8r. Preetdente, 
o auumpio que é objeoio do debate tolem-
ne que 1e tem travado no selo desta oua 
10bre a refó~ma de alguns artigoa da noua 
con1tituiçio, é de tanta magnitude que eu 
sinto me acanhado de vir tomar parte em 
uma pugna para a qual deviam ser chama· 
dos de preferenola aquelles que ••• 

Vozs!:-V. exc. é um dos mais oompetentet 
(apoiados). 

0 IR. CARLOS ToLBDll,., pela sua experi-
encla, pelos seua estudos eapeciaes, pelo 
•eu longo tiroclnlo na vida pratica, mais 
poderiam illustrar um debate tio momen-

Parecer para 3. · dücusstlo sobre o projecto toso como este, que diz respeito á refõrma 
n. 136 de uma parte importante da Constituiçllo do 

A comminllo de Requerimentos e Petições 
o1l'ereca para terceira disoussl!:o o projeoto 
n. 136 e é de parecer que seja o inesmo 
approvado com a seguinte redacçllo e de ac-
cordo com o vencido: 

O CtJngresao Legislativo do Estado de Mi· 
nu Oeraes decreta : 

Art. I.· E' dispensada a publicação do 
Minas Ge1·aes as segandaa feiras, quando não 
houver feriado na semuna. 

Art . 2. · Esta lei entrará "m vigor desde 
a data de sua publicaçll:o. 

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

Sala das commissl!as, 22 de julho de 1902 . 
-Port.o Primo. - .Agostinho Pereira.- Co nego 
Xat'ier Rolim. 

Pa•·ecer n. 187 
(Terceira Legislatura) 

A commissl!:o de Representações e Petições, 
a que foi presente o requerimento da supe-
riora do Collegio da Immaculada, nesta Capl· 
tal, pedindo um auxilio para que po1sa man-
ter eue estabelecimento, onde ministra en· 
sino a 40 alumnos pobres, matriculados no 
respectivo externato, é de parecer que seja 
o dito requerimento transmittido á commis · 
silo de Orçamento. 

Sala das commiaal!e9, 22 de julho de 1902. 
-Porto Primo. - Agosti'lhO Pereira. -Co-
nego Xaoier Rolim.-A imprimir se. 

E~tado, relativa á organizaçio do poder ju-
dioiario e a uma nova dlvlsllo aiministra-
tiva. 

Mas, sr . Presidente, eu sinto que o mo-
mer;to é verdadeiramente solemne e obriga 
a que cada um dos representantes do povo, 
na medida de suas forças, fazendo um ap-
pella ao seu patriotism<>, venha, ainda mes · 
mo com detlcencia de luzes em um debate 
de tanta magnitude, trazer_ á Camara dos 
senhores Deputados e ao Estado o subsidio 
indispensavel para que, de futuro, o legis-
dor ordinario encontre nos annaes do paria· 
ment? os dados indispensaveis p1Ha a . boa 
elaboração de uma lei organica, que enfeixe 
o assumpto de que é objecto a aotual refor-
ma (m•ilo bem) 

E', sr. Presidente, movido por este senti-
mento de patriotismo, fazendo da minh a fra · 
queza força ..• 

O BR.Joio Lmz:- Nilo apoiado. 
0 SR. CARLOS TOLE DO .. , e appellando 

mesmo para a benevolencia da Camara, que 
eu me atrevo a vir fazer ligeira3 cooside· 
rações sobre o projecto em discussão . 
S~j a -me permittido, porém, em primeiro 

logar, solicitar da illustrada c Jmmissão, que 
elaborou parecer sobra o proj ecto e do acry-
soiado patriotismo e provada competencia 
do seu digno auctor .•. 

O SR. JoXo LUiz : - E' bondade de v. exc. 
0 SR. CARLOS TOLEDO ... que relevem quaes-

quer observ~çõeP , que de minha parte pos-
sam parecer menos convenientes ou àquem 
da elevaçio do debate, que ve nho travar 
acerca de tl!:o importante obj ecto . 

Sr. Presidente, a /·ustiça é o fi m de toda 
VOTAÇÃO DAS Mo\TERIAS CUJA DISCUSSÃO FICOU a organizaçl!:o SOCia ; O poder judiciario, 

ENCERRADA dizem t )dos os escriptores que têm se ocou-

Nilo ha projectos, requt>rimentos, indica -
ções e moções a serem apresentados . 

E' approvado o parecer n. 185, que vae 
para o arcbivo da Secretaria. 

Em seguida, annunciada a vot 1ção do re-
querimento de adiamell..to da discussão do 
projecto n. 134 apresentado pelo sr. Carlos 
Toledo, este senhor, pela ordem, requer e 
obtem a retirada do mesmo. 

pado do assumpto, é poder por excelleucia 
na organização das soo1edades democraticas, 
e é sob o inftaxo dessas idéas, que eu ve-
nho ter a honra de tomar parte- no debate, 
porque, senbores,em todas a1 epochas, desde 
os tempo1 mais remotos da humanidade, 
póde 1e atllrmar que nenhuma sociedade so 
constituiu 1em que a seu lado houvesse um 

CONTINUAÇÃO DA 2. a DISCUSSÃO do PR~JBCTO magistra-dO regalando as relações de direito 
N. 134 (REFORMA CvNSTITUC!ONAL) privado, pois euas relações constituem o 

Em vista da retirada do requerimento, é 
annunciada a continuação da 2. · discu181lo 
do projecto n. 134, sobre reforma constltu 
clonal. 

Em di1cueaio o capitulo I.· 

fundo da vida humana, e assim o é, porque, 
como disae um escriptor notavel, o direito 
constitue a es~encia da vida doa povos. 

Ora, sendo assim, sendo o poder juificia-
rio, por aa1im dizer, o poder baaico na or· 

1 ganlzaçio das sociedades democratioas, viaio 
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como elle é o poder moderador, que define I Se é verdade que eata Conatitainte vinha, 
e regula todas as relaçOes da vida privada, na organização do poder judlciario, estabe · 
que torna elfectivas as garantias da liberda- lecer como principio a centralizaçllo deue 
de, da propriedade, da segurança individual, poder, sob a inspecçllo de um tribunal su -
e por consequnola, firma os prinolplos ba- perior, é claro que os legialadorea que se 
aloos sem os quaes nenhuma sociedade póde deixavam influenciar por essas ideas, nlo 
prosperar, nenhum povo póde progredir, ne · podiam de momento, de chofre, romper cam 
nbum Estado pôde constituir-se, esae poder o passado; dabi eua influenci a , ease lnfill-
reolama toda a nosaa atLençllo, quando te xo moral qne dominou o legislador consti-
nhamos de regular o seu funocionamento e t ulnte no Estado de Minas e em qu&.'!i todos 
definir a sua organizaçllo. os Estados da Republica Federada, porque 

Sr. Presiddnte, seria temeridade da minha de norte a sul, em todos elles, o principio 
parte, seria meamo abusar da benevolencia foi o mesmo, Isto é, um tribunal superior 
da Camara dos aenbores Deputados ( ncio que substituiu o antigo tribunal da relaçllo 
apoiados gerae1 ), onde vejo luzes, tal en tos do tempo do lmperio e os juiza! singulares 
dignos de representarem, no seio desta cor de I. • instancia. 
poraçllo politioa, o Estado de Minas, seria Este fo i o principio basico, o principio ge-
temerldad e, digo eu , vir fazer uma prelec neralisador em t~.tdas as Constituições dos 
ção sobre mataria, que est i. na consciencia Estados Federados da Republica, e esse mas-
de todo o Congresso Mineiro e de toda a mo princ ipio a·loptou-se na Constituint~ mi -
sooledade moderna. neira. 

A occasillo, como disse, é momentosa, o M11s, sr . Presidente, eu sou um espírito 
poder judiciario reclama modificações no sys - conservad or e jamais seria capaz de romper 
tema da organização constitucional vigente de chofre com as tradiçOes de um p·1s•ado 
no Estado de Minas, porque esse systema recente, tanto mai s qu anto esms tradi çõ es 
não satisfaz, na actualidade, as aspirnço as t!zeram a glc. ia, o progresso e o dasanvol -
do progresso e do desenvolvimento desta vimento mor a i de uma sociedade que ch egou 
sociedade por cujo3 destino§ zelamos a cada a attingir um alto grau de cultura so· 
momento . cial. 

O poder ju~iciario, alfectiv amente, ~anh o- Apesar de adepto dessa escola, eu não sa-
res, entra nós, constituído como se acbn, rei iofenso á lei do progresso, porqu ~ osto 
tem satisfeito sua missão social, nlio h a con · tambem é necessario ao desenvolvimento de 
te,tar, mas essa miuil.o póde ser satisf~ita um a sociedade, para qu e e lla não se torne 
aind a do modo mais completo desie que o estacioJa r ;a, para que, amtl m, possa canse-
legislador contituinte, abri ndo lhe novos h o- guir seu supremo Jesidcra t •m•. 
rizontes, abrindo-lhe um camp ~ mais vasto O sa. Jolo LUiz : - E' uma lei tl'lo fa tal 
para que elle !unccion e com toda a ragu como a da quóla dos corpos . 
l.oridade, independencia e segurança para O s~. CARLOS Tú!.EOO : - Per!eit.amente. 
a execução do seu grandioso minist~ rio na Que m, sr. Presidente, encara o Estado de 
sociad ude, possa fnzel-o introduzir, sem re- Minas Garaes, vê logo a sua vastidão, a di -
ceio, nesse novo templo. ( Apoi , dos ; muito versidade de sua~ zonas, a disseminação da 
bem). su a população ; não digo a dlversid.ode de 

Sr. Presidente, a Constituiç:Io do Estaio, costum es, porque o costume mineiro ó hemo-
na organização do poder judiciario, como geneo desde o norte até o sul : mas, a di· 
bem ponderou a illustra•l a commissão, que versida~e de zo nas, a vastid!l.o do territorio, 
ela:;orou o monumental parecer que é um a disseminação de população, as relaçõds 
titulo de reoommendaçllo aos seus dignos commerci aes, tlio diversas, ,•0::..oo que acon· 
signatarios ... selbavam ao le,!(islador co nstituinte, em sua 

O m. CARVALHO BRITTO:- E' bondade previdancia, comprehender que em tempo 
de v. ex c . nb:'l muito remoto este gr,IDd i os o Estado, 

O BR . JoÃo LUI~ : - Just'ça. que na epocha da sua Constituiç!io já apre -
0 SR. CARLOS ToLEDO . .. nlin deixou a m- sentava UIL grande coeffl cientB de população, 

plitude, nllo deixou liberdade á lei organi- teria de duplicar ou talvez triplicar essa 
capara, em um faturo proxirno, abran~?er popuiaç!o. 
ddntro das suas disposições uma organiza- O legislador devo prever esse fu tUI'O e esta-
çllo maid co osentanea com o progresso e belecor a possibilidade de que, em epocha 
desenvolvim ento do Estaio. dada possam coexistir, ao lado de um tribu -

Elfectivamente, a Constituição deu como na! su perior, outros tribunaes em (hlJereu -
orgllos do poder judlciar;o, dentro do Esta- tes zonas do Estado, afim de se s:ltis!aze-
do, um superior tribunal de justiça, j uizes rem necessidad es ur:~entes e reaes. 
de direito e subs titutos, na~ comarcas. O 8R. JoÃo Lu1z: - Tanto mais que está 

A expressão constitucional !oi uma verda . creado pela Constituição o tr1bu nal de re-
de na epocha em que e lia foi promulgada, v1sllo · 
ha 12 annos, quando o Estado organizava-se O SR. CARL~S ToL&DO:- Perfe itamente. 
sob o influxo de uma rdvoluçllo triumphan- Ninguem póJe comprebender um tribunal 
te, mas que trazia ainda para a sua orga- de revisão •ern a existencia de ou •.ros tri-
nizaçllo politlca todas as tradições do regi- bunses superiores ; nin guem póde compre-

. men extincto, todas as particularidades, to- bender um tri oun al de revisão sem a di ver-
dos oa detalhes de uma organizaçllo !·udici- si lade da jurisprudencia, sem ü. necessidade, 
aria, que tinha feito a honra e o orgu bo do portanto, de um tribunal superior que re-
antlgo imperio. guie, dotloa, estabeleça e fixe a uniformida -



, 

de dessa jurisprudencia ( apoiado• ; muito 
bem ). 

A creação, port.anto, do tribunal de revi-
elo suppunba neceesariamente a creação e 
a e:~.istencla de outros tribnnaes auperloreP, 
porque do contrario teríamos de estabelecer 
no systema da organizaçllo do poder judi· 
clarlo do Estado federado de Minas, o syste-
ma dos palzee centralizados, como a França, 
onde o tribunal de revlsllo é tribunal de cas-
saçllo, com attrlbuiç!o di versa daquella que 
pertence ao tribunal de revJsllo. o ta. JoXo Lmz dá nm aparte. 

0 SR . CARLOS TOLEDO:-Além de tudo, a 
Conatituiçllo eatabeleceu dois graus de iuris-
dlcç!o: a 1. · Inatancia e a 2. ·; se estabeleceu 
isso, o tribunal de revlsllo tambem nllo se 
justificava, porque ou ease tribunal teria 
simplesmente as attribnições do tribunal rle 
ca81açll.o ..• 

O SR. JoXo Luiz:-Seria uma 3.· instancia. 
0 IR. CARLOS TOLEDi> .•• OU seria uma 3.· 

lnstancla contre.rla ao preceito da Conati 
tulç!o, que estabeleceu dois graus de juris-
dlcção. 

O SR. JoXo LUJz:-Perfeitamente. 
o uL CARLOS Tou:oo: Portanto, até mes-

mo no syatel!'la da Constituiçãq do Estado, 
era lmposslvel manter-se o regimen t 9l qual 
estava, sem profunda offensa não so dos 
prlncip1os da organização judiciaria adepta -
doa em todos os paizes decentralizadores, 
como tambem da propria pratica, na distri-
buiç!lo da justiça. 

E1s a razão, ar. Presidente, porque dou 
meu voto ao artigo do projecto, que esta -
belece que o poder judiciario será exercido 
por um ou mala tribunaes superiores, que 
fõrem areados por lei ordinaria. 

Eu preteriria uma redacção dlfferente dn. 
que está no projecto; eu preferiria que se 
adoptaBse a expressão da Constituição Fede-
ral, e em Jogar de se dizer-o poder judi-
ciario será exercido,-eu quizera que a ex-
pressão fosse esta:-o poder judiclario terá 
por orgllos um ou mais tribunaes creados 
por lei ordinarla. 

Mas, e uma questão apenas de redacção, 
que nllo affecta, absolutamente, o fundo da 
mate ria. 

Effectivamente, sr. Presidente, n. necessi -
dade futura da creação de mai s um tribunal 
superior, tornar ae-ha uma realidade, como 
disse, na hora em que fôr se concentrando a 
população do Estado de Minas, que, fatal -
mente, terá de reclamar do seu legislador 
ordinario a creação desses trlbunaes supe-
riores, po1·que a multiplicidade dos feitos, os 
littgios e as questões roe-enses se multtpli-
car!lo de tal modo que um tribunal superior 
será insufficiente para desempenhar a mia-
silo da .i astiça, tornando-a uma realidaie 
dentro do Estado. 

O outro artigo do projecto, sr. Presidente, 
é exactamente o mais importante, p.J rque 
versa sobre a constituição do Poder Ju!licia-
rio, exercido por juizes singulares ou trihu· 
naet, e jurados nas comarcas. 

O sa. Jolo Lu1z:- O Poder Judiciario na 
1.' instanoia. 

lU 

0 IR. CARLOS TOLED0:-0 Poder Judiciario 
na 1.• instancla, como bem diz o illuatrado 
collega. 

Sobre este ponto, longo debate já se tra-
vou oe~ta Casa e pouco teria de insistir em 
uma ma teria sobre a qual i ti. se pro:lUnclaram 
collegas tão illustra.los. Mas, sr. President11, 
vou cumprindo a promessa que fiz de levar 
minha anal_yse a esteJ pontos do projecto 
com toda a calma, pedindo tambam toda a 
benevolencia da Camara. 

Sr. Presidente, a Constituição vigente do 
Estado estabelece que a justiça de !.• in-
stancia será exercida por Juizes de direito, 
juizes substitutos nas comarcas, e por jura-
do~,o projecto estabeleceu um11 disposição dif-
ferente,a saber: 11 justiça de 1• lnstanoia será 
exercida por juizes singulares ou trlbunaes, 
e jurados nas comarcas; e o parecer da illus-
trada commissão de Const!tutç!o, Leglslaç!o 
e Poderes pede a modificação deste arti~ro 
do projecto pNpondo a seguinte redaoção (lê): 
~Juizes e jurados nas comarcas». 

Sr. Presidente, é este realmente o assum-
pto maia melindroso e mais importante do 
debate em que tenho a honra de tomar 
parte. 

Em doutrina, sr. Presidente, de uccordo 
com a opinião dos mais !Ilustres escriptores 
em mataria de organização judiciaria, ne-
nhuma controversia se levanta a respeito da 
pluralidade dos tri bunaes de appellação ; a 
respeito da necessidade dos dois graus de 
magistratura, de 1 .• e 2. • inetancia . 

E' certo, sr. Presidente, que em uma epo-
cha não muito remota, sob o influxo de 
irléas revolucionarias, appellou-sE' na França 
que os tribunaes da 2.• instancia não repre-
sentavam outra cousa mais do que a aristo-
cracia do Po<ler Judiciario, que os tribunaes 
de appellação não tinham seu assento, nem 
no direito commum tradicional, que é o Di-
reito Romano, nem nas necessidades sociaes, 
porque partiam os revolucionarios do prin-
cipio de que o juiz escolhido pelo Poder Ju-
blico, dando oamo garantia de sua escolha 
todas as condições de independencia e de sa-
ber, suas sentenças exprimiam a verdade, e 
não havia necessidade de recurso das suas 
decisões para o tribunal superior, onde a 
multiplicidade dos juizes não era garantia 
de maior saber, de maior imparcialidade de 
que o julgamento singular dos juizes na 1.• 
instancia. 

Estas idéas, porém, sr . Presidente, influxo 
de uma epooha revolucionaria, em que se 
procurava destruir a aristocracia sob todas 
as suas manifesta ções, cah!u inteiramente 
sob a critica severa dos mais illustres es· 
criptores de mataria judiciaria, e os tribu-
naes de appellação foram mantidos e con-
servados, como uma neces~idade da organi-
zaçllo judiciaria, em virtude do principio de 
que o juiz é humano, susceptivel de erro, e 
por mais verdadeiras que sejam suas sen-
tença~, por mais reaes que e lias possam 'er 
na expressão :lo direito applicada ao facto, 
estas senttJ nças podem, em virtude da cantin-
gencia humana, ser cantrarias a e1se mesmo 
diroito, de que o prolator deve ser a voz viva. 



Alem de que, ar. Presidente, em virtude 
da oontingencla humana, em Yirtude mesmo 
da necessidade que ha de recurso para o tri-
bunal superior, o juiz da primeira instancia 
tem .-naiores escrupulos, maiores cuida~os ; 
põe maior cautela no proferir suas sentenças, 
norque sabe de antemão que os erres ou 
omissões, as culpas e as faltaP, encontram 
reparação no tribunal superior . 

Portanto, sr. Presidente, se em mataria de 
organ:zação judiciarta não ha duvidas, nem 
questão sobre a existenoia dos dois g~aus de 
jurisdicção, estas mesmas duvida~. não dei-
xam de existir em relação á composição dos 
tribunaes de primeira tnstanoia . 

E' sobre esta questão, sr. presidente, que 
tenho a honra de chamar a ettenção da Ca-
mara dos s!'s.DeputadoP,e Eobre ella que ain· 
da vou ter a honra de emittir o mou voto,pa-
raphraseando o que t!ío brilhantemente tem· 
se dito nesta casa sobre o nssumpto . 

· Eft'ectivamente, ar. Presidente, eu não 
commungo a opini ão dos que se insccgem, 
em absoluto, contra a multiplicidade de ju i-
zes de primeira instancia (mttit o bem ) e em 
absoluto não me insm:jo, sr. Presidente, pot· 
uma razão muito simples; porqua desde Oi< 
tempos mais remotos da antiguidade, estu-
dando a legislação dos povos os mais anti~os, 
e encarando na actualidade para os povos 
cultos !la Europa, principalmente para a de-
mocratica Grã-Bretanha,para a trid ioional Ger-
mania, para a ltalia liberal Jo ultimo quar· 
tel do seculo passado, nós vemos, sr. Pre·si-
dente, que em todos e~tes paizes, a multi-
plicidade de juizes em primeira instancia ó 
adaptada e observada. 

E' certo, sr. Presidente, qua uma grande 
corrente de escriptores notaveis tsm atacado 
essa organ ização de tri bunaes collectivos de 
primeira instancia . . . 

O SR. Joio LUiz : - Bontham em primei-
ro Jogar. 

0 Blt, CARL'JS TOLEDO: - Bontham, pois 
não .. . e certo que tem atacado essa organi-
zação e d!lo como razão principal, sr. Pre-
sidente, a necessidade da responsabilidade 
absoluta do juiz no proferir suas sentenças. 
Ha maior responsabilidade, dizem elles, nas 
sentenças proferidns pelo jui z singular; tor-
nam-se mais claras, mais explicitas, mai s 
unifbrmes as decisões, do que no s tri bunaes 
collectivos·h ha maior celeridade nos julga -
mentos, e a mais tixodez e economia na 
a~ministração da justiça de primeira instan-
cta. 

,Impressionam-se, portanto, com o princi 
p1o de umdade nas sentenças, de únida~e nos 
.J ulgados e de unidade na responsabilidade do 
juiz prolator da sentença. 

Sr. Presidente, eu comprehendo perfeita-
mente que em dou ri na e3te axi oma é verda 
deiro; eu oompreheodo, sr. Presidente, que 
se _tr_ata!ldo de um juiz prolator de sentença, 
o_ JUIZ singular, que pelo processo de inves-
tidura deve rer um magistrado superior a 
t?da a censura, capaz de administrar a jus-
ti~a e~ toda a sua integridade, que este 
JUIZ singular, deante das partes, deante t.le 
seus superiores tem um a responsabilidade 
muito maior no proferir a sua sentença do 

que j ulgando conjunctamente com outros,divi-
dindo por conseguinte a sua propria respon . 
sabilidade em relação a um caso concreto. 

Eu oomprehendo, ar. Presidente, tambem, 
que no systema de organização de juizes 
smgulares se possa, com muito maior celeri-
dade, administrar a justiça e rlistribull a 
mais convenientemente aos jurisdicionados, 
ao passo que nos tribunaes oollectivos, esta 
celeridade ó embaraçada por questão de de-
talhes n11 pratica forense ..• 

O SR. JoÃo LUiz:-Em doutrina ha o argu-
mento da fraqueza humana, ê mais facil im-
por em um juiz do que em muitos. 

O SR. CARLos Tou:no:-E' mais facil impor 
em um juiz do que em muitos, eu compre-
hendo o aparto do illustrado collega relator 
do projecto, e declaro que se ê verdade que 
nos tribunaes ooll ectivos a convi vencia dos 
magistrados, a communbão das mesmas 
idàas, esse commercio continuo entre os 
juizes na apreciação do direito, e de facto 
dão 1-(aranti as para maior elucidação da 
que~tão, sujeita ao seu con hecimento, o meu 
nobre collega não pode deixar de convir que 
grande numero de feito s sujeitos a juizes 
nessas condições não são julg•dos com a 
celeridade reclamada e necessaria a bem da 
j ustiça. 

A noção não tem a emcacia real do direito 
para ser immet.liatamente traduzida na sen-
tença . 

O !Ilustrado auctor do projecto, tão ver-
sado nas lettras jurídicas (n rio apoiado do s1·. 
Jolio Lni ; ) e na pratica do l'ôro, conhece e 
sabe que gran de numero de f<'i tos cí veis e 
administrativos reclama a acção ener::r ioa 
e immediata do juiz; mas responder-me-lia. : 
nos tribunaes collect!vos a lei ordinaria, a 
lei organica poderá deflnir as attribuições 
de cada um dos juizes na solução dessas 
questões. Silo complicações, são detalhes 
perigosos, ao passo que o juiz singular a. 
quem ó affecta uma questão forenee, uma 
causa que demanda um prompto a:~damento, 
tem muito mais facillidade pa!a dar dxecu-
ção a essa parte da commisaão judiciaria. 

Demai,, sr. Presiden te, no systema da 
nossa organização, nos costumes do nosso 
direito forense, um magistrado singular 
tem necessidade, muitas vezes, de apartar-
se da séde da ~omarca. de sua j urisdicção 
para levar fó ra o efTGito da justiça . 

O sR. JoÃo Lmz:-Para isso instituiremos 
os juizee preparadores. 

0 SR. C.\RLOS TOLEDO:-Teriamos, portan-
to, de chegar á conclusão que seria preciso 
destacar do tribunal conectivo um juiz para 
essas dili gencias, o que raria com que o 
tribunal perdesse a Ufli(ormidade no julgu-
mento dos feitos, não haveria unidade em 
suas deciE•\ es e a justiça não seria prompta -
mente distribuída, ou então, diz o !Ilustrado 
auctor do projecto, seria necessario crear-
mos a classe dos juizes preparadores ... 

O SR. JoÃo LUiz:-Que já existe. 
0 SR. CARLOS TOLf;DO •.. para r raticarem 

ePsas deligenctas. S. exc ., porém, não igno -
ra que h a casos especiaes no direi to rorense, 
que reclamam a presença do proprio juiz 
julgador ..• 



o aR. JoÃo LuiZ :-Eu contesto a conve 
nlencla de semelhante organlzaçlo. 

0 8R. CARLOS TOLBLO •. , como, por exem-
plo, no proceBSO de vl•toria, que DIW é outra 
couea mais do que a lnspecQliO ocular do 
juiz, no logar onde está situado o immovel, 
que é objecto de litlgio. 

Sr. Presidente, estendi me demasiadamen · 
te sobre este ponto da questão, descendo a 
detalhes ; agora, nlo interrompendo o tio 
da minha argumentaçlo, volto a dizer que 
nlo tou contrario a oue p~ssa tlgurar na 
Constltuiçlo a creaçli.Ó de tribunaes oollecti-
vos ou de juizes collectlvos em· 1.• instan · 
ela . Nlo sou, absolutamentd, contrario á 
iuo, porque ae as naç!!es mais cultas da. 
Europa adm1ttem ainda esse syetema de or-
ganizaçll.o i udlciat'la ... 

O SR . JoXo LUIZ :-Todas,· sem excepçll.o 
de uma ~6. 

0 SR. CARLOS TOLRDO ... nlio obstante as 
accusaç!!es e a critica de notaveis escripto-
res, nlo eeria entretanto, um erro palmar, 
nlo seria uma. violaçlo de prlncipios de di-
reito, em meteria de organtzaçlo judiciaria, 
que se mantivesse na Constituiçl!.o um pre · 
ceito deesa natureza. Mas, sr . Presidente, 
antes destas consideraç!!es de ordem geral, 
eu devo dec! l rar a v. exo. e á Camara dos 
are. Deput~doe que sou representante do 
Estado em uma epocba em que o espirito pu-
blico dos mineiros ainda está intluenciado 
pelo tradicionalismo dos tempos oolonlaeP, 
dos tempos do lmperio, dos aotuaes tempos 
da republica, oom a organização politloa de 
todos os seus Eatados. 

sou representante desta epooba, não quero 
romper com esee passado e por isao declaro 
à v. exc., que sou e ~erei, na qualidade de 
legislador· ordinario, se me fór conferido 
algum dia esse mandato, inteiramente con-
trario á organizaçlo de tribunaes coliecti-
voa ..• o sR. JoXo LUIZ :-Aotualmente, de ac· 
cordo. . 

0 IR, CARLOS TOLEDO.,. para a adminl~tra · 
ção da justiça em I. • instancia. 

Agora, sr. Presidente, sobre este ponto de-
licado do projeoto, vou me exprimir com 
toda franqueza e sinceridade em uma occa-
silio em que todas as noaeaa palavras denm 
eer peaadas e medidas, porque ellas fazem 
parte dos annaes da Conatituinte sobre tlo 
Importante assumpto. 

Sobre a redacçll.o do artigo 2 . · do projecto 
e da emenda moditlcativa que tenho a honra 
de apreaentar, devo declarar que adopto, 
de preferencia, a expreasllo lembrada pela 
commissl!.o, por um motivo muito simplea : 
porque essa expreuMI é lata e comprehen 
alva ... 

o sR. JoXo LUiz :-Comprehende o pensa-
mento de todos. 

0 SR, CARLOS TOLEDO... de toda e qual · 
quer organizaçll.o JUdiciaria em t.• instancla., 
ou essa organizaçao seja feita, futuramente, 
por trlbunaes colleotivos ou por meio de 
JUizes singulares. (Muito bem). 

Declaro, poie, que acceito a emenda .•. 
0 IR. CARVALHO BRlTTO :-Nio foi emenda, 

foi ldea ... 

0 IR. C.t.RLOS .T(ILEOO ... OU antes a idàa 
da commleelo relativamente a esta parte do 
projecto. ' 

uevo declarar com a maxima sinceridade 
e franqueza que eu nl!.o daria absolutamen· 
te o meu voto para a. organização de tribu-
naes collectivos na. I. • inetancia pelos mo-
ti voa já expostos ... 

O sR. JoXo Luiz: - Actualmente de Intel· 
ro acoordo com v. ex c. 

0 SR. CARLOS TOLRDQ:-1\fas, sr. Presiden-
te, poder-se-hla censurar e com certeza 
censurar-se ha, porqud é Impossível na ela-
boraçl!.o de uma lei que se satisfaça a todas 
as opiniões . que se satisfaça a todas aa aspi· 
rações, é possivel que se critique a organi-
zaçl o deste projecto, julgando-se que a Con-
stituição na sua formula-juizes de direito 
e juizes fn bstitutos, nas comarcas, compre-
hendia de facto esta mesma. organizaçilo de 
trlbunaee coliectivos em 1." instancia . 

Poder-se- ha censurar como desneceuaria 
esta reforma, porque a. Constituição Já cogi-
tava. desta mesma organizaçll.o, e po1• Isso 
é inutil a reforma. 

Mas, ar. Presidente, a Constituição do Es· 
tado a meu ver era restricla, em mataria 
de organlzaçl!.o judiciaria de 1.• insta.noia, 
quando cogitava sómente do juiz de direito 
e do juiz substituto, nas comarcas; e se po-
dia cogitar de mais de um juiz de direito e 
mala de um juiz substituto preparador nas co· 
D)&rcas, nlo podia cogitar de juizes em ool· 
legio, julgando coDjunctamente . 

Por esta razl!.o, a Constituição restringiu 
muito qualquer lntervençl!.o do poder legis-
lativo ordinario, na orga.nizaçl!.o da justiça. 
de 1.• instancia. 

Se conforme disse, e uma. verdade que as 
constituiç!!es não sl!.o marcos mllliarios, não 
sl!.o arcas santas no sentido de nunca pode-
rem ser reformada&, dt~ ser tocada1 pela 
mlo do legielador, desde que necessidades 
reae~ da epocba o reclamem, eu penso, sr. 
Presidente, que seria um grave erro tratan-
do-se da. organlzaçl!.o do poder judiciario nlo 
se deixar ao legislador ordinario a maxlma. 
liberdade, na organizaçl!.o deste poder com-
prebendendo todos os seus detalhes. 

Por leso, sr . Presidente, tratando-se de 
uma expressão maia comprehenslva do texto 
legal, tratando-se de uma expressão que 
nll.o embaraça. a acç!to do legislador ordina-
rio, ao r.ontrario o colloca. em contacto 
com a opinil!.o de seus eleitores, em contD. -
cto com a opinião do Estado, de modo que 
possa futuramente tirar uma média desta 
oplnill.o e saber positivamente qual o verda· 
delro systema de organizaçl!.o judlolaria que 
deve adoptar, acceito a. 

Eu penao, ar Presidente, que nós em run· 
cçlo constituinte não podemos nem deve-
mos cercear este direito em relação á. orga-
uizaçlo do poder judiciario, poder tão im-
portante, que exerce real influencia no pro-
greeso e na c i vilizaçll.o de nosso Estado. 

O &R. JoXo LUiz dá. um aparte. 
0 IR. CARLOS ToLEDO:-Eis a razll:o porque, 

ar. Presidente, eu adoptando a expresslo ge-
narica, lembrada pela comml88ll.o de Conati-
tulçlo e Leglslaçlo, penao que nlo foi mais 



do que obra do patriotiamo deixar que o 
povo mineiro poaaa com Inteira liberdade de 
acçllo, manifestando sua oplnliio, estudando 
e ponderando a reforma, orientar o legisla-
dor ordtnarlo no modo de organizar este Im-
portante poder . 

Nós em Constituinte, sobre esta materia, 
é que niio devemos, absolutamente, em nome 
da previdencia e do futuro do Estado, tl!.o 
che1o de esperança, cercear a liberdade des 
te poder; lançamos as bases, os fundamen · 
tos de um ediflcio, que deve ser indestrocti-
vel em bem do progre~so e do desenvolvi-
mento de nosso Estado. 

Mas, sr. Presidente, na expressão lembra-
da pela commistiio de Constituição, noto 
que ella tendo o pensamento de dar ao Po -
der Legislativo ordinario toda a amplitude 
na organização da justiça de I.• instanoia, 
entretanto restrin g~ 11 organlzaçiio desta jus -
tiça a uma unica divisão judiclaria do Es-
tado : a comarcas . 

Eu entendo, sr. Presidente, que o 1motor 
do projeoto, representante do 4. · districto, 
o sr . dr. João Luiz, cujo nome peço licen -
ça para declinar, e a illostre commlss!lo de 
Constituição, assim procederam, porque fura 
este o ~ ystema da Con; tituiç!lo do E6tado, 
na organização deste poder em differentes 
disposições subsequentes. 

Eu com prehendo que ass im procederam 
porque a tendencia ger·al na epocha da o r· 
gan!zo.çllo j udicio.aia de Minas, em conse -
quencia da promul gação da Constituiç!lo <lo 
Estado, era um a reacç!lo contra a antiga or -
ganizaçi!.o do lmperio. 

Mas, sr. Presidente, os tempos, a expe-
riencia e as necessidades soclaes vi!.o de · 
monstrando as vantagens dessa organização 
e ba ainda bem pouco tempo, no seio desta 
Camara, quando se tratava da organização 
judiciaria, longo debate se travou em torno 
da quest!lo e duvidou-se que o legislador 
ordlnario pudeue crear t ermos, supprlmin-
do com1rcas. 

Invocou -se a Constituiçllo em defesa da 
manutençi!.o das comarcas, insurgiu-se con-
tra a creaçiio de termos, difficuldades sur 
giram no !aio do parlamento acerca da con-
veniencia da nomeação de juizes substitutos 
noa termos, para melhor administração da 
justiça. 

Graves questões, sr. Presidente, o t.llfficil 
problema suscitou na pratica, desafiando a 
attenção do Congresso, no modo de resol-
ver a mataria. 

Eis a razão, sr . Presidente, porque ado 
ptando a formula da idéa. lembrada pela 
commissi!.o de Constituição e Poderes, eu ve-
nho pedir que ella nllo aeja restricta a uma 
unica diviei!.o j udlciaria do Estado, lato é,-
comarcas,-mas se comprehenda tambem 
a antiga divlsi!.o judiciarla, isto é, - termos. 

Eu vou justificar, sr. Presidente, a razlio 
porque adopto esta idéa, cuja lembrança de-
vo aos brilhantes fundamentos do parecer 
da commissão de Conatitulçlio e Legislaçi!.o . 

A razllo é simples: em todo o systema da 
Constituição do Estado se mantem os Joga -
res de juizes substitutos . Ora, a expressi!.o 
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lata de juizes e jurados etrectivamente com-
prehende os juizes de direito nas oom arcaa, 
e juizes preparadores nas comarca~ ou ter-
mos, que por ventura a lei organica tenha 
necessidade de crear. 

Eis a razi!.o porque digo que a formula-
jui•es e jurados- na.a comarcas, se é accei-
tavt:l, nlio é tão comprehensiva como juizes 
e jurados nas comarcas ou termos. 

Esta formula é mais comprehensi v a ; abran · 
ge a possibilidade no futuro, deante de dlf· 
flculdades eeonomicaa do Estado, deante da 
necessidade de uma nova organização judi-
ciaria,deante mesmo, sr. Presidente, do des· 
povoamento de urLa parte do territorio e o 
povoamento de outra parte, da emigração 
da populaçllo de um poJJto para outro de 
haver necessidade de modificar so a divisi!.o 
judiciaria; e neste caso, o legislador consti-
tuinte <leve prever esta pouibilldade, nilo 
creando ao poder legislativo ordinario a me-
nor difTlculdade. 

Nl\o é possível, sr. Presidente, que uma 
comarca prospera venha a perder ijeus ele-
mentos de vida ... de existencia, e nãv tenha 
mais razão de ser para continu ar a consti-
tuir uma divieão judiciaria, sob a jurisdi · 
cçiio de um juiz de direito, e seja apenas 
bastante, para que a administraçlio da jus-
tiça ni!.o soffre, que se a transforme em ter-
mo1 

Nestas condiç ões, estabelecendo· se na re-
fo rma, como base para uma nova divis lit' j o-
diéiar!a, a comarca ou termo, nilo se reatrin-
ge a acçllo do poder legislativo ordinario, 
que fica com maior amplitude para poder 
ada ptar á organização judiciaria a que me· 
lhor conaulte os interesaes da occaai!lo. 

Conforme já disse, n!lo se supprimem os 
Jogares de juizes substitutos, ou preparado-
ra~. porque esses logares não podem ser 
suppr1midos, fazem parte do 'ystema da nossa 
Constituiçi!.o, o uma vez que organizamo• a 
magistratura, dando -lhe, na investidura, um 
modo de constituiçi!.a diverso do actual, dei· 
xando que o jnill exerça suas J.rl'l~diras t'un-
cçOes por nomeação do poder eucutlvo, abo-
lido o concurso, é neoessario que permane· 
çam oa juizes substitutos, porque é delles que 
devem ser tirados, de preferencia, os juizes 
de direito das comarcas. 

Creio, sr. Presidente, que, uma vez que a 
Constituiçllo estabelece o noviciado como 
condição para a iu vestidul'a do magistrado, 
o juiz substituto é, effeotivamente, um dos 
magistrados que se acham comprehendldos 
neata expresslio-noviciado. Desde oa tem-
pos do imperio que o tirocínio para o cargo 
de juiz de direito se fazia por melo do exer-
cício dos cargos de j>Jizes municipaes, actuaea 
juizes substitutos, e de promotores publi-
cos, nas comarcas . 

O sa. JoÃo Lurz:-Pelos juizes substitutos 
nas comarcas especiaes. 

0 SR. CARLOS TOL EO O:- ISSO depoia da re-
fórma de 1871. A antiga organizaçilo não 
cogitava da advocacia como noviciado, para 
o exerclolo dos cargos da magisti·atura; a 
aotual organizaçlio inclue o advogado, como 
um funccionario, que, dadas certas condi-
ções, desempenhados certos requlsltoa, póde 
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exercer o cargo de juiz de direito. Dentre I O concurso e lnutll e ventorlo, prlnclpal-
todoa aquelle1 que pódem e devem, futura- mente nas condlç!les a que ficou reduzido 
mente, ueroer o• cargos de juizes de direi- na leglalaçlio do Estado, nlio pauando a ser 
to, os julz&J aubatitut.oa alo os que melhor maia do que um uame de sutftcienoia do 
o1ferecem as condlç!!es de idoneidade para bacharel, para a Investidura doa cargos da 
o es:erciclo dessa t'uncçllo auperlor. magistratura. 

O juiz que, pela nossa organlzaçlo judl- o IR. PRB!IDF.I'I'TII :-Peço permisslo para 
clarla, julga causas dentro · da uma certa lembrar 1.'> nobre deputado que esta\ finda a 
alçada, no tlroclnio de sua carreira, póde il · hora. Se, entretanto, v. exc . deseja prose-
lustrar se e prc~parar -sa para a magis\ratura gulr em suas coneidt~raç!!es, podará reque-
lnamovivel e vitallola ; portanto, uma vez rer á Camara prorogaçlio da tempo para 
que na Constituição do Estado mantemos o term inar o eeu discurso. 
noviciado como condlçllo -;>ara a Investidura 
dos n~!'gOB da magistratura, entendo que 0 BR. CARLOS TOLEDO: -Estou a findar, 
nío 'podemos e nem devemos supprlmlr os sr • Presidente, as obsarvaçõ as que tenho a 
C!lrgo • de juizes substitutos, porque eeaea fazer sobre poojecto e por lno requeiro á 
alio os melhores fornecedores para n organl- v. exc . se digne consultai' á Casa se me 
zaçlio da magistratura vitallcia. Censuras, concede prorogaçlto por um quarto de born 
ar. Presidente, poderiam ter eido feitas e apenas· 
podem ae f~zer ainda ao projecto n. 134, re · Consultada a C:u a concede ella a p roroga-
latlvamente b condiç!!ea de exlatencia da çllo solicitada, mas o sr . Presidente declara 
magi~tratura, não fÓ quanto ao seu provi- que estando dada a hora destln eds á diecna-
mento; como em relaçllo 80 seu !uncciona do d11a materlali constantes da primeira 
manto, quer dizer, em relacllo ã sua Investi- p~rte da ordem do dia ficará o orador com 
dura e em relHção 80 modo de funcciona- a palavra para continuar o seu discurso na 
manto de juizes e t ribunaea. aeuão snbsequente. 

Em relaçAo á lnvestidurt~ para os cargos Suspende-se a aes!llo por dez minutos, 
da magiK1 r~ttura, os eicriptore~ d!videm ae sendo reaberta tlndo este prazo. 
profundamente; diversos alio os Pystemas 
que podem ser adaptados ou admittidos, e 
dentre to•Jos o peor é aquelle que entrega 8 
Investidura dos cargos de ju izos de direito 
exclusivamente 80 atbitrio do poder execu-
tivo . 

Os escriptorea esquecem-se. porém, que o 
pod er executivo não póde deixar de inter-
vir na escolba do magistrado, com os de-
talhes e com 81 limitações que a lei ordina-· 
ria, a lei ortranica estabelecer para a investi· 
dura desses cargos . Eu penso que não ba 
necessillade absoluta de se eatabelecer na 
Constttu i ~ã'l, t hxativamente, o modo da in-
vestidura deuea magt.trados, uma vez que 
a mesma Constltuiclio conserva o noviciado 
como condlçllo primordl11l deua lnveetidora. 
A lei ordinarlu, a lei organica, por si só, po• 
derá e deverá f•zer euaa Jlmit•ç!!es (t:poi<~· 
do do ar. Joao Luiz). 

Eo , ar. Preeldente, me insurjo contra o 
concurso p~ra a lnve•tidora nos cargos da 
magistf'atura . (Apoi~do9 ; muito bem). 

O sR. JoÃo Lun:-Pul'que o concurso nllo 
prova cousa alguma. 

0 IR. CARLOS ToLB OO : - Desde muito 
tempo, Htudando o auumpto de organiza-
çllo judici~tria, aempre fui contrario ao co o· 
curao pela razllo Jl\ expandida pelo illustra-
do collegij , auctor do p r{\jeoto : o concurso 
nllo vro~a a optidão moral do Juiz. 

O IR . JoXo Luiz: -A apttdll.o lntellectual 
está provala pero diploma de bacharel em 
direito. 

0 SR . CARLOS TOLEDO : -A capacidade iD· 
tellectut~l e•tá patenteada pelo diploma que 
elle adquiriu na facnldade, e depois a in-
veatidura dos magrltrados de 1. • instancia 
deve ser rodeada pelo legislador ordinario 
das devida~ cautelas para que seja bem apu 
rada a aptidão lntellectual e moral do no · 
meado. 

SEOUDA PARTE D.\ ORDEM DO DIA 

2. · nxscusslio no PR~JECTO N . 138 

Lido e posto em 2. · dlscuulio .3 este sem 
debate encerra1o e fica adiada a votação do 
projecto n . 138, annullanclo actas da Cama -
ra Municipal de Uberaba. 

I,. DISCUSSÃO DD PROJECTO N. 143 

Egualmente sem debate encerra se a I. · 
dtscussll.'l e fica adiada a votaQll.o do pro je-
cto n . 143 sobre ilubsldio para o Presidente 
do Estado e para o Congreaso no futuro 
quatriennio. 

3 ' DIBCUSSÃO DD PR OJECTJ N, 139 

Finalmente lido e posto em 3. • diecusall.o 
e esta sem debate encerra.Ja e fica adiada a 
vo taç!!o do pl'ojeoto n. 139 sobre extincçiío 
da di vida dos fanccionarioa publicos resul-
tante da construcção de ca;~as para os mes-
mos nesta Capital. 

Exgottadas as materiaa da ordem do dia 
o ar. Presi dente designa para amanhã a 
eegnlnte 

ORDEM DO DIA 
PRIMS:IRA PARTB 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç!!o da act8. 
Expediente . 

Até 2 horas da tarJa : 
Segunda leitura dos parecere• de commis-

a!Jee e doa projectos, depois de lmpressoa e 
dlatribuidos. 

Apresentaçllo de pareceres das commiE· 
s!!el . 
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Apresentação de projeotos, requerimentos, 
indloacões, interpellaçõea ou moç õea . 

Diacunll.o de requerimentos, Indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçlio de redacções flnaes . 
Vo1açlio da matari a cuja discussão ficou 

encerrada. 

SI!OUNDA Pf.RTII 

Até 4 horas da tarde : 
Continuaçlio da 2. · discuasl!o do projecto 

n. 134, sobre reforma da COnstltuiçlio do 
Estado, a partir do capitulo I . ·. 

I. · dilousall.o do projecto n. 146, relevnn· 
do o thesoureiro da Recebedoria de Minaa do 
pagamento de 2:330$000 em debito para com 
o cofre do E~tado. 

1. · do de n. 144, sobre divial!.o de cattelras 
mixtaa de instrucçl!.o primaria. 

I. • do de n . 145, sobre donçlio á Santa 
Casa de Mieericordia de Ouro Preto, do pre· 
dlo em que funcclonou a Escola de Mioaa. 

I. · .do de n. !27, annullando disposl~ões 
da le1 n. 62, de 1898, da Camara Municipal 
de S. Jose do Paraieo. 

Levanta·ae a sesallo. 

24.• ~EfSÃO ORDINARIA, AOS 23 DE JULHO 
DE 1902 

PR~:SIO !-: !<CIA DO SR. RIBEIRO DE 0LIVKIRA 
SUAIMAI\10 : - 1.· parte da ordem do dla .-Acta' 

ExpediPole.- Observações do er. João lulz . -
9.· lellura .-Apreaeotaçã<J dos puecercl para 3.· 
dlscusPào dos projectos ns . 133 e lv7. do seoa-
do.-Idem do de o . 1~8 . -ldem da redacçllo 0-
oal do projecto o. 133. -Idem dos projectos ns 
118 e Wl. - Approvação tle redacçües Ooaes . ·-
Volações adladas .-Coollnuaçllo da 2.· discussão 
do projecto n. 134.- C•pltulo 1. • - Discurso e 
emenda do sr. Carlos Toledo . - Digcorsos •los 
srs . DeiUm 3loreira, Jollo lulz e Carvalho Brit-
to.-Ordem do dia . 
Ao mt.io dia,feita a chamada,acham-se pre· 

sentes < s srs. Ribeiro de Oliveira, Nunes Pi-
nheiro, Carvalho Britto, Jollo Pio, Vawco 
Azevedo, Olympio Borges, Xavier Rolim, 
Jolio Luiz, Desiderio de Mello, Arthur P1men . 
ta, Juvenal Peona, Agostinho Pereira, Ra· 
poso de Almeida, Jayme Gomes, Julio Tava· 
res, Ferreira e Mello, Rodrigues Chaves, lg· 
oacio Murta, Jollo Velloso, Abeilard, Assis 
Lima , Delfim Moreira, Carlos Toledo e Vdle 
rio de Rrzende, faltando com causa partioi · 
pada os srs. : Epaminondas Ottonl, Astolpho 
Dutra, F. Peixoto, Freitas Castro, Gaspar 
L~pea, Brandllo. F1lho, Lindolpho Campos, 
R1belro Junque1ra, Joaqu1m C&lixto e Ed 
mundo Blom e sem alia os mai~ eenbores. 

Abre se a seeslto . 
Lida a acta da antecedente e nl!.o havendo 

quem sobre ella faça ob1ervações fica a mes 
ma Aobre a mesa para ser approvada quando 
houver uumero . 

Reprllentação 
De diversos magistrados adherindo á re -

preseutaçl!.o do juiz de direito de Palmyra 
sobre o restabelecimento das apoeentado· 
rias ~ revogaç!!.o da lei n. 3 18 na parte que 
reduzm os seus vencimento• .-A' commis-
eão de Justiça Civil e Criminal. 

Requerimcnlv! 

Do cidadll.o Augusto Libanio pedindo pri-
vilegio para explorar o leito do rio Sapuca -
hy desde sua nascente até sua foz co Rio 
Grande.-A' commiasão de Minas. 

Do professor da cadeira de inst iUcção pri . 
maria do lllorro do Pilar de Gaspar Sonrea 
município da Conceição, solicitando impres~ 
ello gratuita de seu compendio de primei-
roa principios de eduoaç&.o e lnstrucç!!.o ci-
vica.- A' commissílo de lnstruoçlio Pu-
blica. 

O SR. JoXo LUiz envia a Me@a uma cez ti-
dão em que se contém uma reclamaçlio de 
contribuintes munlclpaes de Monte Alegre 
contra a lei municipal n . 3, de 14 de abril 
de 1901, que concedeu uma gratlficaç!!.o ao 
agente executivo municipaL-A' commisslio 
de Camaras llluniclpaes. 

2. • LEITURA 

Tem segunda leitura e ficam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos o projecto n. 147 e 
os pareceres 186 e 187. 

APR~;SEI'\T .\ÇÃO D~; PARECERB8 DE COMMISE ÕEi 

0 SR. l u :>~ACIO MURTA, pela commis•ão de 
Minas, mand a á !\!eaa o seguinte : 

Parecer ·11. 188 

( Terceira legislatura ) 

A comminll.o de .Minas, a que foi presente 
o requerimento de « The St. John d'El·Rey 
Mining Comp. Limited », propriebria da 
Mineração de Morro Velho, pe!!io~c a con-
cessl!o de privilegio por 30 annas, par& ex-
ploração de diamante, ouro e outros metaes 
no leito do rio Paraopeba, bem como para a 
navegaçlio do mesmo rio, considerando que 
se tem em vista e consta estar nos planos 
da administração o aproveitamento dR.s 
agu as, e da força motriz derivada das ca-
choeiras do mencionado rio, necessarias ao 
deseuv"lvimento industr ial da Ca_pital do 
Estado, e de parecer e requer quo seJ am con -
sultados Eobre a mataria o governo e a Pre-
feitura. 

Sala das commlssões, 23 de julho de 1902. 
-Ignacio .i\lurla.-(}lympio Bo•·ge1.-Des·ide . 
rio de Mello .-A imprimir se. 

C IR. RODR WUES CH .\ VES, pela commissilo 
de Redacçll.o, apresenta o seguinte : 

Pr<>·ec< r r. ;·tdacçiio fillal ~ob ·e o l!rojecto 
n . l :t / 

EX Pf:OI E!<Tl·: 

0 SR. I. • SECR(,;TARIO dá conta do 
te: I 

A commissl!.o de Redacçlio de Leis, a que 
roi presente o projecto n. 131, e dó parecer 

segui o· que seja approva1a a seguinte redacçll.o li -
na! : 
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O Congresso Legialativo do Estado de Mi-

ou Oeraea decreta : 
Art. 1. • Nae comarcas ainda nlio provi-

das de esorivliee privativos dos proceseos e 
exeouçoea crimlnaes, u reepectivae funoçoes 
serlo n:ercidaa f.or distribuiçlo entre os es-
crivtlee do oive , até que o provimento ae 
taça Interina ou detlnltlvamente. 

§ I.· No Impedimento ou falta dos refe · 
ridos eacrivlles privativos, observar·se·ha 
ldentica dlepoaiçlo. 

§ 2. · A diatribuiçllo, quanto ao 1erviço 
dos tribunaes do jury e oorreocional, 1e f, rá 
por sessõee dos mesmus tribunaes. 

§ 3 . · Fica o governo auotorizado a anne-
xar, nae.oomaroas onde o movimento foren-
1& o exigir, o eerviço privativo daa exeou-
çOes ftscaea do Estado e do municlplo, ao 
oartorlo das execuçOel oriminaes. 

Art . 2. · Os exames de habilihçll:o para 
a concessn:o da provisão de advogado serão 
preatados perante a Faculda <.ie Livre de Di 
rei to, na fórma que for .prescripta em regu· 
lamento e no regimento interno da mesma 
Facul<.iade. 

§ I . · As matarias de exame se1·ll:o as 
mesmas actualmente exigidaH. 

§ 2 . · As provisões sern:o concedidaP pelo 
Presidente do Estado, pelo prazo de 3 ao-
nos, e poder!o ser renovadas polo mesmo 
prazo, independentamente de novo exame. 

§ 3 . · Além do exame de habilltaçll:o, de· 
verá o pretendente provar idoneidade mo-
ral nos termoa da legislaçlio vi gente. 

§ 4. · Os attestados dos juizes poderlio 
ser aupprldos por justificaçllo processada em 
qualquer juizo, com citação do promotor 
da justiça. 

§ 5. · A Faculdade Li vre de Direito po· 
dará cobrar pelo exame de habilitação a taxa 
de 300$000, ficando elevada de lO ·y . a taxa 
actualmente cobrada pelo Estado. 

Art . 3 • Fioa o governo auctorizado a 
reformar o regulamento do Tribunal da 
Relaçlio (decreto n. 585, de 15 de março de 
1892), principalmente para : a) determinar a 
etl'ecti v a substitulçll:o dos desem bargadorea 
Impedidos ; b) prescrever o julgamento por 
todo o Tribunal , depois de relatado pelo seu 
].residente, rio ped ido de prorogaç!lo de pra · 
zo para o Inventario; cl aupprimir o sorteio, 
dos juizee no summario de cnlpa por cri 
mea de respon!abilidade e no julgamento da 
suspeição oppoeta aos juizea de direito ; d) 
estabelecer a revisão por todo o Tribunal dos 
proceuos de re~pone abilldade de quo tenh a 
de conhecer em grau de appellaçll:o; e) pre · 
acrever a audiencla doa réos nos mesmos 
proceaEos, aind a que sej a inaflançavel o 
crime. 

Art . 4. · Fica elevadt a 15 o numero de 
juizes que devem compor a liata de antiguida· 
de pa ra a norLeaç!o de desembargadores. 

Art. 5 . · A diapoaiçllo do art. 15 da lei 
n. 17, de 20 de novembro de 1891, só será 
app\ic~da nos casos de manifesta ignoran-
cla ou dólo, reconhecidos por unanimidade 
de votos dos J·u!zes do Tribunal da Rela· 
ç!o, em grau e recurso. 

Art . 6. · O Presidente da Relaçlio julgará 
deserta a appellaçl!.o cível que nllo fôr pre· 

parada dentro do prazo de cinco ann011 da 
entrada do• autos na Secretaria do Tribu· 
nal. 

Art. 7.· Da sentença que julgar a oppoai-
ção ao registro de lmmoveia pelo sy1temn 
«Torrens» haverá appellaçllo para o Trlbtl-
nal da Relaçllo. . 

Paragrapho unico. Eata disposlçll:o nllo 
se app!ica aos caso1 pendentes decididos em 
primeira instancia e de que já se tiver in· 
terposto o recurso permittido pela legislaçllo 
vigente, 

Art . 8 . · Sllo extenrivaa ao sub·Procura· 
dor Geral do Estado ae dlsposiçõ's do para· 
grapho unico do art. 7. · da lei n. 142, de 
23 de julho de 1895, e do art. 18 e paragra-
pho da lei n. 318 de 16 de setembro de 1901. 

Art. 9 . · E' extenai\·a aoa-escrivllea das 
comarcas do Eat.ado, a di8poalçilo do art. I.· 
da lei n . 130 de 17 de junho de 181l5, que fez 
extensiva aos professores e lentes estadoaes 
a disposição do art . 4. · da lei n . 100, de 23 
de julho de 1894 . 

Art. 10. Re vogam se na disposições em 
contrario. 
Sala das commisaõea, 23 de julho de 1902.-
Rodrigues Chaves.-Fetn ira e Mello.- Ignaá o 
Murta. .-A lmprimir·se . 

0 IR.. CARVALHO BRITTO, pelas commissões 
reunidas de Constuitição e Camaras Munlci-
paeP, envia á ~lesa o seguinte 
Parece>· p:zra 3 . • discussrio sobre o llrOjfcto ". 

107 , do Seuado 

As commiseões reun idas de Constituiçll:o, 
Legislação e Poderes e de Camaras Muni· 
c•paes, ás quaes fo i presente o projecto n . 
107, !lo Senado, já approvado em segunda 
discusall:o, sl!.o de parecer que sej a o mesmo 
submettido á terceira discnssllo e approva-
do. 

Trata se da nullidnde da deliberação da 
Assembléa Municipal do Carat inga, de 3 
de feve reiro de 1898, sobre as contas do 
agente executivo municipal do anno ante-
rior. 

A competencla do Congresso Mineiro para 
conhecer do aHsumpto do projecto está ftr· 
mada no paragrapho unico do art. 77 da 
Consti tuiç!lo do Estado, a~gundo o qual 
deve a Assembléa Municipal encaminhar ao 
Congresso, para este resolver nos termos 
do art. 75, n . VIl da Oonstituição, as recla-
maçõ 3S s?bre leis e decisOes das Camaras 
Municipses, sendo apresentadas, pelo menos, 
por cincoenta municipes contribuintes. 

E' verdade que a Assembléa Mu nicipal de 
Caratinga, procurando burlar o recurso con-
st tucional, mandou archi var a reclamação 
dos contribuintes, mas as certidõee otl'óre-
cidas supprem a falta daquella corporação, 
proporcionando ao Congresso meio de in · 
tervlr e de resolver sobre o assumpto aft'ecto 
ao seu c~nheclmento. 

Sala das commlsaoas, 23 de julho de 1902. 
- Cm·valho Britto.-Jolto Luiz .-Art/mr P i-
menta .-Juvenal P11n11a. -A imprimir se. 

0 SR.. FRRRt:IRA E MBLLO, pela commis-
sllo de Commercio, Estatistloa, lnduatrias e 
Art.es, envia á Mesa o seguinte 



••• 
Parecer para 3. • diseutst!'o ao projerto n. 133 

A commissllo de Ccmmercio, Estatistica, 
lnduatrlaa e Artes, á. qual foi Hesente o pro 
jacto n. 133, approvado em 2 ·· discustllo, é 
de parecer que feja submettido á 3. · e ap· 
provado. 

do artigo I.· da lei n. 319, de 16 de 1etem· 
bro de 1901, o foram pelai dlvieas que ellea 
tinham em virtude de leis anteriores, quer 
da antiga Auembléa Provincial, quer do 
Congresso do Estado . 

Sala das commluõts, 23 de julho de 1902. 
- Jl'e•rtira e Mello.-Juvenal Pe11na .-A im· 
prlmir·ae. 

Art. 2. • Revogam -ee as disposições em 
contrario. (S. R.) 

Sala lla1 seuõee, 2'3 de julho de 1902. 
-Jotio Luiz.- Ca.-mlho B.-itto.-Apoiado, a 
imprimir·se, 

APRES ENTAÇÃO DE PROJECTuS, I~DICAÇÕEB E 
MOÇÕE S 

O sr. JuLIO T A VARES. pela com missão de 
Orçamento, ·mandn á M9sa o seguinte 

O SR. Joio LUIZ, obtendo a palaHa, en 
via á Meta o feguinte Pt·ojeclo n. 149 

Projtcto n, 148 

(Terceira legislatr rh) 
(Terceira legislatura) 

OrçameDto para 1903 

O Congresso Legislativo do Est ado de ~~~- A commlssllo de O:çamento e Contai, a 
nas Oeraes d eCJ e ta : que foi presente a proposta de orçamento 

Art. I.· O districto de Itatyaiussti. e da da receita e despesa do E;tado para o ex· 
Conquista, de<mtmbrados do municipio de erclcio de 1903, apreaenta como b~se de 
Bomtlm e annexados Eo de lt6una pelo § 5.· discuseão o seguinte pr.:j ecto : 

O Con ~resso Legislativo do Estado de Minas Geraes decreta : 
Art. f." Durante o exercício de ! ' lO:{ fica o Pres ide nte do ~~stado auctor izado a despe nder a 

quantia de 1.1 .08; :S37$7>l\ pelas duas Secretarias <I c Estad u. conforme os seni~os especitlca<los nos 
~eguin tes paragraphns : 

5 J. • Secretaria do Interior : 

I Subsid io ao Presidente do Estado .. . . . ................ ... ...... .. ......... . 
11 Despesa com o custeio do Palacin c suas clependcneias .. . . .. . 

111 Pessüal da Secretaria Jo Interior , inc l usiY~ '"'" • ·~ 1•a•·a o exped ien te .. .. 
IY Subsid io aos senadores . •.......... . .. . .. .. ...... .. .. ..... ..... ... . .. . . .. 
V Pessoal da Secretaria do Senado, inclus iYé :l:tl '11S para o expediente ...... . 

\'I Suhsidio aos depu tados . ........ .. ........... . . . ..... . . . . ... . . . ... .. . . ..... . 
VIl Pessoal da :"ecretaria da Camara dos Deputados , inclus iY é :l:"•"$ para u 

ex pediente .... .... . . ...... . .... . . .. . ... .. . . . ..... . .. . . .. . . .. .... .. .... . . . 
VIII Ajuda de custo aos senadores o deputados ... .... . . ...... ... ........... ... . 

IX Apanhamento de debates ...... ..... ......... .. ..... . . .. ... . ..... . . . ....... . 
X Aluguel do predio para fun ccionamento da Cama•·a dos Depu tados . ... . .. .. . 

XI Magistratura e justiça do Estado, inclusiYé 4:11<):oB para o expedien te da 
f{elação . . .. . . .... . ..... . . ..... .. . ..... .. . ........ .... · .... · · · · · ··· ··· .. · 

XII Pessoa l da Sec retaria dn Policia, incl uslYc 2: <)00$ para o exped iente ... 
XIII Carcereiros das cadelas do Estado e pessoa l da de Our~ P1·eto .. . 
XIV Sustento, vestuari o e cu rativo de presos pobres . .... .. . .. . . . . .. ..... .. . 
XY Diligencias policiaes ..... .. .... . . .. .. .. . . . .. . ............ . . .. . .. . .. .. . . .. . 

X\'1 Força publica: 

a Pessoal da ll 1 · i ~ada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 
b Etapa para ~ li<J:} praças a 1$·!·)•1, na média.... . . ... ... ... .... • . ... 
c Fardamento . . .. . ..... .. ........ .. .. ... . . . . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . ... .. . 
cl Ajuda de custo a ollic iaes em diligencia .. .. . .. ... . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . 
e Gratificação a r eongajados, a 20.• réis.. . . . ... .. .. .. . .... . ... . .. . .. . . . 
( Forragem, ferragem e medicamentos para os animaes da Drigada e for-

ragem para os dos olliciaes montados .. . . . ... . . . .. .. ..... . . . . .. . ...... . . 
{! Remonta de animaes do esquadrão e dos animaes dos olliciaes montados . 
/11 Compra e concertos de equ ipamento, arreios, armamento e instrumentos 

de musica . . .. . .. .. .... . ....... .. . . .... ...... . .. . . . . . . . . 
í ) Aquartelamento, enterramcnto, expediente e luz . ... . . . . . . . 
}) Engajamento de ! ãfl paizanos, a ~SO• l•l.. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . ·•· . . 

XVI I Soccorros publicas. .. ... .. .. .... ......... . 
XV li I Assistcncia de alienados..... .. .... . . . . . .. .... . ..... .. .. . . . . . . . . 

XIX lns trucção primaria. . ... . .. .. .... . .... .. . . .. . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . ..•.. .. 
XX Escolas Normacs. .. .. . . .. ........ . .... . . . . .. . . . . .. . .. . .... . ... . . . · · 

XXI Internato do Gymnasio : 

a > Pessoal. . ......... . ... . . . . . ...... ..... .. .. ... . ... .. . .. . . · · .. · · · · · · · · · · .. ·· 
b Dois preparadores a 300S~JO.. . . . . . .. .. . . • . . . . • . . • .. • .. . . .. . . .. ..... . . 
c Pessoal contractado .. .. . ......... .. • .. . . .. . .. . .... . .. . ... .. . . ... . ...... . . . 
cl Expediente .. ................. . . ... ...... . . ... .. . .. . . ..... . · · .. ·. · .. · · · .. · 
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••• 
c) Sustento de alumnos e do pessoal interno . ... . ...... .. . ..... .. .. ... .. .. .. .. 
f) Gratificação 2.0 delegado fiscal. .... . .. .. ............ . ... . . . .... . .... . .... . . 

XXII Externato do Gymnasio Mineiro, cab~ndo 200$000 a cada preparador .. .. . 
XXIII Escola de Pharmacia- Pessoal, expediente e custeio de gabinetes e labo-

ra.torios . . . ...... .. . . . .... . .. . .. . ..... . . .. ..... . .... .... . .. ...... . ... ... . . 
XXIV Archivo Publico:- Pessoal e gratitlcaçiio ao Director para os fins do 

art. ~ - " da lei 126 (incluldo na verba. da Secretaria) . . ... .• .. . . . . ... .... 
XXV Passagens em estradas de ferro e telegrammas . .• . . . .... .. . . . .. . . . 

XXVI Expedientes com eleições estadoaes ........ .. ..... . .............. . .. .. .. . 
XXVII Sellos postaes para a correspondencla. otncial .... .. .... . .. ......... . . .. . 

XXVIII Custas em proces~os crimes ........ .... . . ..... .. .. . . .. , ........ . . . ... .. .. . 
XXIX Expediente do jury e tribunacs correccionaes . . . .. .. .•.. .. . •.... .. . ..... •.• 

XXX Auxilios : 

a ) Aos bospitaes constantes <la lei n . :: ~ 3, de t:, de setembro <lc l~ ttl l, aa·t. 1.•, 
n. XXX, em numero de 40, a 2:tJIUsnno . ......... ..... .... .. . . . . ..... . . .. 

'•) A' Santa Casa de Miaericordia da Capital. ... . ... .. . .. ... ..... .. ... ...... .. . 
c ) Aos hospitaes do alienados de Diamantina e lta.bira, a ~ : OJU$0110 . . . . . . • . .• 
d ) Ao hospital de Lazaros, de Sabar;í. . ... .... .. .................. . .. ... .. ... .. . 

XXXI Subvençlles : 
a ) Faculdade Livre de Direito ..... .. ....... .. .... .. .. ... .. ..... ... . .. .. .. . ... . . '•l Asylo de orphãoR de Diamantina, Marianna, 13arhac~na, Juiz de Fóra, e 

S. FranciscoJ de S. João d'El-Rey, a t:Ol0$')'JO, .... ... .... . .. ...... .... . 
c ) Hccolhimcnto c orphD.os de S. Joào d'gi-Rey ... . •. . .... .. . .. . . . . . . . ...... 

<I • Asylo de Macahubas e de S. Luiz , em Cacthc, a :1:0<iOSOtlO .. .... . ...... . ... . 
e) Lyceu de Artes e Ollicios de Ouro Preto e Diamantina, a :!:OOúSUOO, desti-

nada, quanto ao Lyceu de Artes c Ollicios de Ouro Preto, a quantia de 
l: 2il0$0UU para subvencionar a cadeira de lingua portugucza, para 
a<lultos .. ...... .. .... . .. . . ....... .... . ... ... . ... ..... .. .. . . . . .. . .. . .... .... . . 

XXXII Eventuaes . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . ... ... . ... . . . . . . . 
XXXI :I Pessoal da Inspectoria de Torras ... ... .. . . ... .. . .. . .. . ... .. .... ... .. ... .. 
XXXIV Expediente da mesma ... . .... . ... . . ... .... ....... .. ....... .. ........ .. .... . 
XXXV Colonias indigenas ...... .. . .. . ... .. ..... . .... ... .. ........... . ..... . .. . .. .. 

XXXVI lmmigração e colonização ........ . .. ... . . ........ ... ... . .... .. . . . .. ... .. .. 
XXXVII Med i<;ão e demarcação de terras . .. ... . ..... . ... ..... . .. ... .. .. .... .. . .... . 

~ •) o s .... Secrt!tari a das Fi uanças : 

I Pessoal da Secretaria . .. . . . ... .. . ............ . .. . .. . ... ... • ... . . . .•. ...• . .. 
11 Expedi9nte da mesma ...... . . . . .. .. . . .. .•. . . . .... . . . .. .. .. . . . .. .... . •. . ...• 

lll Recebedoria de Minas : 

a ) Pessoal. . .... . .. . .. .. . .... . .. . .... . ... .. .. . . ... .. ... .. . .. ..... .. .. .. .... ..... . 
b) Expediente e quota para collaboradores ..... ... ...... .. ... ........ . . ... . .. 

IV Ser,· iço da di vida do Estado : 

a 1 Juros.... . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. .. ... . .. . ... . . . . . ... .. 
b ) Amortizaçlo . ..... ... ... ............ . .... ... .. .... .... . .. .. . . ... . .. . ....... . 
V Ga·atiftcaçiio e porcentagem a collecturos c escriviies . .. ...... . . . . . . . . . . •. 

VI FiscalizaçAo especial das rendas internas e c:~: ternas ...... . .. ........... . 
VII Pessoal das Recebedorias e pontos ftscacs ... ·: . . .. .. .... ... ...... . . ..... .. . 

VIII Porcenta~cm a estradas de ferro e Reccbedoraa de SMtos .. . . . . . . ... . .. . . 
: IX Ext>ediente e aluguel no casas para Recebcdorias c vi;: ias ... .. ... .... .. . 

X Juros do emprestimo de orphãos, ••aixa~ oconomicas c llanças de 
exactores . ... . .. ..... . .. ... .. ... .. .. ... . . .. ..... ......... ... . .. .. . .. . . . .. 

XI Passagens em 'stradas de ferro P. t P. I P.g t·amma ~ . .......... . .. . ... .... ...•. 

XII Imprensa Ollicial : 

Pessoal c material, inclusivé impres~ão gratu ita""' publicaçüe6 da Facul-
dade Livre <le Direito ... . . ....... . .. .. . . . .. ... .. . . . ..... ... . ......... ... . 

Xlll Restituições e reposições . .... ...... ..... ... . . .. .. .. . .. . . . . ..... .. 
XIV Aposentados e reformados ...... . ... .. .... . . .. .. ... . .... . . ... .. . . . . . .. .. .. .. 
XV lmpressAo de estampilhas e talOes .. .. .... ......... . . .. .. .. . ...... ... .... . 

XVI Exerci cios lindos. . .... .. . ..... ... .. .... .. ... . . . . . ........ . .... . . . . .. .... . 
XVII Custas em causas da fazenda .. . . . . .. .. .. . .... ... ........ . .. .... . .. 

XV li I Rventuaes ... . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .... ..... . ..... . .. ........ .. · · •. . • .. 
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XIX 
XX 

XXI 
XXII 

XXlll 
XXIV 
XXV 

XXVI 
XXVII 

XXVIII 
XXIX 

Pessoal da lnspcctor in de Obras Publicas .•.... .. .......... ..... .. ... . ... ... 
Expediente da mesma ..... .. ....... .. .. . ... .. .. . . .. . . . .... .... .. .. . . 
Obras Publicas ...... ....... ..... ...... ..... . . .. .. . ............ . ... . ...... . 
Junta Commcrcial pessoal c expediente ' ..... • .. . . •. . .... .. ... . ... , . .• . . . . . 
Compra de vaccina anti-carbunculosa .. ... . .. .. .. .. ..... .... .. .. . . . . ... .. . 
Estabelt~cimento hydro-therapico (fiscalização) . . . .. . . ... . . .. .. .. . . .... ... . . 
lnspectoria de Viação (pessoal e expediente' . . . .. . . . •. . . . . . .. . .. .. . . .. . , . . 
Fi~calização de estradas de ferro ................ .. .... .. ..... .. ....... .. 
Reforma de material da Bahia e Minas ... ....... ..... .. .... .. .. . .. . .. .... . 
Garantia de juros ' · estradas de ferro ... .. . . . ............ .. ..... ..... . 
Funccionario• em disponihilidade ... .. .... ... . ................ . ... . ...... . 

Som ma total . .. .. . . . 
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Art . ~· . · Fica o Presidente do Estado auctorizado a abrir c•·etlitos supplementarc;, o:om as 
formalidade~ prescriptas no art. t:> da ie1 2. :11 .1. tlc li de junho de l~7~. e obs~rvatlas asdisposiçües 
dos paragraphos do art. 3.• da let n. 1.1, de :J,, de novembro de I~ li, as se~ lllntc• ruhrwas <l:t pr•'-
Rcnte lei, c:.\SO se vet•illquc não tP.rem s ido sullicientementc dotadas: 

Art. 1. 0 -- ~ 1." : 

N. XIV Sustento, vestual'io c curativo de p1·esos pohres . 
.. XVII ~occorros publicas . 

XXI ilettra C) ~ustento de alumnos c do pessoal do Internato •lo Gy•nna•H•J 
, XXV Passagens em est rada!! de forro e telegrammas 

Art. :!.•: 

:-1. IV Serviço da divida do Estado. 
V Porcentagem a collectorcs c escrivães. 

VIII Porcentagem a estradas de ferro o Hecebedorm de ~nnto•. 
X Juros Jo emprest.imo de orphàos, etc . 

XII Imprensa Ol!icial. 
XI Passa~ens em estradas de ferro c telegrammas. 

XVI ExerCJcios lindos. 
o XXVIII G:uantia de j uros a estradas de fer1·o. 

Art. :1. ' Caso a renult Ol'dinal'ia e extraor.lina•·ia não uastem pai':L fUI.(!(' face ,, despesa 
OI'Çada, o Presidente do T•:s tado potlcrá fazer operações de cre<lito p:tra robr i<· o <lctic it ~uc •o 
verificar. 

Art . ·1. ' Continuam em vigor as disposições de leis de orçamentos anteriores, de caracter per-
manente, que não tenham sido ex pressamente revogadas c que extliicita on implicitamente não 
forem contrarias ás disposições •iesta. 

Art. :, .• A •·eceita do Estado para o cxcrcicio de IOJ:; fica o•·çada em I·'.I 'J3;0 1 :$0·1' • e se 
comporá do~ seguintes impostos e títulos de receita : 

~ I. . 
§ ~. · 
§ 3.• 
!:i 1. " 
!; :i . • 
~ 6 .• 
§ 7 . • 
§ >~.o 

~ ~·." § 10 . 
§ 11 . 
§ 12. 
§ IS . 
§ 11. 
lln. 
§ 16 . 
li 17 . 
§ 18. 
~ UI. 

RENDA ORDlH.~RlA 

Imposto sobre generos de exportação .. ....... ............ ... ............ .. 
Idem sohre goneros dtl consumo do fóra do Estado ............... ... .. . .. . 
Taxa do sei r o, inclusivé custas judiciarias, loterias e emolumentos . ... . . . . 
Novos e Velhos Direitos . . .. .... . . ............. .. . ......... . . ........ . .. .. . 
Passagens em c~tradlls de ferro particulares .... . ... , .. . .... . .. . . 
Taxa de transm•ssão ca11sa n•orlls. . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . .. . •• .. . ...... .• .. 
Cobrança da divida activa .................... .. .... . . ....... . .... . .... .. . 
Imposto do aferição do sal. .. .... ....... . .. . .... ........ . . .. .. .... ... ...... . 
Renda da Imprensa Olliciai. . . ............... . . . . .. .... .. ....... ..... . .... . . . . 
Producto de venda de terras devolutas ... . . ..................... . . . .. . ... .. 
Juros do 7 apoiices ......................................... . ... . ..... .. .. .. . 
Taxa de matricula c annuidades nos estabelecimentos de instrucç:to publica 
Arrendamento de terreno.~ diamantinos . . .... .... , ..... . ... ... .. ...... .. . . .. . 
Imposto de ; I . • '. sobre a exportação do ouro .. . . . . .. .. ......... . .. .. . .. . 
Quotas para ttsêallzação de diversas empresas e do Banco de Credito Real de 

Minas ................ .... .. ... .. .. .......... ... . .. .. .............. . - .... . .. . 
Taxa addicional de 111 • • dos impostos soh ns . ·!, I, :, e ti . .•.. ..• . .. . . ... 

1~~~~~ ~~';:"~~o~~~àiciiô~ : :: : ·: · .' .' .': .' : .' .' .': : .': .' .': .' .' .' :::: ·. ·. ·.: ·::::::::::: .' : .' ... . 
Imposto sobrll vencimentos elos empregados aposentados e reforma• los ... . .. 

RESDA EXTRAORDIS .\IUA 

§ 2•l. Receita eventual, comprehendidas multas por infracçào de leis,•·eguiamoAto.< 
e contractos .. . . .. . ... . .. . .... . .... ... .. . ........ .. .... . .. .... .. ... . .. .. . . . 

§ 21. Reposições e restituições e producto do proprios do Estado por venda ou 
arrendamento. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . 

~ ·» Producto de flan~as crimes .. .... ... ... ........... . . . . . ... .. .. .... .. ... .. .. . 
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s ,\LDOB DE DEPOSITOS 

!I 23. Saldos de diversos deposites . .... . . . ........ . ...... .. .... . , . . . . ........... . . 300:000~000 

16.498: 046$000 

Art. 6.• Fica o Governo do Estado auotorizado a receber e a restituir os dinheiros provenientes 
do emprestimo do cofre de orphlios, dos bens de ausentes, dos da caixa economlca do Estado, de 
fianças e de deposites de outras origens. 

Paragrapbo unico. O saldo que produzirem estes deposites serà empregado nas despesas do 
Estado e será levado ao balanço de exercicio. 

Art. 7. · Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissOes, 23 de julho de 1 00~. - Julio 1 a~a1·es .- Delfim Morei1·a.- ValPrio d~ 

Re~e-nde. 

-A tmprtmir-1e. 
APPROVAÇÁO DE R EDACÇÕ ES FINAES 

Em aeguida lida e poeta em discuaall.o, en 
cerra-se esta aem debe.te, e fica adiada a vo-
\açll.o da redacçil.o final do projecto n. 73. 

VOTAÇ ÕES ADIADAS 

N!lo havendo numero legal continuam 
adl a~as as votações das materias cuja dis-
cuas~o ficou encerrada. 

Compa.rece o ar. Olympio Mourão. 
SEGUNDA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA 2.' Dll CUBSÃO DO PRrJECTO 
N. 134 

( Reforma cOtlstitucio nal) 

E' annuncie.da a oontinuaçlio da 2. · dia· 
cussll.o do projeoto n. 134, fobre reforma 
da Constttulçll.o do Estado, a partir do Capi-
tulo I.·, sendo dada a palavra a : 

o 11r. <Jarlott Tolc.do :-Sr, Presidente, 
quando hontem tive necessidade de Inter-
romper as considerações que fazla relatl-
vamento 1\ reforma conatltucional de que 
trata o projecto n. 134, em debate, eu me 
referia a um dos pontos mais importantes 
deiS& refórma e que versa sobre a Investi-
dura para os cargos da magistratura. 

Eu declarei entil.o que era absolutamente 
infenao a que na Conatltuiçlio se estabele-
cel!e, positi1amente, o modo dessa investi-
dura; pois, essa attribuiQllo deveria ficar ao 
criterio do poder legislativo ordinario, que 
teria o neceasario patriotismo, teria a sa-
bedoria precisa para conciliar o principio 
liberal para a investitnra aos cargos da ma 
gistratura, com a acçlio do poder executivo. 

Declarei ainda que diversos eram os ays-
temaa adaptados para eaea Investidura e 
entre elles, o mais usaolo de todos, o mais 
em voga era aquelle que conferia ao poder 
executivo a attribulçll.o de nomear 01 juize1. 

Temoe o syatema electivo, o concurso, te· 
mo• ainda a nomeaçll.o dos magiatradoe por 
proposta dctJ tribuuaes superiores, ou por 
proposta de corpo• administrativos ou po-

. liticos . 
Quanto ao syatema da inveetidura, por 

meto de eleiçllo, é um systema virtualmente 
condemnado por todos os patzes democra· 
tlciol ••• 

O SR. JoÃo Lmz: - Incluslvé os Estados 
Unido•. 

0 SR. CARI~OS TOLBDO, •• em que, na ver-
dade, tem produzido as me.ia funestas oon· 
sequencias . 

Acredito que a magistratura, pela elevada 
naturfZa das auaa funcçOes, nl1o pode, abso-
lutamente, estar em contacto com as pai-
xOes partidariaP, com as paixões politicu, 
alheia como deve ser a tudo quanto possa 
perturbar a serenidade dos julgados, a sua 
imparcialidade, a sua justiça e a elevação 
das suas deciEões. 

O aparte com que ha pouco honrou-ma o 
illustrado auctor do projecto exprime uma 
realidade : a naçllo maie adeantada em ma-
teria de organizaçll.o judiciaria repudiou 
completamente eue systema, e a investidura 
da maglatratura obedece a um outro prin-
cipio. 

A todos os syatemas de investidura, eu 
prefiro o da nomeaçll.o pelo poder executivo, 
quando, em tempo, na legialatura ordinaria, 
ae tenha de cogitar de remelhante usumpto, 
porque as censuras que se fazem a este sys-
tema nlo sllo a expressllo de uma realidade 
contraria ao perfeito funcctonamento da ma· 
giatratura de I . • instancla, pois o poder 
executivo é o orgã.o doa interesses geraes 
da sociedade, aquelle a quem incumbe velar 
pela ordem e pela segurança publica, aquelle 
a quem incumbe tambem prestar mlio forte 
ao poder jndiciario, para garantia de todoa 
os direitos tndividuaes. 

o poder executivo, ar. Presidente, colloca-
do no vertice da organizaQII.o politica, tem 
todo interesse, tem mesmo o primeiro dever· 
de ser prudente, circumapecto e cauteloao na 
escolha do juiz, que deve occupar o primei-
ro posto na carreira da magistratura ;· além 
disso, conforme jâ declarei, o legislador or· 
dinario, na sua sabedoria, na sua experien-
cia, no seu bom senso, procurará, sem duvi-
da, conciliar a inter·vençll.o do poder execu-
tivo, quanto á. Investidura do primeiro grau 
da magistratura, com o principio da in-
dependencia do juiz no exerclcio de seu 
cargo. 

Sr. Presidente, na culta lnglatera, é certo 
que a ma~iatratura de primeiro grau é no-
meada sob proposta dos tr!bunaes auperio-
rea; alll, onde o principio da inamovibilida-
de e da vitaliciedade do magistrado con-
atitue, digamos, axiomas da organizaçlo 
oouatltaclonal de11e povo livre, oa eacripto· 



res nllo coneideram sutflcientea nem a vita· 
Jlcledade, nem a inamovibilidade, pa~a 
garantirem a lndependencia do juiz, sem que 
o magistrado quer na primeira investidura 
quer no exercicio de suas funcçOes, nllo 
esteja, tanto quanto poseivel, afaatado da 
intervençil.o e daa relaçoes de dependencia 
com o Poder Executivo. 

Eaaa é a doutrina do povo maia adeantado 
em ma teria de organizaçilo judiciaria, ex · 
pressão da realidade de um poder deante do 
qual estacam todas as paixões, e o proprio 
rei, citado perante os tribunaes j udiciarios, 
comparece e curva ·se ante a mageetade da 
lei. 

Portanto. ar. Presidente, tratando desta 
materia, nllo faço mala do que appellar para 
o futuro e confiar plenamente na s11bedoria 
do Con gresso MineirP, que deve partir ddste 
principio: que se o Poder Executivo nl\o 
deve ser afastado, como pc,der su premo do 
Estado, para conferir a primeira investidu-
ra áquelle que tem deante de si uma nobre 
carreira aberta, elle não deve, entretanto, 
ser arbitra rio e a lei organica deve traçar lhe 
limites e raias dentro das c; uaes ellu faça 
sua egcol h a. ( Jluito bem ) 

Sr. Presidente, lembro as palavras de um 
dos maiores publicistas da Inglaterra, slr 
Robert \Valpole, que derlnem profundamente 
a natureza humana : o juiz investido nas 
funcçOes do cargo pelo poder executivo, só 
e exclusivamente pelo arbltrio desse poder, 
é um juiz que tem o mais alevantado senti · 
mento de gratit.lll:o para com o poder pu -

. blico; de factt', elle define a gratidll.o-a 
eaperança de novos favores; e como elle diz 
mais tarde: todo homem pensa menos no 
que lhe foi dado, do que naquillo que terá 
ainda de lhe ser dado; palavras que reve· 
Iam o profundo bom senso pratico desse 
povo eminente, que t il.o bem conhece a na-
tureza humana. 

Ora, deante da experiencia doa Cactos, eu, 
acredi tando que na aotual reforma constitu-
cional, será sufllciente, para a investidura, 
que o legislador conaigne exclusivamente o 
noviciado, ficando aa primeiras nomeaçOes 
a cargo do poder executivo, desde ji decla 
ro que, segundo minha opinião, essas no-
meaçOes nll.o podem ficar inteiramente ao 
livre arbitrio desse poder, mas devem de 
obedecer ás normas que hajam de lhes s~r 
traçadas pela sabedoria do legislador ordi -
nario. 

O projecto de reforma constitucional, sr. 
Preatdente, consigna de modo expresso como 
dogmas fundamentaes para a constituição da 
magistratura a Inamovibilidade e vitalicie-
dade do juiz e sobre este ponto nll.o ba a 
menor questão, são theses geraes de todos 
oa povos democraticos, que cuidam de uma 
boa organização da magistratura. 

O SR . JoXo LUJz:- São axiomas de direi 
to publico. 

0 IR . CARLOS TOLEDO:-E' a pura verdade. 
As censuras feitas nesta casa, quanto â pos · 
sibilidade, que de futur o na organizaçil.o dos 
tri bunaes collectl vos, se porventura o Jegis · 
lador ordlnarlo a88iiD o entunder, os juizes 

A. c. - ~o 

percam, por este motivo, a Inamovibilidade 
e vitaliciedade, nl\o têm fundamento dean· 
te da upressl\o geral usada no art I.· § 
2. ·, em que a Constituição eatabelece como 
organizaçll.o do poder judic!ario juizes e ju-
rados nas comarcas e termos . 

A expressão sendo geral, compreheude 
todo e qualquer system a de organização do 
po1er judiciario; por conseguinte, desde que 
a Constituição estabelece na organização 

, do poder judiciario, como dogmas funda-
/ mentaes, a inamovibilidade e vitaliciedade 
1 dos j uizes, esti claro que estea juizes tanto 

I podem ser juizes singulares, como juizes 
coliecti voa ; o contrario seria abeurdo de tal 

I ordem, que inverteria todoe os preceitos de. 
I direito publico sobre a ma teria. 
1 Portanto, sr. Presidentu, os preceitos ba-
/ sicos da inamovibilidade e da vitalictedade 
; do magistrado na phrase do direito inglez-
1 quancli" se bene gesserint, isto e, emquanto o 

magistrndo està na plenitude de suas facul· 
dades intellectuaes, emquanto o magistrado 
está na plenitude de aua robustez phyeica 
para o desempenho de tllo elevada funcção 
estds principies continuarão intactos, e rea· 
peitados nas nons disposições eonsti tucio -
naes . 

Agora, sr. Presidente, ha uma <.utra quea-
tll.o, para a qual chamo a attençilo da tllua-
trada commi~tião de Constituiç1lo a Poderes, 
e para a qual tenho a honra de invocar a 
attençllo do mui to illostrado auctor do pro 
jecto. 

A inamovibilidade a vitaliciedade do ma · 
gistrado el\o condições bastcas para um a boa 
orgaoizaçl\o j udiciaria e garantia da in de· 
pendencia do magistrado ; ma,, na phrase 
de Franquevllle, ar. Preaidente, nil.o sll.o con-
dições unicas que possam e devam garantir 
a independencia do juiz. . 

O magistrado, como condição essencial 
parn que sua independencia seja uma rea-
lidade na vida pratica, precisa que tenha 
um tratamento cond igno, um tratamento lixo; 
a fixidez dos vencimentos do magistrado na 
minha hu:wilde opinião é uma condlçll.o Jil~e 
qua da independenc!a do juiz. 

Sr . Presidente, eu bem sei que a mataria 
sobre a qual vou dar meu humilde parecer, 
invocando as luzes da illuatrada commissllo 
de Constituiç&:o e Poderes, e os conhecimen-
tos do illustrado auctor do proj ecto, bem sei 
que é uma questão difllcil na pratica, aei 
que na situaçllo em que se acham, em geral, 
todos os Estados da lederaçlio brasileira, e 
principalmen te o nosso, o legislador deve 
ter a maxima prudencia na confecção doa 
orçamentos, na previsão de despesas futu-
ras . 

Eu sei que atrav3ssamos uma epocha de 
evolução economica, em que nada está fixado, 
em que tudo depende de circumstancias da 
occasi lio . 

Mas, ar. Presidente, no meio de todas es-
tas difficuldadea, nós devemos encarar o as· 
sumpto sem receio, prever o futuro, e dar a 
magis tratura mais esta garantia de ~ua in-
dependenoia; devemos ser Jogicoa, compre-
hender todos os factores, todos os elementoa, 
que possam dar como resultado : as garan-



tla1 eftlcazea da magl1tratura em nollo 
palz. 

Uma destas garautlaa, ar. Prealdeate, é a 
flxldez de seus vencimento•, uma das con· 
dlçiJes es1enciaeu da independenola do ma· 
glstrado, que n!lo pode viver 6. mercê daa 
dall1ieraç1Jes do pooter legillativo ordlnario, 
em materla que diz rupelto 68 oondlc;:Jes 
primordlaea de ana exlatertola autonomica. 

A malfiatratnra precisa ter certeza de 
que a 10a e:liett>ncla não pode 1er destrui-
<lá de um momen!o para outro pelol oaprl· 
ohos e paixiJei Jl('litlcat. 

0 fR. ASSIS LI&IA: - Esta garantia é que 
In a grandeza l!e magiatratnra lngleza. 

0 P&. CARLOS TOLEDO: - A magistratura 
preoln estar eolloceda acima de toda e 
qualquer contingencia da vida material, 
precisa ter cert~>za do dia de amanbll, por-
que, er. Presidente, é uma cnrrelra na qual 
o juiz é nm sacerdote do direito incompa-
tlvel para tOdo• 11 demais myaterea da 
vida, a elle e~tllo trancades aa porta• da 
trlhtinP ,intlfcfaria, estilo tr:mcadu as p'lr· 
tas da política, matt, renhorett,se é um potler 
a parte, nutonomlco, para a qn11l nln ba na 
vida mai~ qne attplrP.r. é um pod"r que deve 
estar eercad" do tod11s as jl&rantiAI pRra a 
O:"'ist•nr.ia de ~na virla autonomfca, rort>t· 
locando· o principalmente contra a intluen · 
ela do poder PliBCUtiYO (Ap•i•dO$). 
No~t• s condi(!!es, fl'. Presi!lent.e, eu sou 

francam•nto do. oplntlio doa publ ietslat. que 
consideram ermo cond içl!o de lnd~penden
cia do magistrado a fixidez do seus venci · 
men•oa. 

A Con~titulçll:o Mineira é uma daa moia 
sabias das constit.ulcl!os dos Estados federa -
dos do Brasil : ~ffo~ctlvamonte, porque ella 
prevê a hypnthe~e de ~or reformada iode· 
pendente do ·u'll l•peo de tempo determina-
do, esta deliberacllo nll:o seri embaraço a 
uma rerorma judioiaria, dosde que o le 
gialador conot.itointe e~tahelecondo este do· 
gma, o l~>lfi&lador ordinario nllo tenha o cri 
terlo necesa"rlo para estipular os venci-
mentos cnrrfspondentes á situação tlnaneei 
i'& do Estado. 

Além dis1o , •r. Presidente, o le11illador 
coaatttuinte pode determinar que o tratamen-
to do magrstrado •eia tlxo, em reiA(ilo ao or · 
danado e nllo em rei• elo á gratillcaçllo, e é 
?Jara Isto que Invoquei a a preciosa attençllG 
aa commiulo de Constituição e Podere•,e do 
illuatrbdo auct(lr do proj•cto ; pois quo tra· 
~ando -se de garantir 11 indep•ndencia da ma-
giltratura, julgo que 1e deve eatbbeleoer 
na propria Conetttntclo a segurança de que 
o StiU ur·d• uado é fixo; 1111:0 fica á mercê da 
oontin,:encia da sorte; ~m â mercê do ar· 
bitrio d 11 qualquer outro poder. 

A hora esU terminada, ar. Presidente, e 
:anho ainda algumas pequenas con ·i·•e•a· 
çlles a fazer aobre a mataria, portanto requel · 
-;o a v. n:c. se digne consultar a o •Si!. •e 
pode oonoeder·me prorogaçl1o de tempo pelo 
espaço de meia. hora. 

(Ncio lv•vmdo .. umero para a votaç/Io dute 
requerimetrto, co111it1ÍIII o orado1' com a pala · 
vra), 

... 
Sr. Pre1ldente, longae ooneideraç!!ee pode· 

ria alnd~ro fazer aobre o capitulo 1 • • do pro· 
jecto, maa tendo já abusado ("ão appoiador 
gtwae•) da attenQlo da Camara e esperando 
que võzes maie auetorlzadu venham elucl• 
dar tll.o importante mataria, vou reaumlr 
tanto quanto poaaivel, as minha• observa·, 
ÇÕOI, 

O projeoto n. 134 obedece a um Pyatema 
diverso daquelle que é adoptado pela Con-
atitulç!lo do Estado, na organizaçll.o da ma-
gtatratura superior e da magistratura In · 
fer or. 

Pelo aystema da Constitufçllo a organiza· 
cão da majflstratura obedecia á existencla 
do um tribupal superior e á uistencia de 
tribuoaea singulares por melo de juizes, naa 
comarcas. 

O pr<.jeeto eatabelece o systema op~osto, 
porque permltte a pluralidBde de tr1bunae1 
de 2. · lnstanoir. e dein tambam 110 legisla· 
dor ordinario a faculdade de institui!• ou 
111lo tribunaee colleotlvo• em 1. • ln,tanoia; 
em summa, o 1ystema do projecto é o In · 
verso oxactamente do syatema da Constitui . 
çllo do E~tado. 

Sr. Ptesidente, n!lo commuogo a opinião 
doa que em mataria de reforma conatltuoio-
nal, julgam que a Conatil'!llçllo deva esta -
tutr tbeees positivas para se1em lmwedlata· 
mente deeeovolvidu pelo legislador ordl· 
nario; eatou mais de accordo com a opioilo 
daquolles quo nu constituiç!!e~, como bem 
ponderou o llluatrado auotor do prc•jecto, 
nno vém marcoa miliarlo1; ma•, oodtgos po· 
liticos, onde ee estabeleçam fórmulas geraea 
eapazes do em toda e qualquer epoeba pode· 
rem se adaptar (u exigenaias soclaea. 

E' o que faz a grandeza da Constltufçlo 
norte-americana; e o que fará n ereelleooia 
da Const1turçllo de Minas, que, quanto á sua 
rs forma, nllo é outra cousa mais do que a 
oonsubstanciaçll:o doa prtncipios dessa Con· 
stituiçilo inglesa, que ninguem jumais 'viu 
escripta, que vive nos costumes de um 
povo livre, e que pódo a qualquor momento 
•er rc~formada por actos do pul.mento, con· 
forme a1 neceuldadee aocla011. 

H,t em nossa Constltulçil:o divorPaa dispo· 
siç!!ea que poderiam parecer anhgonieu 
com o 1ystema oreado pelo projecto n. 134, 
mas que ni\o sllo mais do que um de~e nvol
vimento doa princlploa geraes estabelecidos 
ne1ae me~mo syatema. 

. Nestas condiç!!es foi que declarei que nil:o 
vta vantagem de serem suppr·imidos, na 
ju6tlça de 1.• lnstancia, os lol(nres d.t pre-
paradores dos jUizes de direito, pouco lm· 
po1tando que esses preparadores Stt deuoml-
naseem-jalz~s suhatitut!ll - ou t .vessem 
qaaeaquer outras denominações . Cu mo, po· 
!"ém, esta dooomlnaçl!o-juize• subetltutos-
Já esta consignada na Constitui~llG, nll.·' vejo 
tOCOJ!Ventente algum em qae et1:1 eeja sup-
prtmtda. 

Por outro lado, a illuatrada commiulo de 
Constltuiçllo e Podere• apenas cogitou de 
uma dtvitlo administrativa, ist > é, de oo-
mareas, aem abranger oa termos . Na bypo. 
theao da oreaçll.o pelo poder legislKtivo urdi· 
narlo, de uma outra divieil:o jutftciaria, I em 



brei·me de organizar uma emenda nesse 
~entldo, oomp~tentemente apoiada e sub-
sorlpta por grande numero de membros des-
ta casa e que eu tenho a honra de enviar á 
Mesa. 

Vou concluir, sr. Presidente, as ligeiras 
observações que tenho feito wbre o pr(\jecto 
n. 134, reserv. ndo·ma o direito da ainda 
usar ela palavra quando se tratar da di seus· 
•lo de outros cap1tulos. 

Sr. Presidente, o CongreSBo do Estado, no 
6m do seu mant:lato, eleva se na considera· 
ção do povo mineiro por ter cogitado de um 
usumpto da mais relevante I mportancia, 
alJrontando uma das grandes dlftlcoldades 
que podem entorpecer a marcha da adml· 
nistraçllo no rutu•·o e Impedir a evolução na-
tural da sociedade mineira pura um pro · 
gres!o definitivo e real. 

O Congreuo, encarando de frente esta 
queatll.o, preata um grande serviço ao Etta-
do, e eonreriodo ao poder judioiario todu as 
garantias de que elle é credor, nil.o f~rá outra 
oouaa mala do que aanooionar os conceitos 
de escriptores illustree, que tém tratado do 
aBBompto e que nl!.o regateiam os mais ele· 
vados encom101 quando sancoionam com a 
eloquencia de soas palavras a sup<·emacia 
deue poder fraco e deaarmado deante dos 
demais poderes poblicoa, no de&empenho de 
tua augusta missão. 

E' assim que faço minhas ~s palavras do 
publlcista americano John Marshall, quando 
tratando do assumpto, a1sim se exprime : «O 
que fürma a >easencia da liberdade oi vil é 
o direito que cada Individuo pouue de re· 
clamar a pr·oterção daa leis, todas as vezes 
que sotfre um damno. Urn doa primeiros de-
veres de todo o governo-é dar essa pro-
tacçllo». 

Ora, o poder judiciario, na phrase deBie 
illuatre escrlptor, na phrase ainda de Bla-
ckatone, é esse poder, que guarda sem ser 
guardado, fiscaliza sem ser llsoalizado e 
cujas decisões sil.o supremas. 

Pois bem : ae o Congreass Mineiro cogita 
de uma refurma constitucional para erguer 
bem alto o poder judiclario, deve retldotir 
que ease poder nll.o set'á real no syatema da 
Conatltulçll.o do Estado, se nllo for um poder 
autonomico, fo rte deante doa outroa ; porém, 
ao mesmo tempo reapeitoso dentro doa limi-
tes traçados pela lei, com as garantias lodla-
pen•aveis para a sua independenoia. Tenho 
concluído. (Muito bem ! Muito bem !) 

Vem á Mesa a seguinte : 

Emenda n. 1 

Ao art. n. 11. Modifique-se : 
Por julres e jurado& nas comarcas ou 

termoa. 
(S. R.) Sala das sesazses, 23 de julho de 

1902.-Car/Qs 1'o/edo.- .Toão Luí:.- Cm·va · 
lho B•·ito.-Abeilartl Pm·eim. - Nnnes Pinlleil·o. 
-Olympio lJo,·ges .-Vasr·o Azevetlo .-Olympio 
Mou1·ão.-Raposo de Almeida.-Luiz Remtrí.-
Oelestitto Soa,·es.-Joiio Velloso. -Arllt·ru· Pimcn · 
ta.- Xavie1· Rolitn.-Rodrigues 0/tavcs,-Porto 
~imo.-Valeria tle Rezmlde.-Delfim .Moreira. 
-Jayme Gomes,-Agostinllo Pe~·eira.-Deside1·io 
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tlc 1llello.-Julío l'arares .-Alues de Lemos. -
lguacio llft•rla.-Fcn·til'll c Mcllo .-Fra1• /ol·i o~ 
Bo1cllw. 

O sa. Paf:UoB:<TE diz que sendo omisso o 
regimento, relativamente a emendas sobre 
alteraçlio d!l Constituição, acce1tava comtudo 
a que era apresentada independóte de con-
sulta á Camara visto achar se a mesma ag . 
slgnada por mais de dois terços dos aenbo· 
res deputados. 

E' pogta em discussil.o a emenda conjunota · 
mente com o Clpitolo I.· Suspende· se a 
sesaílopot' dez minutos, sendo reaberta lindo 
este prazo. 

Continuando a discussão do capitulo 1. · 
coniunctamente com a emenda e dada a pa-
lavra a: 

O 11r . Dc11lm lllorelra :-Sr. Presidente, 
depois das vastas e luminosas considerações 
r .. itas sobre o projecto pelo meu illustrado 
collega que n.caba tão br;Ili antemente de 
OCJU):ar a attenção da Caa; ara .. . 

0 SR. CARL<JS Tou:oo :-E' beUSI'< lencia 
de v. exo. 

0 IR. DELI-'DI MOREIRA ... eu tenho O dever 
de ser breve nas observações que vou ra~dr 
ainda sobr·e o capitulo I.·, em discussão, e 
as faço unicameute, ar . Presidente, para re· 
ctitlca.r uma confusão que pareceu salientar· 
se das discusE1les havidas nesta Casa, con· 
fusão sobre um ponto do proj ecto, para mim 
capital, sobre bm ponto Importantíssimo da 
constituição e organização do poder judioia-
rio, qual o da investidura cu nomeação. 

Antes, porem, que o faça, sr. Presidente, 
e necessarlo que eu declare peremptoria· 
mente que não :~raio nem crearei embaraço& 
à passagem do projeoto nesta Camara por-
que, corno seu illuatrado auctor, como a 
digna commissil.o de Constituição e Legisla-
ção, reconheço que elle vem escoi;nar a 
no11a Constituiçll.o de medidas de detalhes 
e ató regulamentarei, estab,lecendo baaes e 
preceitos fundamentaes dignos de llgurar 
em a Constituição da E~tado. 

O BR. Joio Lurz :-Muito bem . 
O SR. Df:LFDr MoREIRA :-A Constituição 

deve rer um conjuncto de princípios, de 
ideal, de bases fundamentaes da org~nizaçil.o 
politlca e não de1'e conter ll'.edidas de deta-
lhes que dlfHoultem a aoçlio do poder ordi-
narlo. 

Nesto rentido me alisto positivamente en· 
tre os conservadores porque entendo que a 
Constituiçil.o, uma vez contendo os preceitos 
fundamentaes, as baaes da organiza ção po-
lltica, deve, por assim dizer, constituir um 
marco miliarlo contra o qual venham bater 
os choques e contl'a·choques das situações 
politlcas. (Muito IJS111; apoiados). 

Deve constituir, er. Presidente, deve re· 
presentar a torça eatatica da sociedade em 
contrario ás correntes di força dJ namica. 
em contrario ao espírito reCormista multas 
vezes pouco ponderado, il'refleotido, Dão 
amadurecido, e ate anarchico. 

Mas, sr. Presidente, a oonfusil.o a que me 
referi é a seguinte : Par.eceu resultar das 
dlscuss!Jes havidas nesta Caea que nós dei . 
xamo1 ao poder legislativo ordinario a tarera 



de eltabele-cer o modo de inve~tidura dos 
j11i1H, quando abaoluiamente lato nlo é 
encto, porque o proceaeo da inveetldura, em 
auu ba111 fundamentaM ftoou previato no 
art. 57 § 7. · da Conatitulçlo, combinado 
com o art. 67 n. V, l1to é, a inl"eatidura dos 
jui~es deve ser feita pelo poder encutivo, 
precedendo-noviciado. (Muito bem). 

O aa. CARL?I ToL&Do :-E' eate o meu 
pensamento. 

O IR. Joio Lurz :-E é e1te o pensamento 
do projecto. 

0 SR. DE.LFIM MOREIRA :-Sr. Preaidente, 
este é o systema preconisado geralmente e o 
adoptado em quasl todas aa Constituições 
politlcll dos povoa modernoe e contra elle 
1ómente pode-se allegar que o poder judicia 
rio, que deve ser um. poder Independente , 
fica dependendo, em sua origem. em seu 
acto de organlzaçlo mais importante, <:lo po-
der executivo. 

Ma i, ar. Preaidente, nenhum poder é abso-
lutamente independent.e e infinito, nenhum 
delles tem attrlbnlções illlmitadae, o poder 
legialatl\'o tem a sua esphera traçada dentro 
da Conetituiçlo politlcs. 

E' auim que elle nlo pode estabelecer 
leis retroactivas porque a Ccnstituiçll:o véda. 

O poder executl;·o tem seus aotos SUJeitos 
A eancçll:o do poder legislativo multas vezes, 
é assim que a Conatltuiçllo polltica da Norte 
Amerlca, determinando o processo da nomea-
çlo de certos funccionariO"s de elevada ca-
tegoria, fal-o depender da sancção do Sena -
do, é autm que a Constituiçll.o polltica da 
Republlca faz depender da sancç~o do Sena 
do as nomeações de ministros do Supremo 
Tribunal Federal e dos mlnlatroe plentpoten · 
ctarioa; tio funcções meramente executi 
VIJ.S, no emtanto s1lo estabelecidas como que 
para conetltuir um élo da cadeia, que deve 
prender entre si, para que nlo haja soluçlo 
dé continuidade, os diversos orglios da sobe -
rania de um paiz organizado. 

Assim sendo, ~r. Presidente, nlo se I Od~ 
levantar contra o aystemn de nomesçlio doa 
juizes pelo poder executivo, a accusaçlo de 
tornar o poder judiclario dependente do po-
der executivo . . . 

O IR. Joio LUiz:- E é o a:vstema uni 
verealmente adoptado. · 

0 IR. CA.RLOII TOLI!DO :-Apoiado. 
0 IR. DBLF!M MOREIR':- A nomeaçl!o 

feita pelo poder executivo, mediante certu 
e determinada~ condiçl!es, estabelecido o no-
viciado na Constituiçlio e decr11tadas entras 
médidas, providenclaer, pela · lei ordlnarls , 
eu creio, nllo offereaeri duvida, nem virá 
abaolutamente abalar a independencla dopo 
der judlclario e ao confl-arlo virâ estAbele 
cer um pc.nto de harmonia, porque, além da 
inl!ependenoia doJ poderes, é preciso que 
uiata harmonia entre elles, afim de que 
seja possível a ordem aocial . ( Muito bt!m ! ) 

Neetaa condlçl!ea, ar. Pr68idente, o Con-
greno, ao votar esh reforma, nllo pema em 
modificar o systema já eetabeleoido na Con-
atitniçiio do Estado. 

0 SR . Joio LUIZ : - Apoiado. 
O ta : ·DELFIM Moá&tu:- O art. 57 nllo 

6 apontado como um doa rnrgados pela re-

forma, lloari de p6 e o Jl(lder judiolario aerá 
aempre inveatido pelo poder eucntlvo, eata 
ê a base fundamental da Conatltniçlo. 

Sr. presidente, 6 verdade que alguna ea -
criptoret, querendo estabelecer a cGmpleta 
autonomia do poder ju'ilclarlo, lembraram -
,., de organizar um tribunal superior en · 
carregado de fuer a diatribniçiio dos magis-
~raioa peloa diversos departAment(s judl· 
ciarios, mas este systema ainda permanece 
nos campos da theorla e a sua adopçlo pra-
tica talvez vieSJe concorrer para quebrar o 
élo de harmonia entre os poderee, eetabele-
cer prejudicial aoluçlio de continuidade fa-
cilitando contlictos e inirulzades onde de-
vem existir róment' lndependencia bem 
comprehendlda e harmonia, e mutna ooad-
jnvaçiio para levar an ote a obra grandiosa 
do desenvolvimento nacional. 

Theorlcamente, ar. p1•esidente, o systema 
ê sustentavel, praticamente elle nlio tem a 
sancçlo da e:rperienc!a doe póvoa cultos, e 
nós não devemoa querer lnnovações que não 
eatllo sanccionadaa pela pratica universal 
das nações civilizadas. 

Nlo quero, &r. Prt~aidente, continuar na 
diacusslio destes aaaumptoa, o meu fim na 
tribuna ê restabelecer um ponto, que me 
pareceu confuso no espiri ~o de alguns col-
legaa, em conRequencia das discussões aqui 
havidas, isto ê, que o projecto nlio vem 1n· 
novar cansa alguma quanto ao modo de in-
vestidura dos juizes, este serA o mesmo es-
tabelecido na Conatituição, abolido sómente 
o concurso e permanecendo o noviciaM. 

Para obvie.r interpretações perigosas, du-
vidas futuras, sr. Preaidente, lembraria á 
commissllo de Constituiçlo a conveniencia 
de substituir-se o a1 t. 4. · do projecto pelo 
seguinte: A nOIIICa ção d os magistrados será 
feita 11a fórma do art. 57 n. 7 da Constitui· 
ç<iu, ]Jrecede>ldo o noviciado, .• 

E' mais uma queat!lo de redaoção, sr. Pre-
sidente, do que idéa nova, e, a meu ver, 
traz a vantagem de ficar consignado no pro -
jacto o processo da investidura em suas 
bases fundamentaes - a 11omeação pelo }Jade>· 
cxecuti"o c o noviciado; ficando a cargo da lei 
ordinaria desenvolver a idéa fundamental 
do noviciado, decretando medidas tendentes 
a garantir a lndependencia do poder judi· 
clarlo. 

Como bases !un.Jamentaes da investidura, 
é isto que devemos incluir na Constituição ; 
<Jssas bases tloam com a elasticidade neces-
aaria para serem desenvolvidas con veniente· 
mente pela lei or,.ranica. 

E aqui faço ponto, sr. Presidente, esperan -
do que a illnatrada commiasll:o reverá com o 
necessario cuidado o auumpto para que niio 
surjam duvidas e confusões futuras . 
(Muito bem; muito hem) . 

O •r . .João Lua.:- Sr. Presidente, su. 
deputados. (Atlmção). . 

Signatario e apreeentante do projecto ora 
em dlaouulo, cumpro um dever maia peno-
ao e dlfficll do que o doa illustradoa collegas 
que me antecederam na tribuna, porque te· 
nbo neceaaldade nllo só de defendei-o daa 
arguiçõee que lhe foram feitas, como tam· 
bem de justitloal o perante a opinillo escla· 



reclda do meu Elt.ado e, o que é mais, pro-
nunciar-me de modo claro e explicito sobre 
o pensamento que nelle se contém, em ordem 
a nlo poder ser mais tarde burlada a sua 
contextura, pelas !alaas interpretaçõea do 
legislador ordinarlo. 

Sr. Presidente, de longa data, desde o mo· 
mento em que tive a honra de tomar assen· 
to nesta Camara, a necessidade da reforma 
de certos preceito• da Constituiçll.o do Esta· 
do se lmpoz ao meu eaplrito. 

Estudei o assumpto, medlt.ei sobra elle, 
mu me reservei a iniciativa de propor a 
reforma constitucional no ultimo anuo da 
legislatura, porque obedeci, sr. Presidente, 
a um penaamento democratlco, reconheci a 
necessidade de um pronunciamento verda-
deiumente J:Opolar sobre a reforma que se 
projecta fazer. 

Eu poderi!i ter apresentado o projecto em 
discuu!lnno primeiro. no aegundo ou no ter· 
ceiro anno da actual legislatura, de manei 
ra que o proprio Congresso, que vae v~tar 
em I.· turno constitucional a reforma, vo-
tal·a-bla em 2. · turno . 

Sujeitei -me, porém. a um pensa ruento 
mais elevado, adiandJ a proposta da refo r-
a;a constitucional, porque, se o Coograsso 
aotual se prJ nunciar favoravelmente sobre 
a necessidade e conveniencia dessa reforma, 
a renovaç ll.o do Congresso vi rá , no proximo 
futuro quatriennio, indic!l r a opiuilo do po· 
·.-o mineiro, pel J orgll.o de seus eleitos, de 
maneira que tal ref01'ma sEI! á feita, prece· 
dando uma consulta in11recta, nn s verda · 
deira, ao eleitorado . 

A t ecessidadd da refórmo. se impoz ao 
meu e!pirito, como tive occasião de dizer, 
porque a Constituição foi por demais co.su-
Istica e desceu a detalhes desnecesaario:::, 
que só têm servido de embaraço a uma boa 
organi:r.ação judiciaria e aimlnistrativa , de 
accordo com as necessidades do Estado . 

Uma Consti tuição, sr. Prc5idente, di sle 
um dia na nossa Constitutnte o venerando mi-
ne;ro sr. conselheiro AfiJnao Pdnna, «uma 
Constituição nll.o com porta a deducção mi · 
nuciosa de artigcs, como uma lei regula· 
mentar : estabelece regras geraes, estatue li -
mites que ao poder legialatii'O ordinario 
cumpre desenvolver e respeitar. 

Foi obedecendo a este pensamento que, na 
Consti tuinte>, o i Ilustrado senador, ~r. dr. 
Mello Franco. propoz que se inscrevesse no 
pacto de 15 de junho de 1891 o segui nte 
preceito, consagrado pelos trat adistas de di 
reito publico : « Só ê constitucional o qua 
diz l'i!Speito á organização e competencia 
doa poderes polit.icos e á garantia dos direi -
tos individuaes », de modo que .todos os ou-
trca preceitos da Constituiçll.o, que nlio fos · 
seu dessa natureza, poieriam ser relorma· 
dos p3lo legislador ordinario . 

Esta idéa, que era muito maia ampla do 
que aquella que se contém no projecto, nlo 
roi, entretanto, accaita pela Constituinte 
mineira, naturalmente pelo receio que as 
saltou o legislador, que veio organizar um 
regimen completamente novo de self U"""e1·· 
nemenl, de autonomia eatadral e municipal , 
aobre 01 eJoombroa daa Instituições derroca -
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daa a 15 de novembro de 1889, de que o no· 
vo regimen não tlcaue bem delienado e es-
tabelecido. 

O projecto actual, desejando tornar maia 
ampla a acçilo do poder legielatlvo ordinario, 
sem comtuin desprezar a neceasidade de 
garantir a iudependencia do poder judioiario 
e tambem a autonomia do• munioipios, jus· 
titica ae quanto ao capitulo em dlscuaaão, 
nll.o aú pelaa observaçoea que já. Hz, como 
ainda mais pelos brilhante• argumentos dos 
meus illustrados collegas que sobre elle dia-
correram e pelo que passo a expor a Cama-
ra, pedindo-lhe desculpa por occupar a aua 
preciosa attencão em assumpto j á brilhante-
mente discutido pelos ot•adores prece1entes. 

~ R. ASSIS LJ:\!A E Ot; TRC S: -Y. exc . é sem-
pre ouvido com muito prazer (rlpoiodos ge · 
ra cs) . 

0 IR. JoÃO LUIZ:-Agradecido. 
8r. Presidente, a pr imeira censura fe ita 

ao capitulo em disoussã'> versa eobrd A gran · 
de latitude f(Ue nelle se deixa an poder le-

I 
gislativo ordinari c, na organização do poder 
judiciario. 

i Mas, ~enllcres, não procede essa censura, 
quer tiebaixo do ponto tle viotti thil'•riro, quer 
debuixo do ponto de v i~t a da le:;i~ i ação com · 
parada, quer debaixo do ponto de vista pra· 
ti c v. 

Não procede a censura debaixo do i•Onto de 
vista theorico , porque, fa zendo minhas as pa· 
lavras ~o illustrad o membro da Constituinte, 
ar. Pena~ o~ Meii 'J Franco, poss o d&monstr ar 
Gs inconvenientes dos det 1ihes a (,Ue desceu 
a c, mti tuição Mine ira . 

Dizia s. exc. (l enrH : <• Conforme as idéas 
que tenho eununciado. na orga ninção con 
stitu icional dos poderes pol iti cos na ia dAva 
haver que possa crenr obataculos para o ru · 
turo, quando, pelos meios ordinarios e inde · 
pendente do reform:1 da le i fundamental, 
quizermos melhorar os serviços incumbidos 
a cada um dos so uH respectivos age ntes ou 
oruãos . 

Em relação prinr.ipalmente aos poderes 
executi vo e judiciario, cujos agentes sll.o nu · 
merosos, cumpre que nll.o sejam designados 
individualmente ; porque é posst-·el que no 
futuro se queira mud ar de age ntes, augmen-
tal· os , dar-lhes outras denomi naç·-·as e httri· 
buiçõt~P, e nl!o convem lançar emha1nçoa 
para as 1 eforrnas ruturaa. 

Podemos, por eBm plo , crear mais tarde 
outros tribunaea de segunda ins taucia , juizes 
especiaes com ju risdicções pr ivativas, tribu -
oass correcciona;,s com outra compos ição, e 
não o poderemos ce1-tamente conseguir 
desde que a Constit~çll.o declare qunes são 
úS agentes dos poderes publico&, determinan-
do oa e especificando su~ attribuiç õos . 

No substitutivo que apresentei, disse que 
o poder judlciario seria exercido por tribU · 
naea e juize~ qua a lei creaue, sem determi · 
nar quaes eram esses tribunae•, nem lndi· 
oar quaes esses juizes, porque era possivel 
que o poder legislativo ljUizesse crear para 
o ràturo outros tribunaea e outra s juize1 e 
nlio encontraria dtfflouldade na Constltulçllo 
do Estado . 



Entendem alguna que ullo deve ficar ao 
poder leglsla~lvo a attrlbulçllo ampla para 
regalar eate aesumpto, porque é uma garan-
tia para .o poder ,iudlotarlo que aua organi· 
zaçlo SI'Ja quasl toda couatuuclonal. vilto 
como eesa lei nllo te rerorma tllo raplda· 
mente como a lei or.iluarla. 

Maa, desde que temoJ o poler legislativo 
organiz!do .pela maneira que c()nhecemoa, 
nllo ba rasão para ~uspeitar de aua compe-
tencla para regular e1te assumpto partlou-
Iar e Importante, e!Jl que se a11entllm toda 
a organizaçllo social do Eatado, todos 01 di· 
reltos e todu a11 garantiaa legaee.» 

E acoreeceutava o digno senador : . 
~o projeoto em diecussll'> organiza um só 

tribunal de eegunda instanola com o nome 
de Tribunal da Relaçllo, com 11éde na Ca· 
pita I. 

Ela ahi, ar. Presidente, o que m~t parecia 
dever fio ar para a leglalaçllo orJinarta. 

Com efreito, o numero de juizes, sua de· 
nomloaçlo, aMe do tribunal ; vencimentos, 
eto •.. alo coueas que dependem das cir-
oumetanolas, e por luo· nll.o devem tlcar na 
lei constitucional. 

O extraorJ!narlo aug;nent'> da populnçã<> 
mineira, eugmento em razll.o geometrica, 1e· 
guud" a lei de M•hhua-oon: o aocrescimo 
de lmmigração extrangelrs, e desenvolvi· 
manto da vie.çilo Cerrea., vllo difl"erenoiando 
pela producçllo, pelu riquezas, pelos costu· 
mes, certas reglllea deste vasto Estado, de 
modo que à muito provavel que todo11 O!l 
aerviço1 se descentralieem. e unlão a admi· 
nistraçilo da judiça poderá tambem desceu · 
tralisar ae. 

Serâ opportuno croai-&e mais algum tri-
bunal de segunda lnstancia, cuja sédo seja 
um-.daa nonu mala importantes cidades. 

Portanto, nllo ooovém que tlquom obs-
taculol na Conatitulçllo. 

O poder lelfialativo deve ter todas as taci· 
lldadea quando tratar do medidas relativas 
ao bem publico em geral. 

Além dino, comquanto a concentração 
du jurldloçou leia uma medida aconaelbada 
para se uolformlearom as competenclae o 
•e evitarem oontlictos, todavia as neceasida-
des publioaa podem ~xigir oreaçllo do varas 
eapeciaes e privativa~, e por maie essa rnllo 
Dlo ae deve crear embaraços DI lei funda· 
mental para esao .e outros melhoramentos.» 

Portanto, no selo da propria Constituinte, 
01 lnconveDieDtee dow detelhee a que desceu 
a CoDatitnlç!o do E~tado jl eram recoube· 
oi dos e proclamado•. 
·A llcçllo da experienol\ e os annoa que te-

mo• vivido, sob o novo regimen constitu-
cloD~.I, vieram provar quanta verdade ae 
continha na11 palavras do lllnatrado sr. dr. 
Mello Franco, Da Conatltulnte Mineira. 

Creio, sr. Proaldente, que nl[o podia en. 
ooDtrar melhor Jostilloatlva para o projecto 
em di!cuasão do quo aa palavras ontllo pro 
feridas por um cidadão t!!o llluatre, já pela 
eua oompetenoln como inriah, ji pelo E eu 
amo~ ao E1tado da Mina.s, ji por ter sido 
magtetrado, e dos mais JUstamente consltl-o 
radoa do nosso E'tado (A]loi~cto;). 
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Portanto, a opinlllo do s. ex c., que eu In· 
vooo, e só a ella Invoco neate momento, de· 
poli do que jl\ está expandido, justifica a 
cooveniencia de retirar da Cooatttulçll.o os 
detalhes que devem ftcsr para a lei ordina· 
ria, que poderá acompanhar 81 noceseldades 
aoolaes, a evolução jurldlca e a ovoluçllo ju · 
diaiarla do Estado, descentrallsaDdo, se tanto 
for neoeasario, os dUI'erentea serviços do or-
dem judiclarla, pela orgaulzaçllo de mais de 
um tribunal do reouno, 111 aaaim o exigir 
a oonvenioncla publica. 

Eu diase que, alem do ponto de vista 
theorico a que acabo de me referir, a legisla· 
çllo comparada soccorre o projeoto em dia · 
cuasão, quando e11tabelec~ os preceito• am · 
ploa dentro dos quaes o poder legiflativo or· 
dinarlo poderi organizar oa t.ribunaes ou jni· 
zes singulares para I.· e 2. · instanclas. Com 
eft'eito, em primeiro Jogar, invoco a propria 
Constituição Federal, que diapOo no art. 55: 
<•0 podor judiciarlo da Unilo terá por or-
gnos um Suppremo Tribunal Federal, com 
séde na Capital da Republica, e Eantot }ui• es 
e ll"iln.mats fedcraes , d.istri~Mi!!cs pelo pai; , 
quantos o Congreuo C1"car>>. 

Esta é ainda, ar. Presidente,& disposição da 
Constituição dos E.tados Unidos da Amorico. 
do Norte, no co.p. 3. ·, secçllo 1.•, que dispOe: 
«O poder jndtciario dos Estados Unidos será 
condado a uma côrte suprema e a outros curtes 
in{eriore1, que o Coa:~rcsso elta~elecer o" 
crear.• 

E' esta. ainda a dispoaiç!t? d.a Constituição 
Argentina, em seu art. 94, que disp!le: « o 
podor judlciarlo da naçllo será exercido por 
uma cõrte suprema de justiça e demais 1.-ibu· 
nacs infcl"iores que o Cowjrcsso crem· .» Tambem 
é esta a disposiçllo da Constituiçllo de S. 
Paulo, elaborada pelos mais notaveis juril· 
tat daquelle Estado (apoiados), entre os quaos 
o a dra. Jol!.o Pereira Monteiro o Aureliano 
Coutinho, pois o art. 44 dlspOe: «O poder 
jndiciarlo é exercido JlOI" juizes e jt~t·aclos, na 
fórma qtle a lei determinar. 

O Congros1o creará um tribunal de justiça 
e outros tribunaes e juizes que entender nccusa-
t·ios.» 

E' esta ainda a disposlçllo da Constituição 
da Bahia, que diz em seua arts. 63 e 64 o 
eegulnte: «0 poder judiciario é independente 
e set·á exercido JlOI" .iwizes c lt·ibunaes do Estado 
ele.»; «a lei _éúterminará o n11mero, f!B (~n~ões e 
a competencta elos orgãos do podet· Jtcdtctarw, a 
cOIIIJIOBiçcio dos /1··ibunaes, e/c.'b 

Quero aaslm provar, sr. Presidente, !J.Utl 
além doe ·prloolpios theoricos que regem a 
materia, e quo indicam dotde logo que uma 
Conatltulçllo deve limitar se ' enumersçlc 
de preceitos fondamentael que nlo podem 
ser violados, tambem a Leglal~çllo com11ar~
da justifica plenamente o proJecto. (Mml" 
bern). 

Ainda mais: ae theoricamento é incontes -
tavel que a Constitulçllo nil'l deve descer a 
detalhes, determinando o nuiJ!orO ~o tribu-
naea e juizes; se enoontra~os _para JU~ ti_H~ar 
o proj(cto o direito constttuc10nal posttlvo 
de outras nac;:oes e Estado• brasileiros, a 
pratica, ar. Presidente, ainda nos vao de-
monetrar a conveniencia da rororma. 
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Como v. exc. sabe, exiate um preceito de 
nossa Constltulçllo permlttindo a creação de 
um tribunal de revisão no Estado e esee 
eerá o nosso tribuus l superior,identico áquel-
le a que se referem todas as Constituições, 
quando dizem que set ilo organizados '"'' tri-
bwnal supN·io1· e tantos lnbunaes qua11los o leyis· 
/ac/o,. orrlinm·io "·ra•. 

O tribunal de revisllo, sim, tem de ser uni-
co, porque tem por missão unirormizar a 
iurisprudencla. 

Esse trllmnal ainda nllo foi creado e seria 
realmente extravagante creal·o emquanto só 
tiHseemos um unico tribunat de 2. · instan -
cia. 

O legislador nllo Jescouheceu a necessi-
dade da revh!io dos feitos, mas a instituiu 
no selo do proprio Tribunal da Relaçllo, per 
mittln.fo nas c&usas civeis embargos de 
qualquer natureza, que sllo julgados po r lodo 
o Tribunal, que anim te\"ê o voto da turma 
julgadora, composta, como Sb bem os nobres 
deputados, de tres juize s. 

Mas, sr. Presidente, se aotualmento i$tO 
aatlarsz ás necessidades rorenseP, amanhil. o 
deeenvolvimento possível, pt•evisto e natn 
ral do E- tado, determtn11ndo o 11ugmento do 
movimento iudiciarlo, poderá exigtr que 
cr iemos u m Tribunal de Appellaçilo no uorte 
do E8ta do. outro no sul ou no centro, nilo 
Eó para facilitar a dist-ribuiçl\o da justiça 
como para torn ar mais racil o recurso e para 
attender á. necesearla celeridade dos julga· 
mt.ntos, quando o numero dos feitos ~eja tal 
quo ellee nl\o po~ sa m Eer julgados por um 
só tribunal. 

Já houve quem pensaFse •tue neste ultimo 
caso seria preferível augmeotar o num ero 
dos j u izes do Tr1 bunal da Re~2ção; maP, sr . 
Presidente, esse argumento e til.o fraco que 
me diPpenso de combate! o. 

O defeito continuaria a ser o mesmo, j§. 
pela centralizaçl\o do serviço, já pela neces 
&Idade de serem r evistos por todo o Tri bunnl, 
em caso de embargo~, os processos que lhe 
fossem affectos, de modo que o augmento 
do numero dos juizea nil.o viria concorrer 
para a celeridade dos julgamentos, mas ao 
contrario viria rotal'dal os, porque demora-
ria a. rev·isll.o dos feitos pelos juizes que fos-
sem auflmentados na compoaiçil.o do tr1bunal. 
(Muito bem). 

Mas, ar. Presidente, a questão de crcação 
de mais tribuna~s ê toda de opportunidade; 
não eatcu defendendo a neceas1dado da cren -
çll.o de mais de um tribunal na actualidade, 
estou faz endo sentir que pode tornar se ne-
ces•aria, dentro de alguns annos. a. descen-
tralizaçil.o do serviç0 .JUdiciario de 2. • instao· 
ela, e, quaudo ;s -o se verificar, o poder le -
gislativo ordloario nada poderá f• zer, em 
face do texto constitucio nal, que prescreve 
a exlstencia d11 um unico tribunal de appel-
laçllo. 

Nilo ba, por-tanto, motivo que possa chocar 
o esptrtto conservador na formula proposta 
no projecto em dtscuulio, porque elle não 
faz maia do que deixar ao poder legislativo 
ordinario a aprealação da convenlencia de 
estabelecimento de maia de um t ribunal de 

appellação, dado o augmento do movimento 
iudioiario de Estado. 

Objectou o meu illustre collega residente 
em Leopoldina, cujo notavel discurso muito 
me impressionou, que a creaçil.o de mais de 
um tribunal de appellaçil.o podia servir de 
pretexto a intl\ilos de desa g~ragaçil.o do Rs . 
tado, pela separaçn:o de suas Jiveraas zonas. 

Esta objecção, senhora~ . não pro cede, por . 
que creados dlfferentes tribunaes de 2. • in-
stanc!a, teria do ser cre>: do forçosamente pe -
lo legislador ordinario o tri bun a l de revls!io, 
Instituído pela Constitu ição. e elle seria o 
élo, o laço de unii\o da~ di n'erentes Z' nll s do 
Estado, pela unifo r midade da administraç i\1 
da ju~tiça . (Mu ito be>n .) 

0 SR. V .\l.li:RIO DE REBE, IJ r: :-Mas a dil'81'· 
stdarle de jurisprudencla jli ex i s t~ actual-
mente . 

o SR. Jo i\o Lutz:-Pela falta de tr• bunal 
de revisil.o; mas o aparte de v. exc . elimina 
o temor que v. exc. manit'oatou. 

Qu anto ao n . 1 do art. I.·, creio ter jus-
tificado nePtas desalinlin v,,das conside:ações 
(não apoiados) , e sutllcientemente, (apciados) 
u proje .t~ em discuss!lo. 

O n . 2 do artigo I .· , sr. Pre3idente, ó o 
que maior celeuma tem levantado, ni\o só 
nesta Camara, como no debate extra-parla-
mentar, ê o que ae rtlfere á faculdade deixada 
ao poder legislati vo ordinario de cre11r j ui-
zes singulares cu collect•vos err. I .• !netan . 
cia. 

O meu illustrarlo collega l'A~idente em San · 
tB Rita do Sapucahy, cuj~~o judiciosa argu · 
mentaçfto, como sempre, unpr~s~ionou o es-
pirlto da Cam»m , o meu não menos illustt•a-
do rollega residento em Ouro Preto, cnja 
brilhante argum entação a C~mara ncaba de 
ouvir com pr~zer, bem como o meu douto 
collega rasiden te em Leopoldin~. cujo dis-
curso poz em relevo o cultivo do seu espíri-
to, entendem que ó este o ponto mais fraco, 
o ponto mais atacavel do projecto, porque 
pensam que, quer em theot ia, quer na pra · 
Lica, é inconveniente a ct·eaçil.o dos tribu. 
naes de I.• !nstancia. 

Em theoria, a queai.ilo não estli decidida 
e quiçá nllo o será jamais. Se os juizes sin-
gulares de I. · inst•ocia Otl'drecem vanta-
gens, sr . Presidente, pela c~ lerid ade no j ul-
<> amento dos feitos, pela responsabil idade in-
dividual mais evidente, os JUizes collectivos 
tambem otl'c~reoem vantagens, porque é in-
conteatavel que o estudo de uma questão 
por 2, 3 ou mais juizes traz ·consigo maior 
probabtl1dade de acerto e de ve rdado do que 
o estudo feito por um a só peulln . 

Negar isto, sr . Presidente, seT li nega t· a 
convenieucia das as~emhlólls deliberati vaA e 
negar a conve nlenci a dos trtbunaos de ~. · 
inatancia. 

Em theoria, portanto, nl!o se pt:de con-
demuar a inatnuiç!lo doa juizee collegi11es de 
I. · inatancia . 

Mattirolo diz a respeito o seguinte : 
«Apesar das observações de auctorizados 

ePcrlptores e bomeus de Eitado em favor do 
juiY. un ico, a doutrina e á legialaçil.o se pro-
nunciaram gcratme>lle em fllvor da collegia-
lidade dos juizes porque este principio : 
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1 • anegura uma maior copia de lu:r.es ; 2:· promove entre os juizes a diacussão, 
poderoso in~trumento para a descoberta da 
verdade ; b't . d 3. · eoncor~e pa.ra refrear o ar 1 r10 a 
auctoridade JUdlC!aria, etc . • 

E' o mesmo que ensina M.our.lon! n~s .s~as 
R8pétition& í criteB 1ur l' m·ga ntt~al!on J U<hctatre. 

o segundo Congrono Jurídico Italiano, 
reunido em Turim em 1880, por extr[ ordlna-
ri a maloria v ~ to u a seguinte ccnc.lus~~: .«A 
ct· lleglalidade dcs magistra~os )Udlc!ar;os 
deYe ser manti!la. como pnnclplO», etc .. 

Blunstcbli, cujo espiri~o auctor•tar10 os 
meus illustl'e& colleg&s conhecem, porque 
elle nil.o passa de um socialista de;> ~s.ta~o. 
eecrevendo a respeito do pode.r JUdl.ClarlO, 
no seu tratado de Direito P~bhco, d1z. que e proprla dos paizes despotlcos a umdade 
dos juizes, e que o coi!egio de ma gistrados 
ofTerece maiores garantias contra o arbl · 
trio do que os juizes nnicos, e inspira mala 
contlan~ a . 

Anim, pois, debaixo . do ponto de vist.a 
. theorlco, nll:o se pode .dizer que a. s•!lg.ular•-
dade doa juizes constitue um prme~p•o d~
minante. De~aixo do ponto de v1sta prati-
co a collectividade do's juizes é instituíçll.o 
dominante em todos os pcvcs cultos. 

Na Bel <>ica na França, na ltalia, na Alie · 
manha, ~a Inglaterra, na su~aia e Norue· 
ga, na Suissa, nos Est~doa Umdo• da. Ame · 
rica do Norte; etc . , a JUStiça de I.· mstan-
cia esta organizada em juizes e em trlbu· 
nae1 collectivos. 

Só é permittido o julgamento singuia t• 
para as pequenas causas e alio essl•& justa 
mente as causas que nós temos confiado ao 
juiz singular electtvo, a? juiz de paz. . 

Posao demonetrar a m10ha affirmação CI -
tando Ludovico Mortara (le). 

Agora ar. Presidente, considerando a 
no81a a~tualidade, c~nsiderando o assumpto 
pelo priam a do noaeo meio social, t'epito o 
que jà tive occasillo de ditar, lato é, que 
nlo aou, actualmentt, pela creaçll.o dos jui-
zo~& collecti vos. 

Não quero, porém, ar. Preaidente, que 
prepondere no preceito constitucional eat~r 
ou aquella opinilio que possa ser preferida 
em determinada epocha e que tolhamos ao 
legialador ordinarlo a fa Cluldade de fazer 
uma organlzaçllo que possa melhor conaul-
tar em dado momento ta interesses da ad-
ministração da justiça em nosso Estado 
(.\fuito bem) . 

E' este, portanto, o motivo do dispo&i · 
ti v o proposto no n. 2 do art. I.· do pro 
jacto. 

O nobre deputado rlsidente em Leopoldi -
na levantou tambem algumas duvidas a rei-
peito da Interpretação do projecto. Em 1.· 
logar perguntou se fica revogada a dispo-
sição do art. 64 da Constituição, que dia-
põe : (lé) . c Os juizes ~a Relação, que conti-
nuarão a ter a denommaçllo de desembar-
gadores, e os de direito, serão vitalícios 
e só por sentença ou nos casoe de incapa-
cidade physica ou moral, averiguados me . 
diante processo, perderll.o eeus cargo••· 

· Eu respondo ao illustrado collega : não, 
nll.o fica revogado o art. 64, já porque nllo 
aó na apresentaçllo, como na juatiftoaçllo do 
projecto, tornãmca bem claro que fica man-
tido o preceito constitucional que garante 
a inamovibilidade e a vltallciedaue dos jui · 
zea, e jã porque, entre os artigos enume· 
rados como revogados pelo projecto, nlo fi -
gura o de n. 64, o que quer dizer que con · 
t !n t.a em vigor. 

Quanto ao n. 4 do art . 67, ponderou o 
nobre deputado que se poderia modificar u 
dispositivo constitucional relativamente á 
nomeação de promotores leigos . 

Eis ahi, ar. Presidente, em que estou 
em complet? deeacoordo com ~· . exc. ; nll.o 
vejo necessidade de se prohlblrem essas 
nomeações, desde que tlcou estabelecido no 
preceito constitucional que os formados tem 
preferencia para o pt·ov1mento dos cargos ; 
mas porte se dar o facto de não se encontrar 
para certas comarcas ho~ens _ formados que 
queiram exercer o mmuter- 10 publico_ e a 
interinidade ou o não provimento maiOres 
inconvenientes trarão para boa adminis tra · 
çllo da just•ça do que a permis~ão da no 
meação de leigos 

E', pois, de previdencia que o legislador 
constituinte não tolha a liberJade do legis-
lador ordiDario, impedindo a nomeação e o 
provimento do ministerio publico.J das co-
marcas, por cidadãos não graduados em di · 
rei to. 

Devemos conservar a disposi ção constitu-
cional, porque ella garante aos graduados a 
Preferencia. 

Em aynthese, sr. Presidente, foram estas, 
das obaervaçOes feitas pelo meu !Ilustre 
collega, as que mais pesaram em meu espí-
rito. 

Quanto ás observações que hontem e hoje 
produziu o nobre deputado residente em 
Ouro Preto, declaro que aoceito a emenda 
substitutiva apreaentada por a. exc. ao att. 
I.·, n. 2, do projecto porque essa emenda 
conserva o mesmo J?Ansamento d · projecto 
quanto á divlalo JUdlciaria, modificando 
apenai a redacçlo e tornando-a mais breve, 
porque a expreeall.o-juizes-comprehende os 
JUizes singulares e os juizee collecti vos, e 
tanto isso é verdade, que o preceito da Con-
atitulçllo do Estado de S. Paulo se refere a 
-<~juizes e ju rados» e alli já se cogitou dil 
crear juizes collectivoa . 

O n<. bre deputado amplia a divisão ad · 
ministrativa e judiciaria, dizendo em sua 
emenda-<~uizes e jurados nas comarcas 
ou termos.;~> 

Sr. Presidente, preclao dizer, como já tive 
occasião de fll&el-o o anno pauado, que não 
reputo necesaaria ~emelbadte declaraçll.o 
expressa em no11a Constituiçlio, porque des -
de o anno passado suatentámos, e foi ldéa 
vencedora, que a Constitulçllo n![o impediu 
a creaçll.o de termos, como subdiv iall.o judi-
ciarla da comarca, e o sustentámos com oa 
proprios annaea da Constituinte, com a opi-
nlllo que entllo manifestaram, entre outros , 
o illustrado senador Mello Franco e o ta-
lentoso deputado Camillo Pratas, isto é, que 
a Constituição, mantendo as comarcas, nllo 



tinha em vista impedir ao legi liador OI' · 
dinario a oreaçlto dos termos, como subdi· 
villllo dessas comarciUI. 

Em todo o caso, como a interpretação do 
texto con3titucional serviu de thema a dis-
cussl!es, penso que a eme11da do nobre 
deputado pode ser acceita ainda neste ponto, 
porque vem arredar quaesquer duvidas so-
bre a mataria. 

Quanto ás observaçl!eQ ultimamente fei· 
taa pelo illustrado collega residente em 
Santa Rita do s~pucahy, acredito que a 
commisaão de Conatituiçllo e Legislação não 
tem necessidade de apresentar a emenda 
lembrada por s. exc., pois ficam de pé os 
ns. 4 e 5 do art. 67, que displ!e (lê), e 
tambem não foi revogado o art. 57§ 7 . · que 
diz (lê) . 

Esta é a idéa cJntida na emenda lembra-
da pelo nobre deput•do. 

Ninguem, como disse s. exc., teve oro 
vista alterar o ~ystema de investidura para 
os cargoR da magistratura, salvo a suppres-
eão do concurso e eu não praciso produz ir 
outroa argumentos para demonstrar a con-
veniencia dessa investidura pelo po der ex· 
ecutivo. 

A unica objeoção que se poderia f11zer 
contra asso systema seria a de rlcar o poder 
judiciario subordinado ao poder executivo, 
pela nomeaçiio. 

Este argumento é um erro de log1oa, po r-
que, uma vez nomeado, é o juiz vitalicio e 
inamovivel e, por consequencia, já não está 
sob a dependencia do Poder Executivo, 
cujo chefe, aliás, tem mandato tempora-
rio. 

A dependencia, portanto, pelo facto da 
nomeação ou da promoção não existe, por-
que não so a Constituição, mas tamuem as 
leis ordinarias do Estado estabelecem as 
normas dentro das quaes o Poder Executivo 
pode fazer as nomeaçl!es, como as promo-
çl!es-quer para o tribunal superior, quer 
para as comarcas de entrancia mais ele· 
vada. 

Penso, portanto, que a emenda lembrada 
pelo illustrado collega não precisa ser con . 
signada no prrjecto, porque seu conteúdo já 
eatá na Constituiçlo, quer no art. 57, n. 7, 
quanto ao poder que faz a nomeação, quer 
no art. 63, n. 4, quanto ao noviciado. 

Creio, sr. Presidente, que foram estas as 
observaçl!es e as mais graves censuras feitas 
ao projecto, e eu nilo querendo por mais 
tempo fatigar o espirito de meus collegas .. . 
(não apoía r.los ) . 

VozEs :-V. exc. é sempreouvidocom mui-
to agrado. (Apoiados). 

O aa . JoÃo LUiz ... e nll.o achando mes· 
mo necessario maior desenvolvimento da 
mataria depois do debate que jé. se tem tra-
vado ... 

0 SR. C.\RLOS TOL1!DO :-E quanto á tlxidez 
de vencimentos 1 Desejava ouvir a respeito 
a opinião de v . ex o. 

O SR. JoÃo LUiz :-E~capava- me, realmen · 
te, esse ponto importante. Nilo penso que 
seja uma medida mdi~pensavel para a ga-
rantia d~ poder judiciario, posto que seja 

A . c.- 21. 

de grand<~ utilidade, porque as condiçl!ea in· 
tangiveis da organização j udiclaria são a in . 
amovtbilidade e a vitaliciedade. 

Seria desejava! que pudessemos consignar 
a fixidez de vencimentos, mas a questão pode 
comprometter de futuro e gravsmente a si· 
tuação financeira do Estado, de modo que a 
id éa !em brada pelo illustrado collega , que 
ainda pode ser incluida no proj ecto, quer 
agora , quer para o anno, exige bastante re-
fi ex1!.o, e es tudo da parte ll nan ceira a que 
ella se prende . 

0 sn. CARLOS TOLEDO :- E' ai nda uma es -
perança. 

O sa. JoÃo LUIZ :-Tendo assim respondido 
ás objoc~l!' s levantadas contra o proj ecto, 
vou sentar· me esperando que a Camara dos 
srs. Deputados o approve mais uma vez, por-
que elle signirlca a satisfação da uma neces-
sidade para a boa organização do poder ju-
diciario , e o approve sem temor, porque nós 
mantemos como preceitos in tan!!ivois a ·in· 
amovtbilidado e vitaliciedade dos ju izos, que 
garantem tanto os ma:.: istrados actuaes, como 
os magistrados futuros, tanto mais que a re · 
forma não podil\ revogar diraito; qu o ja lhes 
pertencem e que sll.u a garautia primordial 
do poder judioiario. 

Termioantlo, digJ mais uma vez á Camara 
dos srs. Deputados, citando um dos maiores 
pubhoistas da actual geração italiana, Attilio 
i:lruoialti, que as constitu ições int" ngiveis 
e immutaveia são a causa das revoluções, 
porque uma folha de papal não p61e servir 
de dique ao movimento irres istivsl de um 
povo. 

O perigo ó tanto maior, quanto mais dis-
perso é o texto da Constitui ção e numerosas 
as suas disposições. Quando ella se limita 
a dar as normas fund n. mentaes do Estado, a 
necessidade de reformai-a não serã fre quente. 

E' isto o que eu desejo para a Constituição 
do meu E1tado. 

( Muito b 1m ; muito bem. O orador é {elí -
cilaáo f-Or quasi todos os srs, deputados. ) 

O flr. Carvalho BrUto : - ( Não devol-
veu o seu discurso. ) 

Não havendo mais quem snure o Capitulo 
I.· e emenda peça a palavra, encerra-se a 
discussão, ficando a votação adiada para 
quando h ou ver numero legal. 

Annunciada a discussão do capitulo 2. ·,o 
sr . Pt•esidente verifica que não ha numero 
legal para con tinuaçã l da discussão, pelo 
que deeigna para a:;;anhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRlMBIRA PARTB 

Até uma hora da•tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
S~gunda leitura dos pareceres do com mis-

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis~ 
sões. 

Apresentação de proJectos, requerimento&,.. 
indicaçl!es, interpellações ou l'lOçlles. 
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Dl10uasío de requertaientor, lndlcaç!le~, 
interpellaç!les e moçõel. 

A.pprovaçlio de redacçDea ftnaes. 
Votaçlo da materla' cuja discuaelo ficou 

encerrada. 
BlOUNDA PAB.TB 

Até 4 horaa da tarde : 
Continuaçb da 2. · dlscu111io d<> projeclo 

n. 13,, sobre reforma da Constitulçll.o doEs-
tado, a partir do capitulo 2. •. 

3.• dlscuiBII:O do pr11_jeoto n. 136, dispen-
llndo a liUblicaçl\o do Minas Gerars b se 
gundas-feiras. 

t.~ do de o . 147, concedendo perdllu ao 
róo Theodoro Sebastilio Torres Murta. 

Diaóuulio unica dos pareceres 186 e 187. 
1.• diacuulio do projecto n. 146, relevan · 

do o thesoureiro da Recebedor ia de Mina11 
do pagamento de 2:330!000 em debito para 
com o corre do Estado. 

I .• do de n. 144, sobre divisllo.de cadeiras 
mixtaa. de instrucçlio primaria. 

1.• do de n. 145, sobre doação á Santa 
Casa de Misericordia de Ouro Preto, do pre· 
dio em que ronccionou a Escola de Minc.s. 

1.• do de n. 1'27, &nnullando dlspoaições 
da lei n. 62, de 18118, da Camara Municipal 
de S. José do Paraleo. 

levanta ee a seullo. 

Eate facto pode dar grave• con1equenciu, 
entre ae quaee mencionarei apenai as q-.: e se 
referem ás nulUdadee dos caeamentoe civis 
perante os jutzea de paz de tal dletrfcto. 

0 fR. DELFIM MOREIRA:- E é um mau 
exemplo. 

O IR. Jot il OoNçAL'·••:- Perfeitamente. 
Se pudfne prevalecer es1e acto da Camara 
Municipal de Bomflm, o Congres1o Mineiro 
ficaria mbibldo do fazer qua.lquer dlvislio ad-
ministrativa do Eatado ... 

O IR. JoXo LUJz:- Nilo ha duvido . 
O an . Jo~ f.: Oo!lõ~AJ,VBB ... porquanto, to ias 

as aua9 leia sobre ess!l divisllo poderiam 1er 
burladas e lllud!das pelas municipalidades. 
. 0 IR . DELFIM M<REIRA:- A moda pode 
pepa r. 

O tR. JosÉ Gúr>ÇALVEs : -E' para evitar 
isso, sr. Presidente, que eu vou enviar a v. 
ex c. uma emenda interpretativa do § 5. · 
do art. I.· d1 161 n. 319, de 16 de setembro 
do anno paliado. 

Para resolver de vez a duvida existente 
entre os dois municlpios, baata conaiguar-
se no projecto ora em disoustão que os dis-
trictos de ltatlayuuü e de Conquista foram 
desmembrados do Bomllm pelas divisas que 
eue1 diatrlctos tinham, de conformidade 
com as leia anteriores, quer da antiga as-
sembléa provincial, quer do CongreBS<> do 
Estado, aem se attender a quqeaquer re · 
soluções da municipalidade de Bomflm, as 

DISCURSO PRO~UNCIADO NA SESSAO OE 8 quae1 não podem e nem devem ser reco· 
DE J ULHO nbecidas pelo Poder Legislativo do Estado, 

I que nsm sequer a1 conhecia para poder se . o ar . .José Uonç_•lvea : -No anno pro· 1 conformar com ellas . 
. umo findo, sr. Pres1dento, resolveu o Con - .. . . 
greseo Mineiro crear o mnnlclplo de lt&úoa, Voz~s -- Perfeitamente. 
resoluçllo esta que se converteu em lei, O sa. Josí: Oor-QALv~;;: - E nem se diga, 
qual seja a de n. 319, de 16 de setembro de sr. Presidente, que nllo tem importlncia e 
1901. nem tilo pouco vem ao caso a emenda que 

O novo municlpio se formou de terrltorios o:trereço ao projecto actual, que trata de Ca · 
delmembrados, quer do municiplo do Pará, zer coincidir a dtvlsllo administrativa com 
quer do munic•pto de Bomftm. a dlvislio judioiaria do 'Estaio; porquanto, 

Deste ultimo foram desmembrados os dia · tornando se bem frisante que as divisas doa 
trlotos de Itstiayuuú e de Conquista, raz!o dlstrlctos de Itatlayuaaú e de Conquiata silo 
pela qual, aentindo·se elle prejudicado, pro· as mesma• que vigoraram até entlio, doam 
curou, por melo de resoluções de ana Ca- tambem perfeitamente definidas u divisas 
mara Munloipal,leaar o munloiplo qua vinba da comarca do Pará, o que multo convém 
de ser conatituido. para evitar futuros oonfllotos de jurisdi-

Aeslm, em virtude das reaoluçõee n. 74 e cçlio. 
76, de 8 de agoato de 1901, a Camara Muni · A' primeira vista parece que a mlnba 
clpal de Bomllm, dearalcando tanto o dtstri emenda é inteiramente inutil, e na reallda-
cto de I·atiayuatú como o de Conqulata, dade assim o seria, se nlo tivesse aurgldo 
oreou com eso8ll territorioe um novo dlatrl- duvida entre os dois municipios, as quaes 
cto, que recebeu a denominaçlio de Santa trazem rérloe embaraços aos habitantes do 
Cruz de Floriano Peixoto, o qual, como se vê, territorio em quedllo. Estes não sabem a 
foi conatituido onm parte de um territorlo que auotorldadea devem obedecer e nem se 
que, pela lei n. 319 citada, fora transferido <te vem inrcrever os eeue lmmoveie na oolle-
para o a.uoioiplo de Ita{tna. ctoria de Bomflm, ou se na de Itaúna. 

A CHm11ra Municipal de Bomflm, auim Por outro lado, parece que sen~o bem 
procedendo, vae de encontro a eua lei, que· clara em si mesma a lei n. 3i ~, não com-
rendo como que i Iludir uma disposição do porta uma emeniJ.a interpretativa; vi~to como 
poder legidat•vu do E!tado. nllo é crivei que, falando-se seriamente, os 
VtzB~:- Apoiado, perfeitamente. vereadores da Camara Municipal de Bomftm 
O aR. Jou:: GoNÇALVES: -Além disso, ar. postam ainda ter duvida á cerca de quaee 

Presidente, eila não _podia, antes de ftndar o sejam as divisas eatabeleoldas entre 01 doia 
decennio oonatituoional, formar o novo dis · muoicipios. Em todo o caso, penso que n!o 
trioto, e muito menos fazer a sua lnstalla- ha inconveniente algum em tornar bem pa-

' çllo e mandar proceder á eleiçl!o de juizes tente este ponto, aftm de que nl!.o Ee possa 
de par. desse districto. : ecbre elle euscltar a menor duvida. 
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Nestu condiçOes, espero que a emenda 
11 ue tenho a honra de apresentar, será to-
mada em consideraçlo pela Camara dos srs. 
Deputados. Está concebida nos seguintes ter-
moa . (LJ.): 

Artigo. Os districtos de liatinyussú o de 
Conquista, desmembrad o1 do muuiclpto de 
Bomtlm e annexados ao de Itaúoa, pelo § 5.• 
do art. I.· da lei n. 319, de 16 de setembro 
:i e 1901, o foram pelas divisas que alies ti-
nham ém virtude de leis anteriores, quer 
da antiga auembl éa provincial, quer do Es-
tado. 
Tc~nho concluido . 
(Mui/o hem ; tll nito bc .. 1. ) 

25.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 24 DE JULHO 
DE 1902 

PR.IUIDENClA. DO SR. RlBII:lRO DI: OL!YHRA 

smn!ARIO : - l. · pa1t~ lia ordem do di ;t.-.\ cla 
-l!xpedl~nte.-Ob!erva~i•es doR srR. Julio Ta-
vares e Alves d~ Lemos . -2. · leilma .-Apresm-
lação dos projectos ns. HO e 151. - Discu,sll() de 
requerimentos -Appront:"oo de redacçooes Unae• . 
-Votação adl ada .- 2.· pute.-Coulinuaçlo da 
2 . · dl ·cufsão do proj•clo n. 134, Cap. 2.·.-Dis-
curm do sr. Jolo Luiz -Declaraçlo de vot" do 
sr. \'alerto de Rczende.-3 .· discussão do pro-
jecto n 13'1 .-Discureo do sr. Porto Primo.-1. · 
do de n. 147.-Di!cussllo tl o~ pareceres ns. 186 
c 1 8 7 . -l.·d l scu~são doprojedon . 't6 .-Dlrcurso 
do sr . Juvcnal renna.-l. ·rios de nr . 144 e U5. 
1. · do de n. 127, de JnO l.-Discur:o do u . 
Olympio Mourllo .-Ordem do dia. 
Ao meio dia, Celta a chamada, acham-se 

presentes os ars . Ribeiro de Oliveire, Celes-
\ino Soarei, Nunes Pinheiro, Valerio de Re· 
ze11de, Abellard, Joio Luiz, Jayme Gomes, 
Carvalho Blitto, Olympio Mourllo, Julio Ta-
vares, Arthur 'Pimenta, .Tuvenal Penna, Vas-
co Azevedo, Jollo Pio, Ignacio Murta, Alves 
de Lemos, Porto Primo, Delflm Moreira, Fer-
reira e Mello, Franklln Botelho, Agostinho 
Pereira, Carlos Toledo, Assis Lima e Ribei-
ro Junqueira,Caltando com causa participada 
os srs.Bpaminondas Ottoni,A8tolpho Dutre,'F. 
Peixoto, Freitas Castro, Gaspar L'lpea, Bran · 
dão Filho, Lindolpho Campos, Joaquim Ca-
llxto e Edmundo Blum e sem alia os maid 
eenhoros. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e nlo baven· 

do quem eobre ella faça observaçl!eP, Hca 
a mesma sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

IXPEOIEI'õTF. 

0 SR . J. · SECBE.TARIO dá conta do se 
gulnte : 

Jle]JI'Bi <: IIIQ Ç• :cs 

De habitantes do diatrloto de S. José d~ s 
Alegres, muolcipio da Christina, eolioltan 

do transferencia de!so distric·.o para a vil 
Ia de S . Caetano dit Vargem Grande.-A' 
commi$!ão de Estatieticu . 

Duae de habitantes das (d zendu denomi-
nadas 0Juradinho e Buritys, pedindo trane-
rerenoia dessas fdzendas do muoioipio do 
Prata para o de 'i illa Platina. -A' mesma 
commlssM. 

01 SII:O.HORES JA nrr: GOI F.S E ALrEs DE L ~:
M •lS trazem ao conltecimeoto da Camara e 
esta flca inteirada, que os senhores Raposo 
de Almeida e Luiz R~nuil fdltttr!\o a algumas 
sesFl!el por motivo JUsto. 

lEu\ ' NIH LEITURA 

Tém segunda leitura e ftcam sobre a mo 
sa para ordem dos trabalhos os projeotoB 
ns. 148 e 149 e o pardcer 11. 188. 

APREIKNTAÇÃO IJTI: PARBCERES DAl CO~IMIB · 
f Õ I~ S 

0 SR. VASCO AZ E VE DO, por parte da com-
missi'\0 de Força Publica apresenta os se 
gnintes 

Ft·o jecto ". 15 fl 

,Terceira Legislatura) 

ForQa Publica 

A commisslo d11 Força Publica, a que r.,i 
presente a proposta do governo fobre a for-
ça publica do Estado para o exercicio de 
1903, ·offereoe os projectos aobre organização 
da Brigada e tlxaçll.o da despesa para o ex-
ercicio a que se refere a proposta, 

A comminllo reaalva o direito de apreaen-
tar substitutivos ou emendas a eues proje-
ctos em tempo opportuno. 

Sala das commi&sl!es, 24 de julho de 1902. 
-Vasco A z< ;,~ _ :J .-Alves de Leme$ .-Jayme 
Gomes. 

Proj ccto 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Gzraes decreta : 

Art. I.· :\ Força Publica do Estado de 
~!ioas Geraes llca lixada em 2.097 homens . 
sendo noventa e seta officiaes, formando um 
esquadriió de cavallaria e Ires batalhões, 
O! q uaes serão subdivididos em dezesete 
companhias com eltartos maiores e meno-
res. 

I 
Art. 2. · Continuam em vigor as disposl-

çí.'!es de leis anteriores qut> não forem rero-
gadas pela presente lei. 

Art. 3. · Revogam-se as disposi~l!es om 
contrario 

Sala das commissões, 24 de julho de 1902 . 
-Vasco A ;ewdv.- .1 lt·cs de Lemos .- Jaym1: 
n omes. 



.,. 
Pro jecto ,. • f 51 

(Terceira Legi1latura) 

c Congres1o Legislativo do Falado de Minas Oeraes decreta : 
Art. 1.• Floa o go"?erno auctorizado a despender, no exerolcio de 1903, com a força 

publlca do Estado, s~gundo a tabella annexa, a quantia de 2. 723:736fOOO. 
Art. 2. • Revogam· se as diepoalçllel em contrario. . 
Saia du oommiulle,, 24 de julho de 1002.-Vasco Azevedo.-Al1.-e1 de úmo~.-Jayme 

GomtJe. 

TabeUa de ftsação da Força Pobllea para • eserelelo •e 190& 

.. e 
Cl e 
" :z; 

Claasllloaçlio 

a) Pessoal da Brigad e. Pollolal : 

I Coronel com mandante da Brigada . .. ... . .. . ..... . .... . 
3 Tenentes :coroneis com mandantes de bata1h1les, a .... . 

5 300S000 . .. • . . . ... . . . . . ... .. .............. . ...• . ..• 
6 Majores-tlscaes, sendo 3 Bllgregados, a 4:3ooaooo ..... .. 
3 Capltl!.es·clrurgilles, a 4:2003000 ........ ... ........... . 
3 Capitl!.es ajudantes, a 3:600.3000 .... .. .. , ............ .. 
3 Tenentes secretario&, a 3:000.3000 ..... ... . . ... . ....... . 
3 Alferes quarteis mestres, a 2.4003000 . .... ... ......... . 

20 Capitl!.et, sendo 2 aggregados, a 3:6003000 ... •.. . . .. ... 
19 Tenentes, sendo I aggregado, a 3:000:3000 .. .. ... . .. .. . 
36 Alferes, a 2:400$000 ....•... . •.. . ..•. .... .. .... •. . . . .. 
3 Sargento• ajudanteP, a 2$400 diarioa ................. . 
3 Sargentos quarteis·mestres, a 2$400 .... .. .. • ••••.•..•• 
I Sargento me1tre de musica .......... .. ......... . .... . 
3 Corneteiros móres, a IS800 .•.•... ... ................ • 

24 Musicoa. a IS700 .. ... . .. ....... . . ................. . .• 
18 Primeiros sargentos, a 2S200 ... .. ... ...... . ..... . ... . . 
84 Segundos sargentos, a 2S000 ... ...... ... ...... . .. .... . 
18 Forrieis, a IS900 .. ... . . .. . .....• .. .....••. . .... ...•• .. . 

216 Cabos de esquadra. a 1$800 ........... . ... ... ........ . 
36 Corneteiro~, a 1S70G .. ..... . .. .. . .. ........ ......... .. 

1.594 Soldados, a 1S400 .... .. ......... ... . ........... ...... . 
b) Etapa para 2.uoo praças, a 1 ~200 na média .... . 
c) Fardamento ....... . . . .... . ........ . . .. . . . .. . . •. 
d) Ajuda de cu ato a offioiaea em diligencla .. ... . . 
e) Gratificaç!io a reengajadoa, a 200 réis . ......... . 
() Forragem, ferragem e medicamentos para 01 

animaea da Briga1a e forragem para os dos 
otHciaea monta doa .. . •...... . •...•...... . ... . . 

g) Remont3 doa animaell do eaquadrll.o e do·a otn-
claes mont ados ..• .. . ...•.•.. . . ..• ....... . .•. 

h) Compra ecconcerto de equipamento, arreio&, ar-
mamento e inatrnmento• de mu1ica .... ....• • 

•) Aquartelamento, enterramento, expediente e 
luz •.. . .... . ........• · •.....•...... . ... : . . •• . . 

j) Engajamento de 150 paizRoos, a 2$000 ..•...•••• 

Total. . ......... . ... ....... .. .... . 

Vencimento& 

8:(J()()f000 

15:!1008!000 
25:800inoo 
12:600$000 
10:800f000 
9:0001000 
7:2001000 

72:0C0$000 
57:0001000 
86:400$C01 
2:628.0f.O 
2:628$000 

876~000 
1:971$000 

14:892$000 
14:~54$000 
61:320$000 
12:4831000 

141:9121000 
22:338ICOO 

814:534$000 

Total 

1.394:736$000 
876:0001000 
240:0001000 

6:000$000 
15:0001000 

25:000$000 

2:500$000 

5:0001000 

5o:ooo@ooo 
I09:5ooeoo0 

2. 723:7361000 

Sala das commlsaões, 24 de julho de 1002.-Vasco A$evedo.-Al1:es de Lemo1.-Jaym• 
Gome•.-A Imprimir-se. ' 
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Nlo ha projectoJ, requerimentos, indlca-
çl!ea e moções a rerem spreeentados. 

DIICUSIÃO DE BIQUERJ!>IaNTOS 

E' lido e posto em dhcuullo o parecer n. 
1118, que teve hoje 2. · leitura visto concluir 
n mesmo por um reQuerimento. 

Encerrada sem debate a dlecuesão do pa · 
r11cer, ficou sua votaçllo adiada por f•lta de 
numero. 

APPRO VAÇÃO liE ~E JACÇl!BS FIN.H S 

Em seguida lida e posta em dlscussllo t n· 
cerra-se esta sem debate e fica adiada a 
votaç!o da redacçlio final do pT ojecto n. 
131. 

VOTAÇÕES ADIADAS 

Continuam adiadas as votaçl!es das mate· 
riae ouj a d1scu•são flc~u encerrada e que fi-
guram na ordem do dia . 

2.· PARTE DA ORDE~I DO DIA 

CONTINUAÇÃO DA 2 ' DISCUSSÃO DO PR('JECTO 
N. 134 

( Re(b t·ma constitucional) 

E.' annuciada a cotinuaçí'ío da 2 .• diRcus-
são do projecto n. 134, sobre reforma da 
Constituição do Estado a partir do capitu -
lo 2.· 

Em di scusP.llO o capitulo . 
O ar_. João Lnlz :-Sr. Presidente, a parte 

do proJecto de reforma cümtituciooa l. orn 
em discuss!io, tem uma impol'tRncia egual 
à parte bontem tão brilhantemt~nte diijcuti · 
da nesta Camara, pois entende com a orga-
nização e a autonomia dos governos muni -
oipaes, organizaçlio e autonomia quo tão o 
fundamento do regimen republicano. 

Auctor do projecto. já o tendo juditlcad•l 
longamente em sua 1.• discus~ão, eu me 
sentir;a. dispensado da vo ltar à tribuna, 
porque o silencio dos meus illuslrat!oa colle-
gas desta Camara prova o asF P. ntimento 
abaoluto áa id eas n ~ lle contidas, sa a im · 
prensa do meu Estado " illu~tns homfns 
publicos n!l.o tivessem a e pronu nci o do n res · 
peito da. mataria. 

Na Camara doa Daputedos eu poderia con· 
servar-me silencioso, em virtuae do s ilen -
cio com que es1a. parte do proi ec lo foi r ao e . 
bida, o quo sigDitlca a approvnçno de todas 
RI auaa dispo~lç!ies ( Apoiados). I"Ôil legisla 
mo~, po1ém , parn o Estado e tem o~ . portan-
to, necessidade de dar as J'bZl!es por que 
propol:'los uma refórmu tão iwpor·tonta em 
mataria de organização munic ipal, temoa 
nec~ssidade de justificar as dispos i çl!b~ do 
pro)ecto em debate, perante o t ovo uuneiro. 

Como v. ex c. e a Camara sabem, a CoD-
atltulçl!o do Estado, em obediencia nos pre-
ceitos da Constituiçllo Federal, E', o que e 
mais, em obediencia á. propria natureza. d, 
regimen democratic~, instltuldo a 15 de no-
vembro de 1889, procurou organizar os mu -
DICiplos deba1xo da mais ampla e completa. 
autonomia, naquillo que reapeita ao seu pe . 
cu !lar lnteresHe. 

A Con~tituinte mineira foi levada, por uru 
natural e joetiflcavel sentimento de deBcen-
tralitaçl!o a~minis trativa, a eatabelecer nor-
IL&I e preceitos que, constituindo os muni-
cipioe em divisl!es administrativas nllo au-
tono_ma,, mas quaal Independentes, impos-
Sibilitaram aos poderes publico& do Estado 
uma acçlio directa contra as in vt~al!es, os 
exce ssoa e os abuaoP. 

Sr . Presidente, a Constitulçllo do EstadC', 
dando aos cidadlloa recurso contra os actos 
in c onatituolonaes, illegae~ ou attentatorioe 
de direltr s, prat!cadoe pelas camara.s munl-
cipaes, estaheleceu que esses recursos só 
çoderiam chegar ao conhecimento do Con-
greaso Legislativo, Jttra Mobre elles se pro-
nunciar·, por intermed:o das assemblea.s 
munic1pae8, inatituiçllo que, theoricamente, 
é a mais beiJa possivel, mas que na pratica 
tem prrduzido oa mais negAtiv.-s, ou antes, 
os Ir ais contraproducentes eft'e1tos (.-lpuiados; 
muito !Jrm), de maneira que o cidadão lesado 
nos seus direitos, o controhuonte v•xado por 
impostos, o municíp io cuj os interesaes silo 
violados paios !~teresses de outrc>, só tem 
como recurso lrumadiato o encaminhamento 
de su ~s r eclamaçl!es a~ Con l! r~uo, por in· 
termodio dBs usrnblé• s municipaes. 

A pratica despa inst1tuiçllo tem demon-
•trad" como se pode burlar o r ecurso esta-
belecido, nno só pela Con stituoç~o. CQmo 
pe la lei or!!anica das munic i p~l l dad9B. E' 
oS ' i 111 q ue ~ s r~ c l qnRo,;iies ; llo aha fadas no 
1eio dto•~ >•B nssem~ l i\ag e ní'lo chegam ao 
conilec ,mento do Con~reeso, ou tn t<lo nllo 
sno por ellas r~cebidos, com vi c. lação etpres-
•a da l• i. e o cidaJllt> que tem ~eu direito 
1•iob•do, o contribuinte que se acha vexado 
pelos impcstos, os mun:cipi~ s que se vóm 
ataca1os em seus interessas pelos municí-
pios vizinho•, licam sem recurso deante do 
preceito conslltucional. 

Foi J:ara c bviar esse inconveniente que o 
nt. 6 . · <lo projecto em diPcussão wppri-
miu a in tervenção da a·sembléa municipal 
nc> encunoinh nmento do~ rec . r•rs interpos-
tos contra as leis inconstituc!onaes d>s ca-
lliH DB municipae~. 

A onn ovAção é tle pequena moLta, pois a 
Constlt · d~llo do Est~ do . 1à p r~Rcreve fJUe dos 
actos d11s cnm"l'oS muno c1paes, inconstitu-
ci<•n· es . ve1atorios e attentatori c.s do• tli-
rei tos dn outros rr•u nicipiOs, cabe recurso 
para. o pr•der lo> g i ~lati • o do E.tad o . 

J\ Con•t \tu ic!\t>, poré m. ucrosr.enta: 1. · 
-qu e e•se recuno chegará ao conhecimen-
to do Co11 gr·e•Fo por int eT mPrlio ria assem-
IJió 1 u. u olcipa l; 2. · que não tomando o Con - . 
I!I'B~Hn cor.ho c: nun t.Q tle~se recu o ~o em EU& 
prim eil' lt RtH>i'io ordPn ~ riu, o seu s1lencio im-
port .. em approvaçiío. 

Ho es tas a' duas d :s posiç O~s da Con~titoi
çlio que se ma allgurar•m inconven ientes e 
que procurei retirar por meio do projecto 
em dlFCU>Sl!O. 

Nada justltlc~ a necauidade do interme· 
dio da assembléa o.uuioipal, porque, lo pelo 
~ystarna da Const.itniçl!o do E••a~o . a 81 · 
sewbléa mnnicipal é um simples portador 
das r~c l > mHçllos do>~ conto·1bu ntes r u doe 
cidadlit s V<X.tdos nos seus direi tos, nlio é 
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melhor que euas reclamaçllea cheguem des-
de logo, dlrectamente, ao conhecimento do 
poder competente para pronunoiar·se •sobre 
ellu 1 

Que nace•sldade ba dene intermediaria 1 
Em segundo logar, o preceito conatituolo· 

nal eatabelece que o eilenoio do Congresso 
Importa na approvação, o que à lnconveni-
eatluimo. 

A Conatituiçlo pre1creve que, submetti· 
du . as reclamações sobre actos que lhe fll· 
rem oont~arioa, ou âs leis, ao c~.onheclmen · 
to do Congre11o, 1e elle não 1e pronunciar 
aa aua primeira 1eaallo ordinuia tem ae 
como approvada a lei, aoto O il decisão in-
conatitucional da Camara Municipal. 

B1t011 certo, ar . Presidente, que nlo foi 
este o penaamento da Conatituinte mineira ; 
a Con1tituinte mineira nllo teve em vista 
o absurdo oonsequente da interpretaçlo lit· 
teral do dllpOiltl\•o, mas o absurdo niste e 
~•tá verificado, porqne temoa votado pare-
-cere• de commiuõea dessa cSBa não toman · 
do conhecimento de reclamaçõea de contrl· 
bulntes, nllo porque nlo eejam inoonstltu-
clonaes, nllo porque nllo sejam vexatoriae as 
diapoelçl!ea a que ellae 1e reterem, mas por· 
que o Congreuo nllo tomou coltb.ecimento 
de taea reclamaçÕJI na sua primeira ses~ llo. 

Eu llguro esta bypotheae, ar. Presidente : 
auppontlamos que a Camara do municipio 
A eleve amanhll a t.axa do imposto de traul-
mls!lo de proprlede de 3 a 6 'I·. 

Viola a11im francamente o preceito con-
atltuolonal que lhe nega oompetencia para 
legialar aobre a taxa deste imposto •.. 

0 IR. JULIO TAVARB:S: -E tl11 mais de 
um exemplo. 

0 IB.. JOAO LUIZ : -E t.a maia de um 8:1· 
amplo, como multo bem diz o illustrado ool-
legai nlo é, portanto, uma bypothe1e lm-
pouivel a que eu formulo. Supponhamos 
que o contribuinte, que se vê vexado com 
um lmpo1to desta natureza, reclame a quem 
de direito. 

M111, ar. Presidente, para que aua recla-
maçllo chegue ao conhecimento do Congresso 
Mineiro, é neoeuarlo que pasae pela assem · 
bléa municipal ; maa a aesemblea municipal 
er. Preeldente, 1ó se reune a 31 de j aneiro 
de cada anuo, de maneira que, se em feve-
reiro de 1902 a Camara Municipal A elevou 
a taxa do Imposto de transmi!sílo de pro-
priedade inle1· vll"os, o contribuinte só po-
derá reclamar por lntermedlo da asettmblea 
munlcipal,que se reunirá em janeiro de 1901 · 
ró nessa occuillo podara vir a reclamação 
~o Congresso Mineiro, que, reunindo · ~• em 
.)Unho de 1903, só entllo podera resolver 
isto é, 17 mezes depoil! ' 

Até então, ar. ? residente, a lei tlca em vi-
gor. 

Maa supponhamos que a raclamaçllo chega 
ao conhecimento do CongreiBo e· eate ou 
por ella ter chegado nos ultimes dia~ de 
aestlo ou por eatar preóccupado com outros 
a&~umptos, não possa s ~ p:-onunciar sobre 
ella. . 

Qae acontece deante do texto da Consti. 
tuiçlio f 

o ailencio do Congresso importa na appro-
vação lato é, a falta de decisllo por par\e 
do poder legielativo quanto á Camara Muni· 
cipal que viola a Cont~tltulçlto, elevando a 
taxa do lmpoato em que&tão, Importa na 
approvat:lto dessa vlolaçllo ! ' 

E' o silencio do Congreae1 elevado a meio 
revogativo da proprla 0<>n1tituiçlo ! ! 

0 SR . DELFIM MOREIRA :-0 que é abaurdo. 
O sa . JoXo LUI~ :-Foi em obediencia- a 

estes intuitos que propuzemoa no projecto 
tia rerorma constitucional que doa actos e 
decisões daa Camaraa Munlcipaea contraries 
á Conatituiçllo e ás leis cabe recurao directo 
ou para o Congresso ou para o poder j ndi-
clarlo, conforme a especie de que se tratar 
e que o legislador ordinarlo deve regula · 
m11ntar . 

A nobre commisslio de Constituição, ap · 
prehendendo bem o pen1amento do projecto, 
com a eua reconhecida competenoia, aallen· 
tou o que eu disse em 1.• dlacuulo: ba 
casos em que oa racursos dos actos das Ca-
maru Muntclpaea devem ser resolvidos pelo 
poder legislativo e ~llo oa qua Importam di. 
rectamente á ordem publica, á organização 
dos poderes, etc. 

Tal será, por exemplo, ar. Presidente, o 
acto de uma caonara municipal que, re·lo· 
gando a lei orgaoica, diminua o prazo da 
duraçlo do mandato ou estabeleça a perda 
do cargo em condiçoes nllo previstas por· 
le i; nestes casos a competencla para co-
nhecer da reclamaçllo é, sem duvida, do 
poder legislativo, como poder organizador da 
administração do Estado. Casos ba, porem. 
em que a vlolaçlie> nfl'ecta exclusivamente 
ao direito Individual, tal, por exemplo, o 
caso em que uma camara municipal se jul-
gar auctorizada a desapropriar, sem lnde · 
mnlzaçllo, uma propriedade pertencente a 
certo cidadlo; ta: o caso, por exemplo, em 
que a municipalidade ae julgar auotorizada 
a cobrar imposto sem o devido lançamento, 
promovendo o executivo sem respeitar os 
preceitos estabelecidos na lei processual do 
Estado. Nestes e em casos analogos a com · 
petenéin. para decidir o recurso deve ser do 
poder judlciario. 

Que fez o projecto de reforma da Consti-
tuiçllo 1 

O projecto não fez mais do que remover 
os inconvenientes que &)lontei, permlttlndo 
que o leglalador ordinarlo estabeleça o pro · 
cesso dos recursos, estabeleça a competencia 
de oada um dos poderes para decidir eases 
recursos contra actos, leis e decisões dos 
governo• munlclpaes attentatorlos da Con-
stituiçll.o e das leis do Estado • 

·Nisto nlio ha attentado de especie algum n. 
contra n autonomia municipal, porque ao· 
tonomle, eu já disse mais de uma vez e 
repito, nllo significa independencia ou aobe-
rania ; autonomia significa liberdade com · 
pleta da administraçlto municipal, naqulllo 
que respeita ao seu peculi ... r interesse, isto 
é, naquillo que respeita ao intereue da loca· 
lldade para a qual a admlnislraç!o é insti-
tulda. 
Ma~, ar . Presidente, e evidente que a ob-

servancla da Constituição e a observanoia 
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da lei organica e das demaia leis do Estado 
ou da. Unilio eaoapom ao peculiar interesse 
da admtniatraçllo local e aft'ectam á vida in-
stitucional do Estado. 

Não ha, portanto, attentado eontra a au-
tonomia munieipal nos recursos que o pro -
jacto concede, com o concede á Constituiçlio, 
oontr.;. 01 aotos contraries á Constituição e 
ás leis, assim como nllo ha violação da ln-
dependenola concedida. ao poder executivo 
pela e:ristencia de recursos; que a Conatltui-
çilo e as lei~ consagram cvntra fens actos, 
perante o poder judloiario. (Apoiados) 

O que é preciso, ar. Presidente, é que a 
autonomia Eeja comprehendida como ella 
deYe ser, faculdade de se/f' gove•tMmeut, no 
que diz respeito exclusivamente ao interene 
local, fem ataques âB leia do Eslado e ao 
direito dos cidadãos. 

O art. S. · do capitulo em discussão, sr. 
Presidente, teve por tlm tornar mais clara e 
mais precifa a diacrimlnaçllo das rendas 
entre o E§tado e os municipioa. (L ,'). 

Este é o preceito da Constitulçlio do Es-
tado : (Lê). 

Não ha, J;Ortanto, grandes innr.Yações e 
nem preciso justificar este ponto do pro-
jacto. 

Houve, porem, sr . Presidente, a suppres -
são do impo nto sobre predlos rusticos por 
parte das municipalidades, mas perguntú 
aos meus illustrados collegas, versados em 
sciencla tlnancdira e economica : Nós, re 
formando a Constituição do Estado, no m1· 
mento 11m que temerosa crise o auoberba, 
devemos, deante das lições deuas scienclas, 
permittir a taxação cumulativa, a super -
taxação sobre os predios ruraes 1 

Não, ar. Presidente ; permiltir que o Es-
tado ereta o imposto territorial, que lhe e 
indispensavel, não eó debaixo do ponto de 
vista financeiro, para o eqnilibrio orçamen-
tario, como debaixo do ponto de vista eco-
nomico, e para chegarmos á suppressão do 
imposto de exportação; permittir a creaçllo 
do imposto territorial pelo Estado e deixar 
que as municipalidades crelem o imposto 
sobre predioa ruraes, e permittir a taxaçllo 
dupla, de alta inoonveniencia para a pro -
~peridade da nossa agricultura, que será 
sempre a base da fortuna publica. 

Neatas oondiçOea, o projecto tem por fim 
alliviar n contribuinte, favorecer os pro-
prietarios de terras no Estado, !mpedindo 
que as municipalidades lancem imposto so-
bre as propriedades rusticas. 

Pela Constltuiçllo Federal, sr. Presidente, 
feita a discriminaçllo de rendas entre a União 
e os Estados, os impostos de consumo fi. 
caram pertencendo indiatlncta menta ítq uel · 
la e a estes, de modo que estus, na disc ri-
millatll:o da rendas com os municípios, pJ· 
dlam e podem declarar que taes impostos 
lhes ficam pertencendo exclusivamente . 

O que nllo convem, sr. Presidente, é que, 
ao menos dentro do nosso Est a io, ondo a 
discriminaçllo de rendas póde ser agora me· 
lhorada pelo Congress,o, permaneça ainda a 
taxaçllo cumulativa de consumo pelo Esta-
do e pelo .nunlcipio. 

Se nos nllo podemos d9.r á competenr.ia 
exclusiva dos Estados federados a tribnta-
çllo de consumo, podemos todavia no noBSo 
Eatad o provar a cumprehensl!o nítida das 
leis financeiras e economicaij que presidem 
ao desenvolvimento social, impedindo a ta-
xaçllo cumulativa pelo Estadc e pelo muni · 
cipio. (A poiados) 

A Constituiçll:o Federai est&beleceu no a t·t. 
12. (.Lii) : 

c Alem dea fontes de receitq discrimi~ a
das nos arts. 7 e !l , é li elo :'t Uuião, como 
aoa Eatados, cumuta/.irwm·n l•· •Ju , ,;o, erear 
outros quaesqoer, nlio contravindo o dispos-
to nos arts. 7, 9 o ll o . I . » 

Entre os impcstos quo na o ro ra m r e; er-
vados á Unillo, nem aos Est,doP , está a ta-
xaçlio de consumo, e ella pode ser cumu· 
!ativamente creada por aquella o pot• estes. 

Feita & dlscrimioa ,.llo das rendas no Es · 
todo de Minas, a no~sa Constituição e a 
lei addioional nllo estabeleceram que a toxa-
çll:o do consumo leria privativa do Estado 
ou dos municípios, e nestas condiç••as es-
tes têm 1e julgado a-.. e:torizadoa a creat• o im· 
posto em quest!lo e tem·!e julgado aucto-
r izados muito legalmente, segundo penso. 

A questão, portanto, é da diacrimina.,;llo 
de competencia para ian~ar impootos da con· 
sumo. 

Estou certo que nenhum dos meus col· 
legas sustentará a conveniencill de de ixar · 
se á literdade dos muntcipics a taxnç11o du · 
pl a , porque e \la é contraria ... 

0 SR. RIH J-: IRO JUNQl' F. JRA :-Ahi n!lo é dn · 
pia, é tripla. 

n Jo :\ o LUIZ • . • -aos tr.ai s rudimentares 
prinoipios de economia politlca e é contra-
ria aos interesses financeiros do Estado. 

Torna -se , poi@. necesr ar io que a Con · 
atituiçll.o, taxativa e expressamente, vede 
aos municípios a creaç!lo de impostos de 
oomumo de generos produzidos fóra delle. 

A prohibiçll.o dos impostos de Lransito já 
existe na Constituiçlio Federal e tambem na 
do Estado. l'ica assim justificado o ::;·t. 8. · 
do projecto. 

Quanto á outra disposição, el h: 111 j us · 
tifioa, porque o imposto de transmissão de 
propriedade, se nlio está directamente dlvl-
tlido entre o Estado ..• 

0 SR . H.JB ~:IRO JUNQUt: IRA:-lSSO e a CO D&ti · 
tucionalisação da lei rapa . 

O sR. JoÃo Lurz: -Não con heço assa lei, 
meu collega. 

o sR. Rwsrao .! UNQ Uf:IRA:- E" esse o noma 
que o p ovo lhe da . 

O , R . . JoÃo LUiz:- i la povo e povo .. . 
Mns, sr. Presidente, tendo o Con gre~so 

1 Mineiro auctorlz~do ap ara votar a tax a do 
imposto de tt•Jnsmissl!.o de propriedade. po · 
dia, com •> o fez, redu zi r esso im posto a 3 ·f . 
e tendo competoucia para leg•slar : a0bre 
novos e velh os di reitos, que lhe pertencem 
podia, como fez , elevar ta l im po~to par :~ a 
inscripção de immo\·eis . 

0 m . CA.R\"HI!O BRITTO dá Um aparte. 
0 SR . JoÃO LU!Z.-Podla fdzel -0 ll r:1l •J CO D· 

stitucionalmen te. 
Mas, como wrgiram duvidas e contesta· 

ções. como o p~ t' ' a <t uo so rerere o meu coile-
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ga, pensa que eua e uma lei rapa, consigua. 
mos no projecto que o imposto de tranemla-
elio de propriedade póde ser dividi<lo en 
tre o Eatado e o momcipio. Esta e em syn· 
theae, a josUtlcaçAo de uma áieposiçllo, que· 
por ai mesma se justill a desde Jogo . 

Quanto ao art. 10, elle vem concorrer 
para que a autonomia municipal seja uma 
rec.Jida.de em nosso Estado, vem concorrer 
para que transformemos os gover .1os mo · 
ni~ipaes em uma instituição seria, pela 
appllcação honest'i o rigorosa dos dinheiros 
publlcos pelo cumprimento exacto dos orca· 
mentos votados. 

N63 sabemos, ar. Presidente !felizmente 
é a excepçll.o), que om muitos municípios do 
nosso Estado as rendas publicas nllo tóm 
ftecaliza~ão, os orç1mentos nl!.o existem, a 
arrecadação da recorta sa faz a·t libi/um do 
poder, a Cloepeaa se raz sem se attendor so 
existem para ella Terbas no orçamento; sa· 
bemos mais que, terminado o per íodo an-
nual, as contas sllo sempre epprovadas, por 
que as :t~semb l é .s monic ipaes, instituição 
belllssima, rep:to, nllo se acclimaram ontr•o 
nós o têm dado maus resu ltados, de maneira 
que se transformam muitaft vezes ~m arma 
de peraegu r~Oes ou de compadrescos políti-
cos. e, para prove l-o, ahi e~tllo os acr.o~ do 
Congresso M10erro, annullando deliber•ações 
de taea assem bléas. 

Feli zmente, co 110 disse, o dispendio dos · 
honesto dos dinheiros poblicos é urna exce-
pção em nosso Esta1o ; mas, em ma teria tri · 
butaria, como em mataria penal , nll.o se lo · 
glsla tendo em vista a re~tra geral, Je~is la
se tendo em vista a excepção, afim de cobi· 
blr os abusos. 

As disposi ções existentes em uo@so Codi go 
Penal, punindo o mag1a trado prevaricador, 
punindo o runccion ar.o publico que se ex· 
ceda no exercicio de suas runcçõee , punindo, 
emftm, as di~rsas mani restações da crimi· 
nalldade por parte dos depositarias do podor 
publico, nlio foram feitas para as regras ge · 
raes, sim , para as excepções. 

Assim tambem, o projecto, querendo tor-
nar etrectiva e r~al a prestaçllo de contas 
das mnniclpalidades, só tem em vista as ex 
cepções, não a regra geral, porque a maio-
ria dos ogentee executivos soba cumprir o 
seu deveretaoto pode prestar as su~ s contas 
perante um poder severo, como perante as 
assembleas municipaes. 

O correctivo ha muito se estâ imp ondo á 
consci~VJcia do legisl ador e de todo o povo 
mineiro. 

Se fizerm os, sr. Presidente, um retrospe-
cto financeiro do ultlllfo decennio, veremos 
que as municipalidades mineiros arrecada-
um quantia superior a 6fl mil contos e en . 
tretanto, os melhor:nnentoR moraes e mate-
riaes realizados nlio corresp onden: a o•se 
valor (apoiadus) ; veremos, cooseguintomente 
que e uma imperiosa necessidade que o jul· 
gamento das contas Joa governos muDJci· 
paea seja uma realidade, afim de que não 
permaneça o eaoandalo dos abusos commet · 
tidos, deprimentes do credito e da honesti -
dade do pl)vo mineiro!! 

(Muito bem, mui/o bem. O orador e' muito 
cumprimentado pelos seus colleg11s) . 

Saspende·se a sessão por 10 minutos, sen-
do reaberta f!ndo este praw . 

Comparecem OB srs . João Velloso, De -
sldario de Mello, Olympio Borges e Xavier 
Rolim. 

Continua ~ discussll.o do capitulo 2. · do 
projecto n . 134. 

Nilo havendo mais quem peça a palavra I sobre o capitulo ·2 . · rio projecto n. 13,, é 
encerrada a sua discussão. 

Havendo numero legal o sr. Presidente 
interrompe a diRcussão do proj etco e an-
n u ncia a votação das materlas cuja dlsous · 
são se acba encerrada. 

São approvadaa 11s netas das duas ultimas 
s~~SÕO>. 

Em seguida é approvado o parecer n. 
'188. 

São e~ualmente approvadas as redacç!les 
lloaes do~ vrojecto~ ns . 73 e 131. -Remet-
tam se ao Senado. 

S:l o appr.• vaJos em I. • discussão o pro · 
jocto n . 143, que vae it commiPsl!.o de Orça-
monto e C -·nbs, em 2 .• o de n. 138, que vae 
á commissãn do Camaras Municipoes e em 
3 • o do n . 139,que vae á commi ssão de Re-
dacção. 

Frnal mente são appro vados os capitulas 
I.· e 2. · do projecto n. 134 e bem assi m a 
emondn n. l, ofl',recida pelo sr. Carlos To-
lodo e outros. 

O sr. Valerlo de Rezende (pela ordem): 
Pedi a palavra, sr. Presidente, para ter a 
honra de enviar a Mesa a seguinte declara-
çllo de voto : (lê) 

Aproveito a opportunidade de ach ar-me na 
tribuna para declarar que se a votação do 
capitulo 2 . · do projecto, cuja utilidade foi 
brilhantemente demontrada pelo meu illus -
trado collega, sr. <Ir. João Lui z, cujo nome 
peço licen ça para declinl\r,fosse feita por ar-
tigos, eu votaria a favor de todos elle~, ex-
ceptuaodo, porem, o artigo 9. ·, que manda 
dividir a renda do imposto de traosmissll.o 
de propriedade entre o Estado e as muni -
cipali<ladea. 

O anno passado, votei a favor da dimi-
nu ição da t axa desse im posto, tr&nsigindo 
com a pre;;são das circumstanciaa tl nancei -
r:ts da occa~ ião, porém entendo que deve · 
mos de rxar lLS mun icipalidades os recursos 
de que el las carecem para o desenvolvimen-
to local e para o progresso da nossa c i vil i· 
zação. 

Votaria, poi;, contra o artigo 9. • do capi -
tulo 2. · do projecto em discussão. (M1t i/o 
bem). 

E' a seguinte a 
DECL .,RAÇÃO DE VOTO 

Se a vota~ão fosse feita por ar-tigos o meu 
vot.' "erra da s~guinte fürma: votarra c ~ ntra 
o &rt igl) I.· do projecto, porq ue a soa in · 
terpret11çllô em face de outros artigos do 
mesmo projacto, rl o artigo 13 especialmente, 
revogando os art igos 63 e 67 n. 13 da Con-
slituiç!\o e em ac" dos artigos da Consti-

1 
tuição que garantem a vitaliciedade dos 
orgãos do poder judiciarlo (art. 64 notada-
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mente) serà capaz de conduzir, sem prejuízo 
da logica e da lettra da lei, o legislador or-
dinario ã convicçi'lo de que esta vitalicied a-
de aPta comtitucionalmente abolida senão 
de modo expresso, virtu almente, sendo at-
tingida pelo-revogam-se as rlisposições em 
contrario do art. 13. 

O leg isl a~or ordinario, de facto , po~era 
chega,· a a88tt conclusão por duas fôrmas: A 
vitaliciedade do artigo 64. dirá elle, foi crea-
da como um attrlbuto do s desemhar11adores 
e juiMs de direito, cargos de magist.rat ura , 
4lertoR. individualizados em lei, inconrun!li 
vais. Ora, o artigo I.· e 13 do projeoto sup-
primJram nos , revol!ando expressamente o 
artigo 63 da Constituição que OJ creou e 
ore.ndo em Jogar delleR ontros <>argos-Jui -
zes e Tribunaes-inquestionavelmeote dif-
fereotes delle~, l)ois rto contrario seria umn 
inutilidade revogar o ~. rt. i JZO 63, logo ficou 
snpprimirlo ta mbem u >!l r Jbuto desses car-
gos-a vitaliciedade, lo go, virtualmeotA, re · 
vogado o art. 64 da Co ustit.u1ção 'IUe a 1n 
stitulu como tal-revo~.:a.do por força do-re-
voga m se, etc., rlo artigo 13, \' ISto como con-
tra• ia as disposi ções do artigo I. · 

Ou dir·a alie : A Constituição uo art. 64 
creou a vitaliciedade para certos orgão:> da 
magistratura- Das em bargadores e Juizes ria 
Oire!t?, não, em these nara quaesque1· mem -
bro:> do poder judiciario, tanto que ella pr·o· 
pria institue outros sem esse attributo, ora 
os nr~tãos da mag1stratura que a expres~ão 
lata do project·J creou-Juizes e Tribunaes-
podem abranger os juizes de direi to e des 
embargadore• da Constituição, mas, com cer-
teza, comprehende outras entidades al é m 
delles, camaras civis , por exemplo; creadas 
estss po :· nós, de•xa de vigorar· para ellas o 
preceito •lo art igo 6t, fica ao nosso arbitrio 
dar ou não aos seus funccionarios o caracter 
de vitalícios . 

Não padece duvida que a intenção de sal-
var nos textos do projecto a vita liciedade in-
tegra da magistratura por parte do auctor 
do mesmo projecto e da commissão de Le-
gislaçll.o ficará patente dos annaes da Cama-
ra, mas é ditficll que ella prevaleça, na pra-
tico, contra. as expressões eotrecbocan tes 
dos textos, maxime se os interesses e pai -
xões de momento, como é commurn, pa ra 
seus intUitos, precifarem ou quizerern soe-
correr-se da obscuridade, dn insutflciencia 
resultante dessas expressões. 

Ameaçada assim a vitaliciedade dos or-
glios do poder j udicia rio, ficariam, como coa 
sequencia, OR magistrados actuaes sujeitos 
a serem dest • tuido~ de seus cRrgos, confor -
me a in spiração do legislador orr.lina rio, e, 
desta dupl a c a l ~ m i -i a de ter i a mos em part€1 , 
alguma r esponsabilidade se vo t,assemos a 
favor do at tigo I.· do projecto. 

Votaria contra o dito at·tigo, mais ai nda, 
pelo seguinte: Nos numero8 l o 2 faculta 
elle a creaç!!.o de tribnnaes na primeira in -
stanoia e de multiplos tri bunaes na se 
gunda. 

De accordo com a. opinião dominante na 
Camara, de que estas medidas seriam entre 
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nós actualmente prematnru, penso que au-
ctoriz~r a sua instituiç!!.o seria um snobls -
mo doutrinaria, uma inutilidade improprla 
de uma Constituição ou nma porta aberta 
ás esneculaç Oes do ernperismo . perigosas, ra-
taes á ordem e prosperi~ades sociaes. 

Votaria contra o artigo '.!. · , porque alie 
traz, como Mnsequencia, a suppressllo dos 
cargos de jotzes substitutos, que reputo nfl · 
ce~sario s , mo1itlcada R soa actual or~rnnl
zaç~ o por morlo maiR consenta.n eo r.om u 
exi ge nci as judicial'ias, dando se-lhes o pre-
paro das causqs. 

Quando se possa concertar que l'evogado 
por e na artigo e expres:>amente peiÕ art. 13, 
o art. t15 da Constituição que o~ creou nem 
por is~o estavam Pupprimidos ll&Pes carg-os 
porque não ha probihlção de crPal-os e as 
pbrMes vagas dn project~ na cornport.am, 
rn a i~ forte razilú militaria parn qu • eu vn · 
tasse contra o arti ~ro e é 'lUa. uã '> podendo 
o legi , lad or oomprehendel-os no oumorl) dos 
juizados qu ~ . por vent.nra von ha m a •e ~ vi -
ta liclos tlc• ria com pleno ~ rb • trio d E> orga-
niznl -ua , portando se(J'l ap ~ alntares" lla r~ ntl
d o ra ~ urovirl enci ns •'o nrt. 65 revojlado, col-
lor:al HS nas Medições as ma iR deprimentes, 
conforme as convenienci as occurrentes tran-
~ fo rn: a ndo o~ pela rlemi•s ibilid ade o pela 
remoçà!' I' Dl iogr.romentos perm ;ciosos á so-
ci ..,rlade antes rio q ne em orgllos de justiça . 

Vo tari a contra o art . 3. · pr. rque julgo 
imprudente e cont•a os preceitos de consti-
to c,o nalism o, dele11 a r SA ~'t lei orrtim•rie. o 
pleno ar·bitrio na ll rganizeçlio de uma Insti -
tuição importante e quo tanto influe sobre 
a vida da sociedade como seja r. mi nisterio 
publico. 

Com quanto considere dereituoRo e incom -
pleto o systema da nossa Const ituição sobre 
a mataria , pretiro-o ao desconhecido quo 
possa sahir de uma legislatura ordinaria . 

Este tem a vantagem de gsra•Jtir relativa· 
mente a idoneidade dos me!ll bros desta instl-
tuiç~ o. já des ignando para a direcção supre -
ma do miniateri o publico um desembar!':'ador, 
já estabelecendo algumas coodiçõ&;; para ell 
nomeaçães de promotores de justiça. 

Votaria pelo art. 4 . ·, que vem remediar 
urna necessidade desde mu ito sentida e ma-
nifestada e que ficou lumlnos. rnente de-
monstrada nesta casa, pelo auctor do pro-
jecto. 

Votari a tambem pelo tlrt . 5. · nl!o porque 
julgue a justiça dos tribnnaes do jury nos 
crimes de sua a lçada inetfloaz, detficiente, 
desvirtu ada por sentimentklismo doentio, 
conforme a critica do erud1tismo que nil& 
alteada as lei s soci cl ollicas da formação na-
tura I de orgã os e r•n cçõas a propriadas aoa 
dest 111: s de u •n;J. sociedade; nem porque 
acredite que deslocando se certos delictos 
para outra jurisdição Pem adaptar-se, as pe-
nas nos intuitos <le regeneraç ão confórme 01 
dados da physlologia e Ja moral positivo•, 
cons iga-se mais bem esta r para a sociedade, 
melhor repressão para os referi dos delictoe, 
mas simplesmente poJ•que seria material-
mente impossível que o jury com seu pro-
cesso moroso, caro e incommodo, pudesse 
HUpportar a ardua miu!lo que lhe tem sido 



oondada e a pudeue desempenhar cabal· 
mente. 

Pen1o, poit, que os pequenos dellctos,com 
multa propriedade, devem ser retirado• dea · 
te · tribunal. 

E' uma necessidade urgente . Tio urgente, 
que repugnando me a Cdculdade de deacri-
mtnaçlio de alçade, neate assnmpto. pela le · 
giHiatura ordlnarla, voto, apeaar dlaao, pelo 
artigo, reaalvando o direito de, em tempo, 
poder oorrigir o meu voto quanto a esta 
parte. 

S. S. 24 de julho de IQC2 .- Va fer io de Re · 
1end~r. 

Sem debate slio approvadoa os capítulos 
3. • e 4. • do projecto, que vae ã commisa!lo 
de CousUtaiçAo e Leg islaçllo, visto consentir 
a Camara que passe elle a :;!.• discusslio. 

Comparece o ar. Rodrigues Chhves. 

3. ' Dl!CUSS Ã.O DO PROJICTO N . 136 
Em seguida lido e posto em 3.• discusallo o 

projecto n. 136 dispeneando a publlcaçllo do 
Minn& Gcrars áa segun~ as - feiras, é esta en · 
cerrada. 

O er . Pe~rto Prlmo:-(Nllo devolveu o 
seu diacurao) 

Nlo havendo mais quem peça a palavra 
encerra-se a discussão sendo a Pprovado o 
projecto n. 136 que vae ã commis~ã' de Re· 
dacçlio. 

I. ' DISCUSSÃO DO PROJKCTO N . 147 
Lido e prato em I . · disous;lio, é sem de-

bate approvado e vae ã commis~ão de Justiça 
Civil e Cr·imiml o projecto n. 14i, conceden-
do perdllo ao reo Theodo ro Sebastillo Torres 
Morta. 

DlSCUSSJiO DO~ PARECERES NB. 186 8 187 
Sem debate silo approvados succesaiva-

mente os pareceres na . 186 e 187. 

1.' DIICUIIÃO DO PBOJECTO N, 146 

E' lido e posto em I . · diecu1sllo o projecto 
n. 146, relevando o thesourelro da Recebe · 
doria de Minae do pagarr.ento de 2:3303000 
em debito para com q cofre do Estado. 

O &r . .laveaal Peaaa:-(Nilo devolveu o 
1eu diacurao). 

Mio havendo mala quem sobre o projecto 
peça a palavra encerra ae a discusalo, sendo 
o mesmo approvado, pelo que volta á com-
mlsalio que o elaborou. 

l,' DISCUSFÃO DO P&OJF:CTO N. 144 
Lido e posto em I . · dítcussllo ó E em de-

bate approvado e vae ã commlssão de lo-
ltrucçlo Publica o projeeto n. 144, sobre 
dlvillo de cadeiras mixtas de lnstrucção 
primaria . 

1. ' DISCUSFÂO DO PROJI!CTO N. 145 
Em aegulda lido e J.Osto em I.· dlecussll:o 

é egualmente rem debate approvado e vae a com missão de Orçamento o proJecto n. 

145, sobre doação do predlo em que funoci-
onou a Escola de Miou de Ouro Preto. 
1.• DUCOSSlO DO PROJICTO N. 127, DE 1001. 

E' lido e posto em 1. · dlscusallo o seguin-
te: 

1-'•ojecl• "· 1 ~1 , de t fiO l 

(Terceira Legislatura) 
A commistão de Camaraa Municipaas, a. 

que Cni pre•ente um requerimento do te· 
nente-coronel Antonio Luiz Ploto de Noro-
nha, ex agente executi\'o do município de· 
S. José do Paraizo, em que reclama contra 
actos da respectiva Camara Municipal e pa · 
recer da commiselio de Finanças da a88em · 
blêa municipal, responsabilizando o pelo al-
cance de 6:992S891 verificado na tomada de 
contu do procurador Domingos Jo•é de Abreu 
Guimarilea, então fallec ido, depois de bem 
examinar a que1tllo, e 

CJnsideraudo que, em virtude do art . 75-
§ VI! da Constituiçlo do E!tado (lei n. 2, 
de 14 de 1etembro del891, art. 43 n. I) ao 
Congresso Legislativo au;sta competencia 
para conhecer da mataria de que ee trata 
eendo legitimo o recurso uaado ; 

Considerando que nenhums responsabillda-· 
de cabe ao reclamante pelo referido alcance 
verificado na tomada de contat do mesmo 
procurador Domingos JoFé de Abreu Gulma-
r!.eae sim aos vereadort>s, que votaram a lei 
munici pal n . 62, de 12 de 1ezembro de 1898, 
em que estabeleceu o <Juadro de empega-
doa da Camara de sua un ica e exclusiva no-
meaçlo e demiuão, dando·lbel competencia 
especial para arrecadar a renda municipal, 
fazer lançamentos de impostos e balance-
tes da receita e deapeea etc . , etc. cerceando 
assim as prerogativas dos agentes executi-
vos previstas no art. 39 ns. 2 e 3 da lei 
n. 2, de 14 de setembro del891 ; e final-
mente; 

Considerandc que silo procedentes varias 
razões, alem de outras, allegadaa pelo re· 
olamante tenente-coronel Antonio Luiz Pinto 
de Noronha, contra a citada lei n. 62, de 
12 de dezembro de 1898, da Camara Muni- · 
cipal de S. Joeé do Paraizo, por ter ferido 
a Constituiç!o do Estado, art. 75 § VII n. 
1 e por conseguinte nulla de pleno direito 
e ce>mo tal deve aer declarada-é a oommte-
aão de parecer que se adopte o seguinte pro-
jacto de lei : 

O Congresso Legisla t i ,.o do Estado de Ml· 
nas Geraes 

RE!OLVE 
Art. 1. · Pica annuilado o § 2. · do art. 

1.· da lei n. 62, de 12 de dezembro de 1898 
da Camara Municipal de S. José do Pa: 
raizo. 

Art. 2. • Revogam-ae as disposições em con-
trario . 

Sala das commiasõea, 12 de setembro de 
1901.-Alves de Lemo&. De accordo oom a 
conolusão.-o ·ywpio Mourão.-A1Bis L i ma. 

0 SR. 0LTIIIP10 MO URÃO, obtendo a palavra, 
declara que a Camara Municipal de S. Jo . 
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sé do ParaizJ jl\ revogou o. te : de que trata 
o projecto em discussão, n i\ ') have ndo por 
isso mais razll.o em ser o mesmo approvado . 

Nito havendo mais quem sob~e o proj ecto 
pe<,:ll. a palavra, enc~rra - sa n discu!são sen-
do o mesmo rejeitado .-A.rchive se. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre -
sidente designa para. am anhã a segu inte 

ORDEM D) DIA 

l'ltDI!: IR A I'A!tT E 

Até uma hora da tarde : 
Leit11ra e apprcvaç![o da a ct&. 
ExpBdiente. 

Ate 2 horas da tarJ.e : 
Segund a leitura dos pareceres de commis -

siHs e dos projectos, depois de impressos e 
distribuidrs . 
Apres euta~fb de parece res dai commis 

Hles. 
Apresentaç1l'l de projectvs , requeri men · 

toP, indicações, lnterpellações ou moções. 
Discussll.o de requerimento~. indicaçõas, 

interpet laçihs e moções. 
Approvação de radacçOas flnaes. 

Te!'ceira di1cussl!.o do projecto n . 133, fazen-
do ooinci dir a di viPilo adminiRtrfttiva e j11di· 
oi a ria do Estad? . 

S&:<;UN OA PARTii: 

Até 4 horas da t ude: 
Primeira dlscuss![o do pro,iecto n . 149, or-

çando a receita. e lixando a. despesa do Es· 
tado para o futuro exBroicio de 19tJ3 . 

Terceira do de n . 107, do Senado, annnl· 
!ando a deliberação da AssembléaMunlcipal 
do Caratinga, de 3 de fevereiro de 1898. 

Levanta se a sessl!.o. 

26 .• SESSÃO ORDINARIA, AOS 25 DE JULHO 
DE 1902 

PaESIDENCIA DO SR. Ri m:IRO DE 0LIV~:IR,\ 

SU HMARI O :-1. · pHl• da ordóm do .lla.-Acla. 
- Exped i ~ otcl. Observações do sr Carvatlto 
Brttlo. - t . ·lellur. .-Aprescutaçno do5 pareceres 
par8 2. · di scusst\o dos projeclos oa. 130, 1~1. 145 
e 14 7 tJ para a .· do de 11. 1 :~A . -Idem <to proje-
cto n. 15t. -a . · dlscu ssfto 110 projec lo n. t>:J. 
Discurso e emcr.da do 1 r . Vasco Azevedo . Di i -
curao do sr . ~ ollo Luiz.-~ · fl3! lL-I . · d i~C II ' 
!âo do projeclo n. 149 ,Or\'Btnento . - 3. · do d ! 
n. 107, do ~~narto .-Outem ao dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, aoliam-se 

presentes os srs . : lliboiro ~ o Oliveira, Ce 
lestino Soaras, Nune3 Pmhairo, Olympio Bor-
ges, Carvaluo Britto, Julio Tavares, Aaei s 
Lima, Jayme 1}1mes, Agostinho Per·eira, J u-
venal Penu a, Vasoo Azevedo, Ribeiro Jun 
queira , Olympio ~lour ã'J , Carlo s Toledo, João 
Lui:r;, Arthur Pimenta., Delfim Moreira, Jo!!.o 
Valioso , Alves de Lemos, Desiderio do ~letlo, 
Rodrigues Chaves, lgaac \o MutJ•a, Ferreira e 
Mello, Fraoltlin Botelllo, Joll:o Pio, Valerio 
de Rezen·d, o AbeilarJ., f11lt n.nio com ca usa 
,p ar ti~ipatla os Hd. : Epami oondas Ottont, 
Astolpho Dut"'a, F. Peixoto, Freitas Ca>tro, 
Elaspar Lopas, Bran1 ~() Filho, Lin •l~lpho C~m 

I 
pos, Joaqu im Calixto , Edmuudo Blum, Rapo· 
ao de Almeida e Luiz Rennó e sem ella o~ 
mais senhores. 

Abre-se a sessão . 
Lida a acta an tecedente e não hav<'ndo 

quem sobre e lia faça observações, o sr . Pre-
$ldente a dá por approvada . 

EXPEDH~:-ITE 

O sa . I .· S':CRETARIO dá con ta do s~
gninta 

Represen laçiio 

Da Camara Munici pal do Itoj ubá , padind o 
revogaçl!.o dos Impostos sobre o sal e o n.a 
sucar .-A· commtsaiio de Orçamento . 

nfficio8 
Uo conselho districtal de Dores do Atter·rn · 

do, pedi ndo mudança do nome dess8 dis tri · 
cto . -A· commissi'io de Requerimentos . 

1\ ) I . · secretario do cl~<b <'Floriano Peixo -
to», apresentando â Cama:-a a. lista dos mem-
bros da nova dlrectoria do clttb Ampossada 
em 15 do corren to . -A Camarn fica inte i· 
rada . 

l.'equeri>nentJ 

Da Josó Dias Duarte, pedindo privilegio 
para explorar ouro e outros mineraes no lei-
to do rio Piracicaba . -A· commisel!o de 
Minas. 

0 SR. CARVAI.IIO BRITTJ. envia á Mesa um 
requerimento em que o engenheiro Miguel 
Arrojado Ribe iro Lisboa. pede privilegio para 
J:.romover por meio de dra gas a exploraçl'<o 
do rio Pará .-A' commis3ll.o de Minas. 

O MISMO BENIIOR, prevalesoendo se da tri· 
buna, oommunicn e a Camara fica inteirada, 
que o ar . Xavier Rolim faltou hoje â sessão 
por ruotivo de moleatia. 

2.' LEITURA 
Tàm 2. le:itura e tlcam sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos os projectos ns. 150 e 
151. 

A PR il>R?< TA ~ ÃO D.·: PARECERES DA8 COM-
MISSÕBS 

I O sn . Jo.\ o LtHz por par to da com missão de 
, Ju stiça Civil e Criminal, mand!\ á ~lesa o se-
gui nte: 
Pa rn;~, · p ~1·a :.~. · di.l<.t~ s sc.LO .-.oln·r o p riJjt•cto 

n . 1-17, cl~ friO? 

A clmmissão dtf Justiça. Ci vil e Criminal 
é de pa recer Qll~ o proj ecto n. 147, do cor· 
rente ao no, sej.l sub111at ti•Jo a 2. · dis cuss iio 
o approvad '> . 

Sa lln das commissões, 25 de tu lho de 190:? . 
-João Lui3. - Ca rlo,.; To ledo. - A impri-
mir se. 

O !R. R 0 nRl G I"El CI!AV I·:s (ta'" o>·dem) r e -
qll er e obtem dispensa de impress!io e inter-
stiJio aflll! :!d q11e o projecto a.presantado 
seja dado para orJem do dia de amanhã. 
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0 IR. CARVALHO BRITTO, pela oommii!Ji(l 
de Con1tituição, apreaenta o seguinte: 
Parecer para 2 . · disctustfo $obre o projecto n. 

130 

A commiuão de Cnnatltuição, Legislação e 
Poderes, a qua foi presente o projecto n 
130, em virtude do qual comprehende se nos 
casos de deaaprop~iação por utilidade pu· 
bllca, de que trata o art. 6. • da lei n. 15, 
de 17 de novembro de 1891, e noa termos 
presoriptos pela mesma lei, a constrncç!to 
de canaes pura derivaçã'> de agua, linbas 
para trnmmiaailo de energia electrica e es· 
tradca de fe~ro ou de rodagam lndispensa -
veis á. exploração das industrlas mineralogi -
cas e metallurgicas, à de parecer que seja 
o referido projecto dado para a segunda 
dlacuaslio e approvado. 

Bala das commiss!lea, 25 de julho de 1002. 
-Ctu·tmlho Britto .-Joiio Luiz.- Valeria de 
Reeende.-A imprimir· se . 

0 @R. ARTHUR PnmNTA, pela commi!~ilO de 
Camaras Municipaes, envia á Mesa o se · 
gulnte: 

Parecer p!:lra 3. · discuss-ro sobre o projecto n. 
188, de 1902 

A commis•llo de Camaras Municip.tes, a 
que foi presente o prpje tto n. 13!1, desh an· 
no, approvadll em 2.• tliscusPão, é de pare-
cer que 8eja submettido a 3. • e appro· 
vado. 

Sala das commlss!les, 25 de julho de 1902. 
-Arthu•· Pimenta.- Olympio Mourão. - A 
imprimir-se . 

0 SR. JULIO TAVARES, por parte da com · 
missão de Orçamento, apresenta os !eguintes: 
Par e ~er p ;ra 2. · discusscio lobre o prnjecto n, 

14.'3 

A commJs@ão de Orçamento, a que foi pre· 
1ente o projecto n. 143, do corrente anno, 
preth:anrl o o subsidi o do Presidente do Eata · 
do e dos membros do CODl;ressCI , é de pare-
cer IJUe s•.ia elle submettido a segunda dis -
cussão e ~pprovado. 

Sala das commiPEi'l~s. 25 de julho de 1902. 
-J.,li• Tamres .-Delfim Moreira .- Vulerio 
de Rezende. 

Pa.·ee.er ]JnTa <!.. di .· cus•ào <obre o projecto n . 
145 

A corumissão de Orcumento, a que foi pre 
eente o prujecto n. 145, do cot·rente anoo, 
auctorízando o gJverno a fazer dnçãJ a St n . 
ta. ~asa d" Oul'o Prelo, d~ predio onde Conc -
cionou a E;cola de Minas, é de parecer que 
o r eferido proj eoto seja approvado um se · 
gunda discus.llo. 

Sala das commiasões. 211 de julho de 1902. 
-Julio Tarores . - Delfim ,l{oreira.- Va . 
_lerio de R•zen1e. -A imprimir 11e . 

APRB!ENTAÇAO DE PROJECTOB, JNOICAÇi'IBJ B MO· 
Ç0E8 

0 SR. VA!CO AZBVBDO, depOÍd de Obter a 
palavra, apresenta u aeguinte projecto 

Projecto n. 152 

( Terceira Legialatnra ) 

O Cong,•esso Legislativo do Estado de Ml · 
nas Geraea decreta : 

Art. I . · A «eltradall) de que trata o art . 
30 da lei n. 319, de 16 de setembro de 1901, 
é a eat,rada velha que, atravessando o rio 
Abaetà procura Patos, pauando ;ola sorra 
do Harreiro até o ribelrlio Bebedouro e a 
«linha» a que se relere o mesmo artigo é 
recta da barra do ribeirão S. Bento á E erra 
dcs Carranca~ n<J ponto CLrrospondente ás 
nascentes do Tamboril . 

Art. ~ . · RGvo;p ~. ;a as die.;oeiçõas em 
contrario. 

(S. R.) Sala daR •essões, 24 de julho de 
1902. -Vasco Azenedt•.-lgnucio Murta.-DB· 
liderio de Melt~. -Júão Pio . 

O SR. PREB!DENU diz .que acceita o pro· 
jecto como interpretativo f• depois de HUb· 
mettel o a apoiamento ma nda o a imprimir· 
se. 

3 .• DISCUS~ÃO DO PROJECTO N. 133 

Em seguida é lido e entra em 3. · disous -
Fão o projecto n. 133, fazendo coincidir a 
divisão admini3trati va e judiciaria do Estado 

O ~r. Vaseu A•evedo: - (Não devolveu 
o neu discureo } . 

Vem á mesa, é lida, apoiad a e entra em 
d!scussão couj unctamente com o projecto a 
seguinte : 

E111enda 

Supprima ' e o ar t . 3. ·. 
!laia da3 aessi'les, 25 de julho de 19 )2. -

VaJCJ Azevedo . 
O sr . .João Lul• : - !Não devolveu o seu 

discurso} . 
Não ll&vGndo mais quem peça a palavra 

oncerra se a discussão, sendo o projecto ap-
provado e rejeitada a embnda. - . A' com· 
missão de Redacção. 

Susponde-se a SdSSãG por 10 minutos , sen-
do reabe1 ta ti ndo ehttJ prazo. 

2.• PARTE DA ORC•EM DO DIA 

1 .• DI>CUBSÃO DO PROJECTO N. 149 

( Orçamento ) 

E' pcsto em I.· discussão o proj de to u . 
149, sobre orçamento do Estado para I ~03, 
cuj a lpl t.ura à dispensada, a reqnerin;ento do 
sr . J cão Luiz. 

Posto em discussão o projeoto é o mesmo 
sem debate hpprovado e volta a commissão 
de Orçamento. 

3. • DISCUSSÃO l>O PROJECT(I N. 107, DO 8EI\IA.DO 

Finalmente lido e posto em 3 . · f!iscussão é 
sem debbte approvado o projecto n. 107, do 
Senado, annullando a deliberação da As'iem-
bléa Municipal do Caratlnga , de 3 de feve-
reiro de 1898. - Remetta-se á aancção, com-
munican do so ao ~E naco . 
EPgotsda~ lll matarias da ordem do dl9, o 

ar. Presidente desia:na para amanbli a ae-
guinte 



ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTll 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da a c ta . 
Expediente . 

Até du11s horas da tarde: 
Segunda laitúra dos pareceres de comm is· 

Fões " dos projectos, depois de imp r essos e 
dletribuidos. 

Apr esentação de parecer~ a das commissões. 
AprAsentaçlio de prl'jec tos, reqnerimentoF, 

indicaçõ•s, JDterpellações ou moções. 
Discussão de requerimentos, indicaçõeP, 

i nterpella~ões e moções. 
Appro\'açllo de reda.c~ões tlna es. 

SfOU N OA PART F. 

Até 4 horas da ta r de : 
1.• dis cu•são do pr ojocto n. 150, reorgan i-

zalldo a for ça publica do Estado . 
1. · do de o. 15 1, tlx~n.Jo a despen da 

força public!t pa ra o futuro exercicio de 
1\lO'l . 

2. · discusPl\0 rio projecto n . 147 conce · 
dando perdão ao réo Tbeodoro Sebastião Tor· 
res Murta. 

Levanta-se a sessão. 

~~ .• SESSÃO OR'·ISARIA. AOS 26 DE JUL HO 
DE 1902 

P R I':81D ENC IA DO PR, RIBEIRO Dt~ 0J.JV I:: IRA 

5U)IMAIIIO: - 1. · n: rte lia or rl• m rl o dia -A cta. 
- ExpedlentA. -ObsPJvaçt)Ps d v s r . J<Jllo Lui z. 
CMvalbn Brill ~ r Porto l•rimn.- ?.· l•• llu ra . -
~pre s• nt •c~n e C i sr o~ .. i\n da' re~• rç r) ' ' On•rs 
rlrs proj•ctos ns. 1•3. 1?6 • 1:m . - J,fflll llo I'•· 
rect"r para !.' . · diFcn~~ã n do Jl rOjPrtn n. 1 16 e ti o 
de 11 . 1•9.- ~.· parte.- 1. · <lisru s>iln dos prn · 
jectos 11 s. l éO e 15 1. - 2.· do de n . llo i. - Ordem 
dtl dia. 
Ao meio dia, feita a chamadR. aob am-~e 

p l'P8ente~ o~ srs. : Ribeiro de Oliveira, Cn· 
l• stino SoAres, Nunes Pinheiro, João Pin, 
Xavier Rolim, Olympio Mourl!o, Can·albo 
Bri tto, Olym pio Borges, Agcsti nho Pereirn, 
Desi derin de Mello, Arthur Pi menta , Port o 
Pl'imo. Vasco Azevedo, Deltlm Mtreira , Rr · 
hei ro Junqut~irh , Alves de Lomoo, Juvennl 
Penna, João Luiz, II!DDcio 1\lurta . JByme 
Gomes. Julio T~vares, Va leria de kezende, 
Rodri gu es Chaves , Ferreira e Mello, C;n·los 
Toledo, A~ sis Lima, Astolpho Pinto e Fran -
klln Botelho, fAltando com c&usa partic i· 
onda 0 s sr~ . EP»minon nas 01toni, A~tolpbo 
Dutr a , F. Peixoto , F1·eflns Castro, Gas p&r 
Lopes, BrHndl\ o Filho. Linrtolpho Cnm poR, 
Joa qu •m Culixio, Edm undo Rlum, Raposo de 
Almeida e Luiz Renn ó e,sem elln og mais 
aenhores . 

Abre-se a senão. 
Lida a acta da antecedente e oílo ha-

vendo quem sobre ella fHça obsenaçOeP. o 
ar . Presid•nte a dá por a pprovada. 

EXP EDH::..TE 

Não ha leilura no Hpediente . 
O 11r . .João Lolz: - Sr. Presi~ente, sou 

portador de uma repreaentação d.1 Santa 
Casa de Mifericordia da Capitàl do E;tado 
aoliCltando do Congresso Mineiro um auxilio 
pecuniarlo para a conclusll.o do pretlio em 
construcçlio. 

Quem quer que tenha visitado aqu elle dB · 
tabeleeimento, conhecendo os esrorçua pa · 
trioticos e humanita~ ios da sua administra· 
çllo, vêritlcara desde logo a justiça do pe· 
dido que ora ó endereçado ao Congros: o Mi· 
neiro. 

Sr. Presidente, sou sectnr io da interven · 
çllo do Estado em mateJi a de assiat '.l ocia 
publica, >Ob 1·etudo em nosso pni z ond e a !Di · 
clativa priva rh, ou por l'ülta, ou por impo -
tencia, nliG póde supprir a tod•s a~ necess i· 
tlados da indi;.:encia, da in\·ali dez e t! n or-
ph >. n Jade desamparada. 

Na Capit• l •.o Est ·do, o est - bel ecimento 
de um hospita l é uma nec~ s sidade que não 
póde passar despercebida ao legislador e ao 
aJmini~trador. pata quo o abanrlono de~• e 
rnmo da admm istração pu blira oüo s ir va de 
altt~stado d.t nos~a incu :- la e d.1 nossa negli· 
geucia em ma teria que t anto pr · occ op~ ao 
leg is larlor e a•J ad minist ra dor de todos os pc-
vos cultos. 

E' n ecessurio que se cmc lu a o e•ltllcio da 
Santa Casa de Mtsericordia desra Ca p ital, que 
tão rel~vailtos s "rV IÇ% tem pr estauo e ~o•res· 
tar :'t umd~t á pobreza desvalit!a não , ô à u ci-
darte cu mo dos seus arredo res, 

Eu acreJito 4u e a commissão do Orçamen-
t o podara att&ll Je r a rec lamação rfa di r f cto-
ri a dbquclJq boPpital auctorizando o go \·erno, 
ainda neste ext~rcic io , 11 IIUxiliar a concl u· 
eiio de su as obra•, pe(., Yerba d d obra i pu· 
tli cas do orça mento yig ~ nt~ ( apoiacl••• ' . 

O illustrad o Yice - Pras1d ~nte do l~s t aJ ' , om 
sua Mens agem, chamou a atten c~o do Cun · 
greuo para a nec essidade de ~ux diar a c;n-
cluPão da s referidas obra•. 

S. exc. teYe occas iao de vi s itar o hospital 
a que me retiro e ver itlcar como eu e ct,:no 
todos que Iú ' ' ãO, os es (or~ o• ingentes o hu-
llJamtarios empregado• J: ola s u11 d irect Jr i& 
pur a leva r por deaute · t~o benefica inst itui · 

I ção ' u ,.,oiados dos sn. v .. sc.• A ; rr.·do e Per· 
'ci>·a e Mt.fl•• \. 

Secund a ndo os pa lan;H d:l Mqn•agem pre· 
sidencial, cc nYicto como e~tou ria ne ~ossi · 
datl e da. mterven~iio d11 Estado oru moterla 
de assiHen cia pnb lic:•, sobretudo em 11 "980 
paiz, (\ Ode a IDic i:.tiYa priv ed~ nao exi ste de 
modo 8atJsfuctorio, passo ás mão• ~~ v . ex c., 
sr. Presiden1e, e peço que sej a pu ulicHd a no 
jornal rta casa essa rep rosdn toçno , para a 
qual H pero toda n attençílo da pntrí• t1~a 
commi~•ào rta O r,· • n• ~ ntv clePta Ca mara . 
( Muito bem ! muit& ~m 1 ) 

Eiij a. re presentição a quo s~ ref~n u o 
nobre deputado : 

R~pr Bl'tlt oã.n <ia dt· e ~t < r la~ .. s .. nttl Casa 
dA Mlser\oordta 11• B •llo H.:>rlZ ·>nt" pe-
d•n·1o eux•ll'> par .. torm\nação •' KS obras 
o o r~sçectlvo e stb b •leoimento . 
Sa nta Ca sa de Miseric ord ill ti a cid~de de 

MIDIIS . Br<llu H0rizo~t~, 16 de jul il 'l de IW2 . 
Exnis. sr~ . roembroH do Congreseo Legis · 

!ativo de Minas Geraes. 
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E' para vossos sentimentos de IOlidarieia sar de todo o zelo em conserv11l-as, as bar-
de humana que a Santa Cal& de Mlsarioordla racas Docker, postas pelo governo á dieposi· 
da Capital do Eetado vem appellar, neste çllo do estabelecimento ; e es>at despesa& 
momento em que lhe falleeem oe meloe de de conservaçllo elevam-ee rapidamente a 
lnteir•mente cumprir aua missão chrlatll. sommaa valioeas. 

Naecida de um eoberbo impulso de fé no Ainda espera ser eonstru_ldo a parte do 
futuro, quando nesta cidade, esboçada ape- editlcio destinada a aerviçoe gera''• como a 
nas, nenhum allivio se deparava aoa enCer - 'rouparia, refeitorios, banheiro•, coeinhas, 
mos pobres, foram aa obras custeadas por etc., e to. E o paroellamento deaaea aervi-
obuloa publicos e oonstruidu mercê de lm- ços, sua collocaçllo em commodoe acanhado• 
ma.~lnavel esC<!rco. e maus, antiga& cafúaa transformadas sobre 

A' risca f"ram seg~\idos plano&, modelos de onerarem o custeio tornam defeituoaa a tla-
arcbitectura hospitalar. A dedicaçll.o eem calizaçll.o e imperfeita a uecuçio doa precei-
pár do corpo meilico de Bello Hvrizonte ga- tos hygienlcoa. 
rantlu S9rvlçoe clinico e olrurglco, oujos re Impõe ee, portanto, a nosso estabelecimen -
eultado8 patenteia a estatletiea das enferma to collocar-re no uivei em que deve estar 
rias. o hospital central de lai'ga regillo. 

Dabi pnvei~ atftulrem a noaso estabeleci- Não temos, entretanto, para tal IIm os 
ment0 doentes de todos os municipioa clr· recursos neceasarios, nem permitte a qua· 
cumvisinbos onie escasseiam os recursos que dra actual solicitarmos auxilio do publico. 
nesta Capital Ee encontram. E' para os repr11sentantea de todaa as zo-

Longe de recusar se a prestar esseH servi- nas do Estado, que tém tido tlihos tratados 
ços proclama a Sant a Casa de Bello H Jri- em nossas enfermarias, que se voltam nouas 
zonte sar este seu tlm. esperançaa. E é delles que solicitamos forne· 

D: seja, apenas, estar habilitada a prestai- çam meios de terminar as obraa imprescin · 
oa mala completos, e em uondlções de poder dlvels para attingir-se o nobilissimo fim ool-
efficezmente cooperar n~ ensiDo publico de limado pela Senta Casa. 
nosso Eatsdo, quando Côr realizado o antigo A quantia a despender-se com a termina-
penPamento dos esiadiatas mineiros, e que ção ·dessas obras é apenas de 75 conto• ; se 
ora, com tanta Intensidade, volta a ser dlscu- as condiç!!es orçamentarias nl!o permitti-
tldo, acerca da fundação de uma Faculdade rem a Inclusão de verba especlul para esse 
de Medicina. tlm, pede a Santa Casa, seja auctorizado o 

Como possuil-a, porém, sem hospital nor- governo a despender, por conta da verba 
malmente estabelecido e serviços clínicos de Obras Publicas, a quantia que em sua &a-
montados de accordo com os preceitos sei· bedorla o Congresso julgar prudente fixar . 
entitlcos1 E para essa obra divina do allivio ao 

Primeiro paaso para a conrecuçl!o de tão aoffrimento, contam os enfermos da Santa 
elevado deslderatum, será,portanto, a execu· Casa, conta a adminlstracçl!o da mesma, com 
ção completa do plana do editlclo da Santa vosso auxilio que tantas lagrimas enxugara 
Casa desta Capital, de modo a permittlr que e tanta dor virá victoriosamente combater. 
ella acolha o maior numero poaaivel dos en- Pela direotoria.-0 provedor, Emypdio R. 
termos que vêm bater ás auas portas e torne- Gerrr.ano. ., 
ae, assim, um centro de observação e eatu- Pllbilqua-se na fórma requerida e remetta-
do das dlveraaJ especies morbidas, que maia se il commissão de Orçamento. 
importam aer conhecidas doa alumnos que O sa. CARVALHO BRITTO, por parte da com-
frequentarem a projectada Faculdade de Me· missão de Legislação, devolve à. Mesa um 
dlcina. requerimento do cidadão Jose Nlcodemos da 

Para bem poderdes avaliar a ma-rcha as· Silva, protocollado sob n. 327 e que por en-
oencional dos serviços qu e presta a Santa gano fora remettldo á sua commissão. -
Casa, baata lembrar que em i900, 516 doen- A' oommissão de Petiç!!es. 
t's entravam nu enfermarias geraes e 27 O aa. PoRTO PRIMO pede os l>ona otftcios 
na de tuberculosos, e 148 operaç!!es foram da Mesa afim de serem pre•entes as Informa-
feitas ; t\. consulta na sala do banco, 1.236 çõeasolicitadas o anuo passado da Secretaria 
peseoas ae apresentaram. E eMte movimen· das Finanças com reiaçlo ao pedido de mo · 
to nl!.o decresceu, antes incrementou-se de r&toria feito pelo ex · ;:ollector da Januari&, 
modo notavel, e já em 19.ll, L3i6 peuoaa Vicente Domingos Martins . 
frequentaram as enfermarias, 164 operações O sa. PR~>:BJDBNTE dfz que a Mesa já reitai· 
tiveram Jogar e 1.4l2 consultas foram da · rou eue pedido no corrente anno,mas atten-
dai na saia do banco. dendo ao requerimento do nobro deputado, 

No primeiro semestr,p do corrente anno, falo ha de novo. 
7ó7 jé. foram os do811tes tratados no nosso 
est&.balecimento, 88 foram as intervenções 
cirurgleas e 882 as consultas na sala do 
banco. 

Entretanto, esses serviços, que se ufana 
em poder prestar a Santa Casa, custam-llle 
mais do que era razoavel , por detllciencia de 
suas inataliaç!!es . 

Ain ta nl!.() poude ser terminada a aoDstru -
cção da segunda en fermaria, t.anto mala ln-
dlspensaveJ quan to já esUo estragada!, ape-

2.• LEITUR A 
Tem 2. · leitura · e fica sobse a mesa para 

ordem dos trabalhos, depois de julgado ob· 
jecto de deliberaçll.o, o pl'újecto n. 152. 
APR ESBNTAÇÃO D ~; PARECI::RES DAl COMMISSÕES 

0 SR.. RODRIG UES C liA VJ.:S, pela com missão 
do Redacçllo, apresenta ae redacções flnaes 
dos projeotos ns . 133, 136 e 139. 
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A requerimento dos senhores Vasco Azevedo I Até dua~ horas da tarde : 
e Jo!o Luiz, s!io dispensadas as formalidades Segunda leitura dos pareceres de commis-
regimentaes atlm de 1erem discutidas imme- sões _e d_o s pro,iectoa, depoi d~ :mpreE sos e 
diatamente as redacçOea apresentadas. diatrJbuJdes . 
· Lidas, pois, e postas em diPcussl!.o succes-1 Apresentação de par eceres das commis-
aivamente, El!.o as mesmas 11pprovadaa sem sões. 
debate. -Enviem· se ao Senado. Apre :<entaçilo de projectú> , r~qu&rin:.Ento~ 

O aR. PoRTo PR1~1o, pela commissão de Re- ind!caçOes, interpellaçiHa ~u moç.õe ' : 
presentaçoes, envia á Mern oa seguintes: DlscuEsllo de requeriment os , totltc a ~ õt , , 

interpellaçõf s e moç lles _ 
J>ar-ecer ptl!'a '2, • discussão sobre o projeclo Approvaçllo de redacçõe s d uaos . 

n. 146 

A commiM@!!o de RepresentaçOes e Reque-
rimentos otrerece para 2.• dl!cussão o pro-
jacto n. 146, e é de parecer que s~ja o mesmo 
approvado. 

Sala das commiasões. 26 de julho de 1002. 
- Por lo Primo _ - Ago.~linho Pe•·cim. - Xa-
t•icr Rl)lim. 

Paret er ". 18 9 

( Terceira Legislatura ) 
A commirsão ~e Representações e Requeri· 

mantos, a que foi presente a petição do ci-
dadlio Andrà A velino de Figueiredo, pedindo 
relevaçlio da mult a que lhe foi imposta como 
jurado falt oso na comarca de Tres Pontar, é 
de parecer que seja Indeferido o pedido do 
pettcionario. a quem assiste o direito de in-
terpor perante o poder judiciario o recnreo 
facultado pelo art. 93 do regulamento appro-
vado pelo d'lcreto n. 582, de 8 de março de 
180 2. 

Sala das commie,l)es, 26 de julho de 1902. 
- Porto Primo. - Agostinho f'erci; ·a. - X'l-
rier Roltm. -A imprlmirem-se. 

Não ba projec to8, indicações e moclles a 
serem apresentados_ 

2.• PARTE DA ORDEM dO DIA 

).• DIBCUSSÃ n DO PRNECTO N. 15C 
Lido e posto em I .· discusslio é sem deba-

te approvado e volta á commiullo que o ela-
borou o projecto n. 150, reorganizando a 
força publioa do Estado. 

1,A DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 151 

Egualmer>te sem debate à approvado em 
I.· dlsaunll.o e volta à commiaslio de Força 
Publtca o projecto n. 151, fixando a despesa 
da torça publica para o future exeroicio de 
1003. 

2.• DISCUSSÃO DO I'ROJECTO I" . IH 

Sli·•UNIJ \ P \ RTE 

Até 4 bL'rs s da ta rdo . 
Segunda d·. cu '-lo do projecto n . I H, tl-

xando o subsidie para o PrE,;idente do Est a · 
do e para o Coo11re~so no futuro quatrien · 
nio. 

Segunda do de n. 145, sot•rd f.!oação do 
predlo em que fnnccionou a Escola de M' m ' 
em Our o Preto. 

Le,·anta -s e a ses s9 o. 

TERMO DE I<E U:\IÀO PARA A 2~. · SE~SAO 
ORDINARI.~, AOS ~R D ~ JU LIIO DE 1902 

PREUD~:I\CIA DO SR. H JIII-: IRO n : O I.!VfiJ I\,, 

A' bora regimental , feit a a cll~madn, 
acbam-re prf sentes ( " 1ra . : Ribeit•o tle Oli-
veira, Celestino Soares, Nunes Pinheiro, 
Ol.vmpio Mouriio, Agostinho Pereira , Juve-
nal Penna, Ribeiro Junqueira, Fer-raira e 
Mello, Carva lho Britto, A8tolpho Pinto e Ar -
thur Pimenta, fa ltando com cau s 1 partici -
pada ' s sr~. Epaminondas Ottoni, Astolpho 
Dutra, F. Peixoto, Fr eitas CastrC', Gaspar 
Lop€ ~ , Brandão Filho, Lindolpho Campos. 
Joaquim Callxto, Edmundo Blum , Rap1 8J de 
Almeida e Luiz Rennó e sem alf a c~ ma is 
senhores. 

Sendo insufficiente para haver sessão o 
numoro de deputados presentes, o ar . PrE , i-
dente declara que a ordem do di a de ama-
nhã sará a me. ma já ~uolioada e dissolvo 
em seguida a reunlll.o. 

28.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 29 DE JULHO 
DE l ll02. 

PRESID!i i"CI~- DO ~ R . RIBEIRO DF:C U\F.IRA 

!'UMMAili0:-1.• parte da or,ltm do d'a. -A l'ta. 
-Expedieute. Ohservacoes dn• sr~ ! 0ã 0 !.u i1. , 
\'asco Aze1 edo. Jayme Gome; c sr. Prc>i:l e :~ tc . 
- ·2.· leitura -Apresentaçao de pareceres para 

FinalmentB é sem debate approvado em 2.· 3.• dl1 c us~fio dos proj ectos ns . I ~ t e 147.- lde m 
discusslio e vae á. commiealio de Justiça Ci- do projecto n J53 .-Jdf ll l do par ecur 11. : .<u -
vil e Criminal o projecto n. 147, concedendo ~ . · pa r te .- ~. · <ll scu~ ~n d•' S prt•jrc lo, u ~. ·. 3 1 
perdão ao réo Theodoro Sebastl!lo Torres • '' 14;.-0rde rn <lo di3 · 
Murta. 1 Ao meio dia, fe ita a chamaJ u, aciJam-~" 

Esgotadas as matarias da ordem do dia o presentes os srs. : l< ibeiro da 011\-eiru, Ce · 
s r.Presldente de~igna para o dia 28 a seguinte lestino Soa r es, Nunes Pinheiro, Joilo Lu 1z, 

ORDEM DO DIA 
l · B I~H' IRA PARTE 

Atê uma hora d<L tarde : 
Leitura e app1 o '·aç11.o da acta. 
Expediente . 

Vasco Azevedo, Porto Primo, Franklin Bote -
lho, Olympio 1\lourllo, Olympio Bor~·ep, Agos · 
tinho Pereira , J(ãO Pio, Xavier Ro l:m, As-
sis Lima, Jayn:o Gom e~, Alvo~ é e Lem oP, 
Delfim ~foreiro, Carvalho Britto, Art Lur Pi-

1 
menta, Ri beiro Ju nque ira, DeaidHio tle Mel-
In, i{oàri@ues Cl'aHP, Ferre ira e Mell,•, Ya · 



lerlo da Rezende, Julio Tavares, Ignacio 
Morta, .Juvenal Penna e Aatolpho Pinto, 
faltando com cauaa participada os srs. : 
Epaminondas Ottoni, Aatolpho Dutra, J:l'. 
Peixoto, Freitas Ca~tro, Gaspar Lopes, Lin -
dolpho Campos, J<>aquim Ca!ixto, Edmundo 
Blom, Raposo de Almeida tl Luiz Rennó e 
sem ella os mais sellhores. 

Abre-se a sesslio. 
Lidu a acta da antecedente e nllo havendo 

que L<J sobre ella faça ob9ervaçoes, o sr. Pre-
sident .. a dá por approvada. 

EXP ;: DIKNTE 

O sa. J. · sEC ~I!:TARID dá conta do seguinte : 

O !fi cios 
Do sr . t!r. Secretario do Interi or devolven-

do informado o Tf quarimento do cidadão 
Antonio Martiniano FtJrreira, professor da 
gymnastico. do. Escola Normal de Ouro 
Preto .-A' commlssão de PetiçOas. 

Do Pra~ identa e agente executivo munici -
pal de Cataj!uazas pedindo interpretação ria 
lei que fixo u as divina entre esse munici-
pio o o da S. João Nap1mucano .-A' commis· 
sllo de L'giRiação . 

Do exm . sr. dr . Francisco Antonio de 
Salles apresentando ó. Camara os protestos 
de profundo reconhecimento pel~n felicita -
çoes que lhe dir1gia quando (oi reconhecido 
e proclamado Presidente do Estado. -A Ca-
mora fica intAlirada. 

Requerimt~fttos 

Do cldadllo Jos,é Teixeira Marques, con -
oesdionario du exploraçllo do rio das Mortes 
nos municipios de S. Joilo d'El-Rey, Tira -
dentes e Bom Suoceeso protestando contra o 
pl'ivilegio pedido por .Her bert Gilpin para a 
exploraçllo desse rio .- .-\' commlssl!.o de 
Minas. 

Dos professores puhlicos da cidnde de S. 
Jo1lo Nepomuceno pedindo revogaç1lo do art. 
4. · da lei n . 306 e o restabelecimento da 
tabella de vencimentos annexa á lei n . 281. 
-A' commissllo de lnstrucç!o Publica. 

Do dr . Antonio do Prado Lopes Pereira, 
solioit.ando privilegio para exploração das 
riquezas m10eraes do leito do rio Piraci-
caba.-:\ • commissllo de Min~s. 

Do capitll.o Attuur H ~ ae e outro pedindo 
privilejlio para explorar o leit? dos rios S. 
Joilo e GuarJas nos mnnicipios de Pitan guy 
e Pará -A' mesma commissilo. 

De Atrredo Doox e outro solicitando pri vi -
legio paru explo1·ar os rios Soledade e Mara-
nhllo, dos i e suas cabeceiras até suas con fl u . 
encias com o rio Paráe-A' mesma com mie-
alio. 

D > deputado Luiz Cassi ano, solic! tando 
tr10h di &s de lioença visto achar-se enfer -
mo.-A' commissl!u de PetiçOes. 

De Joaquim Coelho dos Santos :\t( nteiro, 
pedindo transfeNnoia de su a razenda << So-
brado" do mun icipio de Bom Succeaso para 
o de Tiradente~, freguezia da Lage .-A'Com 
miEsl!o de E$tatistica. 

De Severino Salustiano d11 Silva, pedindo 
que ae rllspoaições da lei n. 319, de 6 de ae 
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tembro de 1897, se appliquem tambem &.1 
causas da alçada do juiz sul>atituto .- A' 
commiullo de Juatiça Civil e Criminal. 

O sa. JoXo Lurz, fazendo ver achar -se 
desCalcada a commi!slio de Justiça Civil e 
Crimina l, requer se consulte a Camara Pe 
delega á Mesa a raouldade de nomear 
quem preencha interinamente a vaga. 

Com o assentimento da C1mara é nomea-
do o ar . Porto Pr1mo. 

O SR . VAsco Az•v&ao communica e a Ca-
mara fica inteirada que o sr. Joilo Valioso 
faltará a al!!umas sessOe3 por motil·o ju9· 
to . 

O sa JA. YMK GoMES en via á Mesa um re-
querimento em que o cidadão Francisco de 
Assis Ferreira Vi .. nn a, collector aposentado 
do wuniciplo de Santa Lmia do Rio das Ve-
lhas, reclama contra o acto do governo, de 14 
de março de 1890, que alterou a lei provin -
cia l n. 3 .722, de 13 de agosto de 1889.-A' 
commissí'io de Legislaçilo . 

O sa . P.aESIDBNTB diZ que em uma das ul -
timas sessões foi approvada em 3.• discos -
silo a propo3içllo de lei n . J 07, do Senado, 
que conforme disposiç!lu <.IJ Regimento deve 
subir i1 sancçilo inde'Penden te de ir á com-
m issll o de RPdacçâo . 

No artigo unic '-' da reforida proposiçllo en-
contra-se,porém, um absurdo e por isso pe-
de permissão á <.;amara para comultar ao 
Senado se consente em fazer -se a correcçl\o 
necessuria. 

Consultada a Camara, responde esta pela 
affirm11,tiva, pelo que o sr . Pres idente manda 
que se' officie ao Senado . 

SBGUNnA L.ITURA 
Tem 2. · leitura e fi ca sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o p11recer n . 189. 
APRESENTAÇXO DE PARECERES DE COMMISSO•e 

O sa JoXo LuiZ, pelo. com missão de Justiça 
Civil e Criminal, manda a Mesa o seguinte : 
Parecer pa.-n 3. • discussão sobre o projecto 

n , 147 

A commissl!.o d11 Justiça Civil e Criminal 
ê de parecer que o proJecto n. 147 seja 
submettido á 3.• discussão e approvado. 

Sala das commissOes, 29 de julho de 1902. 
-João Luiz. -Porlo Pr imo.-A imprimir-se. 

0 SR, CARVA.LIIO BRITTO, por parte da com · 
missão de Constituição, Legl&lüçil.o e Pode -
res, apresenta o seguinte: 

Pare<"e•· c redacção para 3. • discus;ão sobre " 
Jli'Ojec /0 n . 134 

A commissilo de Constitulçl!.o, Legislação e 
Poderes, a que foi presente o pro jecto n. 134. 
Jà approvado em 2 • discassilo, e de parecer 
que seja elle submettido á 3.• discussll.o e 
approvado. 

Depois de larga e luminosa di scusaão do 
projecto no seio da Ca mara, foi elle appro 
vado com uma emenda modiHcativa ao n . 
li do ar L I .· , de maneira que o poder judi-
ciario será exercido por juizes e jurados -
nas com arcas e termos. 

A commisallo aproveita a opportunidade 
po.rn tornar bem claro que o principio da 



vitalicied ade e da inamovibilidade da ma-
gistratura, principio em que se assen ta a sua 
indepenJenc1a, no interesse da propria jus-
tiça, lica mantido tal como se acha na Con-
etituição, que nesta parte nenhuma moditl-
cação so ff re u. 

E' assim quo o art. 64 da Constituição ed-
tabelece que «os juizes da Rtolat,;lio, que con-
tinuaram a tor a denominação de dezembar-
gadores, e os de direito, serão vitallcios e 
só po1• so ntença ou nos casos de incapacida-
de pb ysica ou moral, averi guadas medi ante 
proce~ s o, perderão seus cargos>>. 

Tam beLU tlca intacto o art. 67 n. XI![ que 
dispõe : « &R funcções dos juizes vitalicios 
serl!.o puratnente judiciarias , etc». 

Mantid as, pois, t aes disposições, alio com -
pletamente •nfundados os rece i o~ do illustre 
auctor do voto ven cido quando suppõe que 
a moditl caç!l.o feita pol11 re fó rm a, na parte 
relativa aos agen ~oR rto poder ; u1ie~ ar io, 
importa na vir tual revogaç!lo dos artigos 
da Constituição que flrm >nn a gtlrantia da 
independ encm de~ses agente~. 

Nilo ! Seri a uma inte~pretação por uemais 
estreita, mais presa à. lettra da reformn do 
que ao seu espírito, manifestado já de ma 
neira tão cl nra, quer na larga discussão que 
o projecto levantou no seio da Camara, quer 
no proprio parecer da commissão de Consti-
tuiçilo e Legislação. 

A Constituição do Estado de S. Paulo dis 
poz no art 44 que o poder judiciario é exe1' · 
cido «por juizes e jurados, na fórma que a 
lei determmar>> , e, garantindo a magistra-
tura completa e segura independencia, fir-
mou a no art. 47 nos seguintes priu ctp ios de 
ordem constitucional : 

I . · Vitalic iedade- o magistrado, depois 
de empogsado, so por sentença criminal defi-
n itiva ou aposentadoria, na !órma da lei, 
perderá o Jogar ; 

2. · lnamovibilidacle- só a pedido seu, ou 
por proposta do tribunal de justi ça, appro-
vada pelo Senado poderá qualquer juiz ser 
removido. 

Pois bem I Quem jamais se lembraria de 
dizer que os juizes e membros de outros tri 
bunaes daquelle Estado flcara.m privados da 
garantia de inamovibilidade e da vitalicie · 
da.:e, só mante porque no artigo referente a 
tal garantia não empregou o legisla:!or con 
stituinte as expressões usadas no art . 44 7 ! 

O n . 11 do art . I.· do projecto, com a actual 
redaccão, de acco~do com c. vencido em 2. · 
discus. !io, não merece as censur11s consigna· 
das no respeitava! voto vencido; com refe · 
ren01a aos tribunaes collectivos em 1.• in-
stancia do proj eoto primitivo. 

Tão clarr• foi o primeiro parecer da com-
missão de Legis lação e Constituição sobrA o 
assumpto, que se nos affigura desnecessario 
repetir a nossa opinil!o sobre a inopportuni-
dade da innovaç!IO « juiz unico na primeira 
instancia, juizes em oollegio nas successivas 
instancias ; porque este systema, que já é o 
nosso, dá aos litigantes uma justiça mais 
prompta e menos dispendiosa, um juiz mais 
responsavel na prime ira decis!!.o, reservados 

A. c. - n 
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para a segunda decisão os maiores elemen· 
toa da critica do julgado '-'· 

Improcedente tamb 9m é a cri tica feita ao 
projecto quando se articula que alie suppri-
miu os logareP de j uizes substi tutos . 

O que, porém, se dá é que o proj ecto nllo 
desceu ao detalhe de ue term inar quaes os 
agentes do poder judiciario e remover da 
lei basica uma dispo~ i ção que nella n!lo deve 
figurar, mas que deve ser deixada á compe-
tencia da lei ordin 11 ri a . 

Nenhuma imprudencia se pó :le attribuir à 
rat'orma, quando uo att . 3 . · mo Jiilca o 
art . 66 da c:onstituição que delega a um doe 
membros do Tribunal da Relaçào a~ fun· 
cções de ch~fe do mioisterio pu blico, medi-
a nte uelo l!açlio dn governo . 

E' a un;ca iooovaçi'tJ que se op 3ra pJr 
motivos mui to clevodo~ , que jil. se torna-
ra m bem patente ~ desde a pri meira uiscus · 
são !lo proj ecto e que a indu ni'lo fo ra m re · 
futarlos. 

Quan to aos rep resenta ntes ol o minis terio 

I pu blico nas coma•·c . s. fie ~ man ti da a dis po -
eição do art. 67, n . \·. da CJnst ilu it,;ão , que 
prefere os douto res e bt~c h .• reis em d1reito 
para as nomenções de protnotores de justiça, 

Por cccasi!io da segunda discussão do pro · 
jacto, um illustre repre!eotante lembrou o 
alvitra de estabelecer se de maneira clara 
as condições da investidura nos cargos de 
magistratura . 

Mas tambPm sob e9te agpecto o projecto 
não 1nodi tica a dispo9iç!lo constitucional vi-
gente, a não ser na parte •·elati va ao con-
curci o que o art 4. · expressamen te re-
voga. 

Mas não altera o disposto no n. v do art. 
67 da Constitu!çll.o; de maneira que subsiste 
o noviciado como exigenci a que deve pre-
ceder a nomeação, que é da competencia 
do poder executivo, pelo art. 57, n . 7, da 
Constituição que a refurma n!!.o attinge. 

A larga discussão do projecto pera nte a 
Camara maia patenteou a necessidade da 
Rupprs:;::ão do concureo, systema de investi-
dura que se justifica no art . 54 da Consti -
tuição do Rio Grande do Sul, em virtude 
do qual os concurrentes não dependem da 
diploma, de accordo com o art. 71 § 5. · pelo 
qual não são adm it tidos no serviço do Es· 
tado os privi legias de diplomas esco lastico1 
ou academicos, quaesq uer aue sej am, sendo 
li vre no seu territorio o exercíc io de todas 
as protlssões de ordem mo ra l, in te llectual e 
indus t rial. 

Isto pos to, é a comtnigs!lo de parecer que 
o proj octo seja submettido a 3. · discussão e 
approvado com a seguinte redacção, de ac-
cordo com o vencido <lDl 2 .' di sc;usl!.o . 

O Congresso Legist"ativo do Elhdo de l\li 
nas Geraes, nos termos do art . 121 da Con-
stitui ção do Estado, decreta ns seguin te& 
modificações á mesm a ConAtituição : 

CAPITULO I 
DO POD E R J UDICIARIO 

Art. I. · O Poder Judici ar io seril. exercido : 
I Por um ou mais tribunaes superioree, 

que forem creados por lei ordinaria; 
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11 Por juizes e jurados nas comarcas e ter -
mos. 

111 Por jnizee de paz eleitos, em cada dia-
tricto. 

Art. 2 . • Oa juizes de paz servirão pelo 
tempo marcado em lei e não perderão os 
se'lB cargos seni\o em vir-tude de rentença . 

Art . 3. · O ministerio publico será organi-
zado por lei eapeoial e os seus representao 
tes servirão pelo tempo nella determinado, 
podendo ser removidos vor exlgencia do 
rervlço publico nos termcs que a me~ma lei 
prescrever. 

Art. 4. · Fica supprimido o concurso para 
investidura dos cargos de magi stratura. 

Art. 5.· E.' mantido o jury pnra julga · 
monto dos réos de crimes sujeitos a juris-
dlcç!o do Estado , sa lvaA nce p~ O~ s feitas na 
Constitulçllo e na lei organlca. 

CAf'ITULO 11 

DOS ~IU!"ICIPIOS 

Art. 6.- Haverá das lei~. decieÕéll e netos 
des Camaras :\lunicipaes, contrario& á Con 
stituição e ãs lets-rocurso para o poder 
legislativo e p&Ta o poder judlciario. 

Paragrapho unico. Os casos e o processo 
dos recursos e a competencia dos dois pode-
res serllo determinados na lei ordinarla. 

CAPITULO Ill 
Die POf IÇÃO GBRAL 

Art. li. Nenhum eleitor será preso um 
me z antes ou quinze dias depois da eleição, 
~alvo os casos de flagrante delicto e de pro · 
nuncia por or!me inaftançavel, decretada 
antes do primeiro prazo. 

CAPITULO IV 

OH PJfiÇÃO TBANdiTORIA 
Art . 12. O decennio de que trata o art .. 

112 da Constituição do E~hdo começará a 
decorrer da data das leis que decrehrem a 
nova !livislio judici aria, administrativa o po -
litica do E~tado. 

Art. 13 . Ficam revogados os artigos, 63, 
65, 66, 67, ns. 7 e 13, 75 n . 7, 76, 77, 85, 
par agrapho unlco e e6 da Constituiçli o, o 
art. 2. · da lei n. 2, de 28 de outnhro de 
1891, e mais disposiçOes em contrario. 

Sala das commissoes, 29 de julho de 1902. 
- Carvalho B1·itlo. - Joí'lo L11i:. - A impri-
mir se. 

0 IR. FRANI(LJ N BOTELHO peJa COiniiiÍS~ãO 
do Ot. : as Publicas manda á mesa o seguin-
te : 

Projecto n. 1.5.'1 

( Terceira legislatura ) Art_. 7 ._- A adminlstraçlto dos municípios 1 ou dtetnctos em que extstam nguas mt - A Commisslio de Obras Publicas a que foi 
neraes em ~xploração, bem como a da Capt- presente um a petição dos &Is. Luiz de Re-
ta! d? Es tado, sera o~ntlada a u m conselho zen1e, Antonio Eulalio de Soum e outt·op 
eleotivo e a um prefeito nomeado pelo go - pedindo o privilegio por 50 nonos e garan~ 
verno. tia de j uros sobre o capital de dous mil con -

§ 1. · A competancia dos conselhos será tos de reis para construcçlio, uso e goso de 
relativa á decretação da receita e despesa uma estrada de rodagem-systema «Caillet' s 
propriaa do município ou districto e dos Monorail» que partindo da cidade de Dia-
serviços de interesse puramente local que mantina vá entroncar-se na estrada de ferro 
nllo cont.ravenham aos interesses geraes do Central do C' urvello, oa em um outro ponto 
Estado, que forem dlscreminados em lei. mais conveniente; 

§ 2. • Os recurso~ e auxílios fornecidos Considerando que a zona ~e que se .trata 
pelo Estado não ftcarlio sujeitos á inspecção por suas grandes nquezas miDeraea esta des· 
e del tberação dos conselhos, mas serão ap- tioada a ser uma das IDI!S Import~ntds e 
plloados pelo prefeito na !órma das leis e pro_speras do Estado, e . que Fó premf& de 
regulamentos do Estado a cujo governo motos de fac tl communioação para se desen-
prestará contas. ' volver . ; . 

• , . . . Constderllndo que o seu desenvolvimento 
Art. 8 . . E da competenOJa exclusr"a das commercial já é eutflciente para justiHcar 

mu_nlcipahdades a decre_t~ ç!io e arrecadaç.!io a concei sil.o pedida ; 
de Im_postos ~obre predi(S urbAno~ , de ,10 ' Con•lderando mais que para a valoriução 
dustr1es e p ._eft ssOes, sendo-lhes vedad a a rias terras naquella parte do territorio mi-
creação dos 1mpo~tos de consumo de gene neiro é indiPpensavel o construcçll.o da os-
roa produztd· s f~ra delles, dos de transito trada de que se trata e que uma vez cons-
-pelo seu te:r!torto sobre productoA de_ ou t t·uida vai a ttond~r a uma justa e legitima 
~roa mumctpi09 _e b~~4l i S i m os que ta~ rta aspiração do~ haLitantes da referida regilio; 
'"ompetenc!l exc.l ttSI\ a da Untão 8 do Es -é a commiseão de parecer que se adopte o 
t ado . seguinte proj ecto de !ai: 

Art. 9. • A renda do impo~to ds tran;;miA · o Congres,o Le gis lativo do Estado de Mi -
slio de propriorl o.de immuvel i-• ter viv•s , cuja D'l!~ Gerees decre ta : 
taxa contin~,.;Rrá a ser decretada pelo Cou- Art. I.· Fioa o Pre~idente do E;tado 
grosso do Estado, sorá di vidi<Ja entre os mu · auctorisado a conceder aoa srs. Luiz de Re -
nlcipios e o l~; tndo. zendo, Antonio Eula!io de Souza e outros, 

Art . lll. Será regulada 1 or lei or-linari a ou a quem m~lllures vantagens ofTerecer, 
a tomada de contas das mu nicipaJ.dades. de privile~io pOI' 50 onnos, para construcção, 
·modo a assegurar a etll cacia do respectivo uso e goso de uma estrada de rodagem sys-
julgamen to. 

1 
tema <•Caillet.s Monorail» que partindo da 
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cidade da Diamantina và entronca r-se na 1 
estrada de Cerro Central, na cidade do Cur -
vello ou ~m outro ponto mais con vaniente. 

Art. 2. · Sào egualmante conced idos os 
seguintes favores : 

I. · Privilegio da zcna de 30 Ido metros 
para cada lado da linha ; 

2. · Ga ranti!l de jur• s de 6 'f. sobro! oca -
pital maximo de t.lous mil contos de reis si 
o Presidente do Estado assim JUlgar conve 
niente ; 

3. · Preferencia, em egual ·lade de condi· 
çõ e~. para a constru ·çi!.o de r nmaes : 

4 . · D.spensa de impostos estat.loaes ao 
material importado para a construcçllo e tra 
fe ~amento da e1trada; 

Art . 3 . · Os concersionarios c brigar se -f'ío , 
alem das clau~ula~ em uso, mais :'.s sel!uin 
tes : 

I.· Depositar no tlleEouro do Estado, em 
dinheiro ou em apolices da divida publica do 
Estado ou da Unill.o, quantia €qui valente a 
2 '1· do ,·aJor da conceuil.o para garantia 
da execução do contracto. 

Este deposito poderá rer reitituido quan-
do f~1· entregue ao tra fe g-o, um tre cho da 
estrada cujo custo reja, pelo menos, egual 
ao dep sito ; 

2. · Deposit a r, no ThEsGuro tl l E~tar!o . 
por trimest1 os adiantados, quantias neces~a
rias para as derpesas de fhcalisaçil.o : 

1. · Obrigação sob pena de caducidade e 
perda do deposito, salvo caso de rorça maior, 
de começar a construcção da estrn1a 
no pr2z'! que, pelo governo, fo 1· marcado. 

Art. 4. · ReYogam se as di~posiçõ J s em 
contrario . 

Sala das Commissões, 29 de jul ho de 1902 . 
-F.-anltlin Botelho.-Jayme Gumes. - rlgosti · 
nho Jo sé P e1·eira .-A' imprimir-se. 

0 SR. PORTO PRDIO (pela. ordem) requer 
e obtem dispensa das formalidades regimen-
taes atlm de que seja dado para ordem do 
dia de am an hll. o projecto o . 147, hoje apre · 
sentado para 1. • discussão. 

0 SR. JUI.IO TA VA RES, peJa COUJmissl'io de 
Orçamento, envia :\ ~!e@a o seguinte : 

Parecer n. / 90 

(Terceira Legislatu ra) 

A commis!l'io de Orcamento, a que l'oi pie· 
sente •> requerimento do cidadão Joaquim 
MendoR da Silva, ~x-administrador da Roce 
bedoria de Dores de Guax upé, p edin1o n ro .l· 
tituiclhl da qunnti a que lhe foi indeYidnmon -
te cobraria pel·l lis ~ o, a titulo de jure ~ pelo 
atrazo de recolhimentos de sa ldos em ~eu 
poder, ~endo examinado as nlle~~:n çõos do po · 
ticionorio e pa recen •lo que a sua reclama-
çll:o pode ser attendida pelo Poder ExGcuti-
vo, é de parecer que seja ella enviad >t ao 
Governo para ser tomada na cousid eraçii n 
que merecer. 

Sala dos co mmissõe~. 29 de julho de 190'? . 
-Julio Tavare' - V,[,·r io de /(.·: .-•de. - llcl-
!im Mm·ei ,·a. 

Não ha proj ectos, requerimentos, indica -
çl\Ues o mJçõea a serem apresentados. 

SElll :\0.-\ PAinE D\ ORJ"1E:M DO DI\ 

2 .. Dl f CUi SÃO DO PH C.IECTO N, !43 

Lido e posto em 2 . · diEcusEllo e approva-
do em os seu~ tres nrti~os e vae â c0mmis 
são de Orçamento, o proj ec:o n . 1~3. sobre 
subsidio para o Presidente do Estado e par a 
o Con g- resso no ru t uro quatr iennie>. 

1-:tn segu ida é som dobnt.e appro vado em 
2. · diecuesl\o e vne egua lmente á cou,missllo 
do • li'Ç:nnento o p 1·. jecto n. 145, sobrt• doa-
ção do predi o em que !uncciocou a Esc0la de 
Minas em Ouro Preto. 

Nada mais liaven1 o a tratb I' !C, o s~. Pro -
sido nto d~signa pal'il amanhã a seguin trJ 

OROEM DO DIA 

Ate uma hora da tarde : 
l.qiturR e appi'O\"Rçiio tl 1 a c ta . 
Expediente . 

Aló 2 horas •J .t ta r lo : 
Segu nda le itu1·a dos pareceres de commi ~ 

sões e de s prcoj eclo>, dej;O is de impressos ll 
distribui dos . 

Apresentaçllo de pareceres das commis· 
E1!e1. 

Aprosentaçiio de projecto~. requerimento~ . 
i ndtcações, intorpellações ou moç!les . 

Discuuão de requerimentos, lndi caçi:l3P . 
interpellações e moções. 

Approvação de redacções flnaes . 
Terceira discussão do prJjecto n. 147, per· 

doando ao réo Theodoro Sebastião Torres 
Murta o resto da. pena que l he foi imposta 
pelo juiz de direito do Rio Pardo. 

SE• ' UNOA. PAR TI' 

Até -1 horas da tarde : 
Segunda discussl!o do projeoto n. 14 >3 , que 

releva o thesoureiro da Recebedoria de Mi -
nas, Augu sto de Almeida Magalhàa~. do pa-
gamlloto da quantia de 2:3303\JOO, em cujo 
debito se acha com o Estado. 

lliscusFã~ do parecer n. 189. 
Levanta-re n sess1lo . 

~ \' . Sr~SS.l. O O:;L II\ \ltl \, .-\OS 30 [)E .IULII O 
DE I!Jll'.: 

l'lU :;IDI' I A lo ) SR, i{ll\fiiRO DI·: CJI. JVJ.: .RA 
~1"\DIAIII Il : - 1.· l' •• rt ~ da (f rdem do dia. - Ar. IJ. 

- 1·::\ l'''dt cnl •.! Oh ~t' r "= ' ~:~· ,. s do' Prs. ; Jayme 
c " m's . J J i h"~ ( AVIr ~ . .\un 1!~ t' inheir"' e C:nva-
lho l:rillo -·2.· l~ ll lll':t . -- Apre : cntaçao df pa-
rcr r•rf·S pa. ra .L. tfi.::u~ s·~~~ dn:-: prt'j ~ Cl J !\ 'I S. l.J I 

1~ 1 H · IJcmp;trrt :.: d .. d ~ n.s J. t1 -• 191P. 
lt1rm r! os (! P n.'. i..-' 1 , ... I 'J ~ ll ~ rn ~o !1rc a e·ncn-
d a ti O !'=r. Ct r ; ~l~ Tn l· tLJ ao JH('J •! t o n . 1 ~ -~ . t1 t· 
1n01 - ·l. · rli <C IIS;fto do iH• j crto li . IP.-~ . 
p:ul!'. - :? . · dlffll~o:n,, , oi .) pro j. •c lo n . ll•i -l\ i~C tb'· 
f,in do p :ue ,.: ~ r 11 . J ~ - · -~ r - Jem do dia. 

I Ao moi•J t.l ia, fe ita a cha u:. ada, ar."un m-~e 

I presentes ossrs.: Hihair .. de C•liveira, Ce -
les tin o Sacro~, Nunes Pinheiro, Olympio 
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Borges, Deslderio de Mello, Carvalho Brl~to, 
Jol!.o Pio, Porto Primo, Vasco Azevedo, João 
Luiz, lgnacio Murta, Ribeiro Junqueire, Al-
vee de Lemos, Delfim Moreira. Jallo Tava 
re1, Jayme Gomes, Rcdrigues Chaves, Arthur 
Pimenta, Xavier Rolim, Aseis Lima, Juve· 
nal Penna, Franklin Botelho, Ferreira e 
Mello e Aatolpho Pinto, faltando com cauea 
part•clpada os an. : Epaminondas Ottoni, 
Aetolpho Dutra, F. Peixoto, Freitas Castro, 
Ga&par Lopes,Brs ndlio Filho, Lindolpho cJam-
pol, Joaquim Calixto, Edmundo Blom, Ra-
poso de Alr.Jeida, Luiz Rennó e João Velloso, 
e aem ella os mais senhores . 

A bre-re a sessão . 
Lida a ecta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observações, tloa a 
meema ~ot.re 11 mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

KIPEDIENTE 
0 SR. J,o SECRETARIO da conta do Se· 

guinte : 

O {fi dos 

Do sr. I.· Secretra;·io do Senado, devol-
vendo a proposiçllo Je lei n. 76, dest a C a· 
mera, acomp~ nh&da de emendas offerEcidas 
e bpprovadas pelo Senadc.-A imprimirem· 
ae. 

Do ar. dr. Secretario das Finanças, envi · 
ando as informaçõe~ eolicitad ~ s pela Cama· 
r a com relação ao alcance do ex colleotor 
da Januaria, capitão Vicente Domingoe 1 Mar· 
tins.-A' commissão de Petições. 

Requerim~ntos 

Dos professores publicas da 2. · cadeira do 
sexo masculino e feminino da nidade do 
Bomtlm, pedindo vexba para acquisiçllo de 
mobi11a para suas escolas .-A' commissno 
de Orçamento. 

Do cidadão Benjamin Floree pedindo pri· 
vllegio para e:rplcrar os leitos doa a ftlueu· 
tese tributarios do rio S . Francisco, pela 
margem e!l'querda desde a barra do Paraope · 
ba até a Cachoeira do Pirapóra . -A' commis· 
silo dfi Minas. 

O SR. J A nu; GNtES communica e a Cam a . 
ra tlca inteirada que o sr. Simello Stylita 
tem fal rado e continuará a faltar ás ses• ões 
por motivo de forç a maior. 

O 8R. Juuo T.nARES envi a á Mesa dois 
requerimentos do cidadão Emy;!'dio Germa 
no, solicitando pri vilegio para explorar o 
leito do r i o Piranga e para a construcção 
de uma estra ·fa de ferro que, partindo da 
E. de ~'. Central, vá tel'minar na villa de 
Santa Quitaria, nu mHis abaixo onde come 
ç"'r a tranca navegaçlio do Paraopeba - Re-
metta fe o primeiro é. commissllo de Minas e 
o ultimo â. de Obras Publicas. 

0 IR. NUNBS Pll'HEIRO passa ás mãos do 
ar. Presidente, a Hm de ser r .. mettido à com· 
misB!!o de Ett ~ tietica, um officio e mais do 
cumentos da Camara Municipul de Caratin 
ga Bobre quer tl!o de limites daquelle mu 

.Diclpio. -A' com misslo de Estatistica. 

0 IR. CARVALHO BRITTO envia à Meta e 
pede para aer publicado no jornal otD-
clal, antes de ter o deatlno regimental, o se · 
gulnte: 
Requerimento do professor publioo da vllla 

4., S. Manoel pedindo o rest• b >leotmento 
da antiga tabella de venolmontos. 
Exms. ars. Presidente e maia membros do 

Congresso Legialativo do Estado de \1inas. 
Imitando os meua dignos colle~as do mu· 

nioipio de Ouro Fino venho appellur para o 
immenso patriotismo que caracterin a v. v. 
excs. e pedir o restabelecimento da antiga 
tabella de vencimentos que vem anoexa á lei 
n. 281,revogando se o Art. 4.· da lei n. 306. 

Como não ignoraes , >O professorado mi· 
neiro, naturalmente, c r •II I O ás demai s classes 
sociaes, auob drba uma crise aterradora, a 
qual se aggravou, ainda mais, pela diminui· 
ç!!o de nossos vencimentoP, porquanto per· 
demos as regalias da lei n. 90. 

O arduo ministerio, qual o de educar e 
preparar a juventude para a vida futu ra , re. 
quer do profeseor publrco, ao menos, uma 
decenoia modesta, desde que nlio posM apre· 
sentar se na socied ade como o seu nobre e 
elevado cargo o ex 'ge. 

Todos nos profMsores-mui principalmente 
os da zon a da Matta, onde a vida é dupla-
mente difficil - est a mos nestas condiçõe~. ex · 
perimentando as mais terríveis provaçõ es, 
resignados, entretanto, pois a e~sa protls:ão 
com grandes ~act'iticios ncs deditJ»m os . 

Com a decretação, porém, daq uAI!a justls· 
si ma e patrlotica medida a sorte dos profes· 
sores primarias de Minas muito melhorará . 
E' verdade que não só o benemerito gover· 
no do Estado como o rllustrado Coo gres10 
Mineiro,-todos pugnadores da ele voç a.o da 
publica in strucçilo, t em reconheci.to a má 
rewuneração dos ministradores des ta, sem 
toda via, nada se poder fazer de vez, par a se~ 
benellcio, em vista do á efic lt que per 1orou, 
por alguns annos,em nosso orçamento, resul-
tao éo d isso uma forte crise llnanceil'a que 
attingiu a todo o Estado. 

Felizmente, ~egundo os rela torios d n~os á 
publicid ade na imprensa, já livramo-nos des-
sa calamidade, graças à pericia, hon ra •iez e 
capacidbde admmistrativa do actua l gover· 
no, que h a envida1o to ~os esforç t s para a 
pro~perida de de nosso Estudo. 

Pode, portanto, o Congresso Mineiro na 
presente ses>ão attender á justa representa-
çlio que tom amos a de liberaçlio da tubmet· 
ter á sua alta apreci ação e decret~r a medi-
da que reclam amos. 

Sim, exms. srs. , e com mais este •erviço 
á causa publica, o professorado-bas tante 
compenetra •! o de reus deveres civico! , sabe-
rá render a v. v. excs. as homenagens a que 
fazeis jus . 

Sauda o fraternidade . -Villa de S. Manoel 
26 de julho de 1902 .-Arcadio do NascirMnt~ 
Moura, normalista e proressor da cadeira do 
sexo masculino. 

PubliQUd·Be e remetta -se á com missão de 
Orçamento . 
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2 . ' LEITURA 

Tt!m 2 . · leitura e ficam sobre a mesa pa · 
ra ordem dos traba lhos o projecto n . 153 e 
o parecer n . 190 . 

APRESENTAÇÃO DE PARBCBRES DE CO~IMISSÕE9 

O SR. FRAr<KLIN BoT~>LH o, pela commisslio 
de Obras PublicaP, envia á MeBa o seguinte: 

Parcc ;r para 2. · d iscussão sob,·e o projecto 
n . SI , de f9110 

A com misPlio do Obras P u blicas, a que foi 
presente o projecto n. 81, sobre co nce8s il.o 
de privil egio p ara a construcçllo rle um a 
estrada de fe rro que, p ~ssando pela ci rla ~e 
do Parú , li :::ue es ta Capita l á cidade do Pi . 
tanj!ny ou n outro pr.nto mais conveniente 
da E. F . l éste do Mina •, já e pprovado em 
1.• diecuseil,., , o o fl'erece p ara 2 .• e é tio pa -
recer que PPja approvado . 

Sa la rias c • mmis~ões , 30 de j ulho de 190:! . 
- F.-anhliu Botelho .- Ja,t me Gomes.- .~ illl · 
primir-se . · 

0 SR . PORTO PRIMO, p e la commifSÜO de 
Repr.senta<;ões apresen ta o seguinte-: 

Pm·ece>· n. l fJl 

( Terceira le~islatura) 

A commi s~ão d~ Representações e Req u o· 
riment• s. a quo foi presente a petição •'o 
dep u ta .lo L•t iz Cassiano M'.l. r l. io s P • reira , sll-
l•citando tr in ta dias rle l iconç 1 para trata · 
manto tl e sa u t!e. é t!e par ece r qu~ seja ames 
m a con ced id a na fÓ!' ma requerido. 

Sala das eo mmissões, 30 de julho de l ll02. 
-Porto P1·im o. - Xavie r Rolim .-A impri-
mir se. 

0 SR . F F. RP.F. lRA R MKLlO, p ela commis~ão 
de Con1m erc io, Es ta t ís tica , lndustri u.s e Ar · 
teP, env ia a Mssa o seguinte : 

Parecer 11 . I[)Z 

( Tdrceira legisla tu ra) 
A c ~ mmiseão de Com mercio, Estat!stica, 

lndustrias e Artes vem dar seu pare ~er ~ o 
bre as B• g ui ntes represe ntnçõo;; que lh El fo · 
ram pre;e n tes : 

a) dos htb:ta nte• do districto ria S. Jo~é 
dos Al •g rPs, ri o munici pio de Christ ina, pe . 
din~o t r a ns fer, n nla desse di•tr ictn parA o 
muni ci pio de S. CAetA no da VarL'em Grand e ; 

h) do• hah i ta n tll~ do d lstric tn do San to 
Anton io do Rio Ac im a . do muni c ipi o de 
Villa Nuva de Lima, soli citan do tt•a n 8feren · 
ci a p nra o mun lc; p io d A SahAr iÍ, do te rrito -
rio da qu e lle diHricto situado á margem di . 
reit a do Rio das VelbaP : 

c) dos ci>JarilioA Anton io JoAquim Guim a-
rl!e ~. Anton io Joaquim Alves e Se ba stiã o 
Joaqu im Alves, propri etarios rla f•zend •t do 
Bur1ty, do municlpio do Prats, pa rtindo 
pasPBjlem des~a Cüzend a p nra o mnnicipio 
da Vt lla dA PlatinR ; 

d) dos cidad!l.oA Manoe l Bernardino de An· 
dra<le, Ernesto H• nrique do Pa t IH, Alvim 
José de Paul~ e Ev. r isto Rernordino de An -
drade, propriet arios das fHZ9tdos denoml-

nadas c Ag ua Limpa e Moinho do Morro 
do Cbap 3o », pedindo transrereooia r a ra o 
municip io do Tuno , onde residem , das par-
t es das r efElridas fazendaP, situadas no dis-
tricto de lbertioga, do municí pio de Barba · 
cena ; 

e) do c idP.d!l.o Joaquim Coelho dos Santos 
Monteiro, proprietario da faze nd a denomi-
nada -Sobrado-, do município de Bom Suc -
ce!so, pedindo passagem da mes ma fazt nda 
para o Jistrioto d a Lqgoa, do municipio de 
Tiradentes ; 

(I dos cidadã os Jose Sever:ano Fr a nco, 
Jc !!.o Antonio Tdixei r a El ou tros , r os itlen tes 
na faze n da d ' Dou radi nho, do muoic ip io 
do Pra ta, pedindo tra nsfdrencia da re ~·e, · ida 
fazeO'Ia par& o município da Vi ll a P la tina ; 

y1 dos cidadãos Ana ni us Hueno de Azevedo, 
Manee i Franci ~co de R~zent.le e o u troA, mo-
ra do r a< daP i'Hze ndas de no mi na~ns S. <• Domi n-
g0s, Guar itá e Ca beceiru do Beber!ouro », do 
mun ' cipio de Muza mb mho, solicitando a 
transferenc !a ria s IJ'esm • s f;nendas para fl 
districto de Monte Rt~ ll o, do munic ip 'o de 
CabJ Y ~ rde. 

h 1 Dos cidad ã oJS J oã<> Ca n•lir!o Hueno , An 
toniv C:1ndido da S1lva e ou t ros, p ro pr iota-
rio~ dAs fazendas deno min~ d " s - Fo1 Ul ·•nto,Pa-
les tin a e Urama, do d 1s trict" tia Y1i la Nova 
de lleze n .lo , eolici<au t.lo pa8sngem • l e's ~ s su as 
propnedades pa r a o rlistr ictu de Monte Hel-
1 ~> , . do municipio do Cabo Verde; 

Cons idor;. ndo q ne os ped idos c r n s tantes 
rl , s di ve r sas reprd~ B i tiaçõ • • coog t.•t ue m ma 
teri as ~ o ú iviH\.o arlutin iPirath a e q ud es ta 
não po I e s er fe it 1 < u • lter, da senão 
no t anno de cat!a decenni o ( art. 112 da 
Co ns1ituição do Estado ) : 

Conoiderando mais qutl a u lt ima t.livifão 
adm in lsti:;.tiva fo i feita no aono pRssado, 
pe l i lei o. 319, de 16 de sete mbro de 1\1·11, e 
q u t~, pois, não exlf to :ti n ia o d ecurso de tem-
p·J e xigi •lo peh Constitu i~ã ·) para P• t.IH o 
Congresso tra tar da m atar ia: 

E' a com mie silo do parecer e 

Rr •;U I·:R 

l.) ue as re fErio:la~ repre senl açües sPj a m ar · 
Ch lV11d8P. 

S·tl a d as co mm issõ! S. 311 do ju lh o de 1902. 
-Ferrei>·a ,. Mello.-Juve>~nl J 'cmw .-i\' im -
p rimi r· s ~ . 

O ~R DEI.FD! ~l a REI R A . pf l ·t commi s dlo 
de Orçc.ment o, mand11 a ~ I :sa OR s egu i.-.tos: 

Parat•r para :1 . • discuss<io sobre o projec'o " . 
f .f :J 

A commis~ão do Orçame n to,a quo tn i pre · 
Fen te o vr . j :c t •> n 143, do corrente nnno, 
a p pron1Jo om 2 .• !iscuseão, ê de p ~ recer 
qu" seja • u bmettido â :{.• e a pprovado com 
a mesma red acção . 

Sa l>t das COillllllS•õiS, :lO de jul ho ois 1902 . 
-Julto Tamns.-Valer i" de Rezendc. - Dtl-
fim M< rei•·a. 
Parcco· JWI'Il 3.• discussão !OÓrf o p > ·nje<l~ 11 . 

/4;; 

A co mmie~ !l.o de Orç•me nto. 11 qu d roi pre · 
sente o p roj ec to n . 145, oppn vado tm 2 .• 
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di&cusaiio, ê de parecer que &fj' elle IUb · 
metLido á 3.• e approvaio com a ml &ma re-
daoçll<' . 

SJia das commis&ões, 30 de jolbo de 1902. 
-JuliD TavJres.- Valeri? tle Rezencle.-Del-
fim Morcirf •. 

Partr.er sobre a emenda do sr. deputa-to C. r-
los Tolelo, aJJresentada aOJJrojccto n. ii3, de 
190!, '}UB conti>11ia em seguntla discuuno. 

,\o exame e estudo da commlssllo de Or· 
çamento e Contas, para consultar Mm seu 
parecer, foi submettida a emenda apresen-
tada ao proj e c to n . 123, pelo sr. deputado 
CaJ•Jos Toledo. 

O refer ido projecto determina que seja des· 
contado do valor venal das terras, para os 
eft'eltos do imposto territorial, o dos ma· 
chinilm us e p1·edios dcsfi11ados á in,jltstrut ma-
tltl{atlllrcit·a; a emenda. apresentadtl em 2.• 
diacusEão manda excluir tios lançamentos elo 
impost~ teT1'Íto1·iol as propriedades c11jo t~alor 
fot· i ·•(eti<r a du%enfos mil réis . 

o projecto vem attender ás necessidadeg 
de desenvolvimento de uma fonte de produ· 
cçllo de renda, ampara. uma induetri11, ~da
pta-se no meio economico, consulta interesses 
geraes da produoçllo, justltlca-Ee, portanto, 
como mejlda proteotora e tendente a1 pro· 
greuo economlco. 

A emenda, porém, longe de Incluir o pen .. 
samento do proJecto, vem abrir uma exce-
pçllo ao principio ger-al, dominante na theo-
ria do impoato. 

·«Todos BliO obrigados a contribuir pw·a as 
clcspcsas t>ublicaa e na ra11io de seua Ira veres; 
-o impoJto é u111a divida commum dos cida· 
dlltJs.• 

E' a lei inflexível da egualdade, e perante 
ella só pode servir de titulo de isempçllo-
a indigencia,a Impossibilidade absoluta de pa-
gar. 

A emenda attenta contra esta lei e vem 
Implantar no systema do imposto territorial 
a doutrina do m i11 imum tributavcl, devida ao 
intlu1o das id éas soci alistas na economia fi . 
nanceira do Eatado . 

De facto, alguns escriptores, pri ncipalmen-
te da escola sociallata sustentam que o · 
mini111o d1s ncc~ssida!le• deve ficar isempfo 
do imposto. 

Companheira do imposto progre.•sivo, tal 
como o entendem alguns eFcriptore~. a dou. 
trina do minimum trihuta•el representa essa 
tendencia de reacçi\o do operario contra o 
capital, dos pobres contra os ricos, a que 
se rel'ere A. Jourdarn. 

«Antigamente os ric<e~ nllo pagavam im· 
postos; ll ·je a pr~ tençlio e inteiramente a? 
invt>rlo-isto é-que !6 elles devem carregar 
o peando fardo das despesas publ i<:aL>> Não 
esqueçam, porém, diz judicios1mente o 
meemo escriptor, que esse super fluo do rico, 
que querem acabar, repre@enta a economia, 
o ougmento do capitn l, o espírito o moio 
das empresas e os <alarlcs abundantes. 

•Sa querem eetabelec9r o equilíbrio das ri· 
qu ezas , fse mptando de impostns certas olns · 
ses e tribut.nndo pesada.rnente outras, chega-

rt~moa á unica 'consequenoia possivel-o crn-
pob,·ecimento geral de todo• e da Naç!o.J> 

A tbeorla, pois, exposta e, portanto, a 
emenda apresentada, tem contra ai argu-
mentos valio~os,-assim resumidos : 

l.o Oosando todoa da protecçll:o do Estado 
e participando de aua9 alternativas de gran· 
deza e de aacriflcioa, devem considerar como 
um dever honNIO o pagamento do imposto. 
Nas naçoea moiernaa, todos os homens adul-
tos podem tomar part~, graça9 ao sutl'ragio 
universal, na dlrecçllo e adminiatrnç1\o do 
Estado, devem-se considerar solidariamente 
responaaveis pelas suas necessidades e ia· 
fortunios (do Estado ).-4Quem governa e 
quem administra deve pagar; o impo~to uni-
versal deve ser o corollario logico do suC-
fragio universal.» 

Ninguem poderia responder pelos destinos 
financeiros de uma naçll:o, cuja soberania 
eleitoral a mais volumo11 ficasse laempta 
dos impoatos, e cujos leglaladores nllo coube-
cessem cs efl'o~itos praticas do respectivo pa · 
gemente; 

2. o O Estado garante a todos protecçlio 
P'ra suas peasoas e seus bens e a maior 
p ute dos serviços novos, que vieram dar maior 
elasticidade ás funcçoes e at ·.ribulçOes do 
Estado moderno,-foi constituída principal-
mente em benetloio e no interesse das elas · 
ses mais numerosas e menos ricas da Na-
çllo. 

<cA instrucção publica gratuita, a hygiene 
publica, a a!siatencia dos infantes, os asy· 
los, hospitaes de todas aa ordens, etc . , alio 
instituiçOss custeadas em amparo das elas· 
S9S operarias;'> 

3 .o A doutrina de um mi>limu>n tribufavel, 
theoricnmente insustentavel, otl'erece gran-
des dimculdades praticas. 

<<Seria uma porta franca para o abuso e o 
arbltrio; muitos pasa11.riam por nllo tsr a 
somma lixada, tendo-a multo superior; ou-
tros pagariam o imposto, sem aliás possuir o 
mlnimo legal.'> 

As dimculdades praticas surgiriam a cada 
momento e a classiflcaçll.o dos contrlbointes 
tornar se· h ia instavel e sujeita. a toda a 
wrte de machinaçOes e abu~oa, tendentes a 
defraudar a faxenda publica; 

4 . o A appllcaçlio da doutrina ao regimen 
do imposto territorial mineiro, além de di-
minuir consideravelmente-(um terço, se-
g- undo calculo approxlmado) a renda desse 
Imposto, viria perturbar todo o syatema da 
lei, e dar:a l?gar á nova inscripçllo, novu 
delongas, novos regulamentos; e, então, as 
inscripçOes fraudulentas se multiplicariam 
pelo retalhamento de uma meama proprio· 
dado em parco~llas de valot• minimo, para o 
tim de evitar se o pagamento do imposto. A 
arracadação do novJ imposto seria anarchi· 
zada, e, quiçá , teríamos de contemplar o &eu 
desapparecimento ou vol-o reduzido ás mí-
nimas proporçOes. 

Taos são em resumo as razoes, pelas quass 
a commisslio enten<l.e que a emenda do ar. 
deputado Carloa Toled,l, apresenta<Ja ao pro-
jacto n. 123, deve ser rejeitada pela Ca-
mara. 



Sala das sessões, 30 de j ulho de 1902.-
Delfim Moreira.-J"ul i' Ta roa•·e1,-Va/e>·io de 
Rezende.-A' Imprimir-se. 

Não ha projecto~. indicações e moções a 
serem apreeentadoP. 

3.' DI@C UiSÃO DO PROHOTO 1' . ) 47 
Lido e posto em 3. · discussão e esta sem 

debate encerrada, ficando adiada a votação 
do projecto n. 147, que perdôa ao réo Theo· 
dor o Sebastião Torres :\!orh.. 

SEGUNüA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2 . · DIECUESÃO DJ I'ROJI!CLO :-;. 146 

Lido e posto em 2. · discussl1o, por arti-
gos, encerra-se eata sem debate e fica adia-
da a votnção do ~-rojeato n. 146, rel9vando 
o thesonroiro da llecebedoria de Minas do 
pagam1 nto em cojo debito se acha com o 
BstKdO . 

DISCUõSÃO DO PARECES. N. i89 
Finalmente lido e posto em discussl1o, e 

esta sem debate encerrada e adi&da a Yota-
ção do parecer n. 189. 

Esgotadas as materlas da ordem do di~ . 
o sr. Presidente designa para amanhA a st · 
gulnte 

ORDEM DO DIA 

P RIMBIRA PA RTE 
Ate uma hera da ta rde: 

Leitura e approvnção da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis· 

s!les e dos projectos, depois de impressos e 
d 1stri bu idos. 

Apresenhçllo de pareceres das commiseões. 
Apresentaçll.o de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moções. 
Discus1ll.o de requerimentos, indicações, 

interpellaçõrs e moç11ee. 
Approvaçll.o de redacçlles finaes. 
Votaçl!.o da materla cuja discus~ão ficou 

encerrada . 
SEGU NDA P.-I.RTE 

Até 4 boras da tardo: 
I.· discuesão do proj ecto n . 148, interpre-

tando a lei n. 319, de 16 de setembro do 
anno passa~o. sobre divisas dos districtos 
de ltat yaius~ú e Conquista. 

Levanta-re a sessão . 

30.• ~ESSÃO ORDI'JARIA AOS 31 DE JU L~II · 
DE 1902 ' 

?REEIDEI>CIA. DO SR. RlllEIRO lll·: C I.IVf:IRA. 
SUMMARI0:-1.· rar lc da ordem l!o d·a . - \ r la. 

- Exped!ento - Ohscnaç io: s drs H S. Ca ll rs rn-
ledo e ,Ht• lpbo Out•a. - 2. · leilura. -Discns,;io 
rlo parecer o. I\12 .-Yotaç;;es adhd as -2. par-
te .-!.· oh cu• sào do proicct(l n . 14R-Discnr-
sos dos Hs.: \'asco Aze1•edo e C>r l'alon Britto. 
Explicação do H . \"a1 ro Azevedo.-llequerlm e~:
to do !f. Oe:üm ~rcrelra . -Bequ~rimtolo ne 
urgfncfa. - ApreH nladlo de redacçt!o O r ai do 
prPj fc lo n . 1 17 .- llffir m do dia . 

Ao meio dia, feita n chamada, acham-se 
presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce -
lestino Soares, Nunes PinheirCt, Carvalho 
Britto, Va~co Azevedo, Astolpho Dutra ,Oiym-
pio Mourllo, Desiderio de ~ l e llo, Carlos To · 
ledo, Porb Primo, Jo!lo Velloso, Ribeiro 
Junqueira, Juvenal Peuna, Jof' o l ';o, Xwier 
Rolim, Arthur Pimenta, Rodrigues Chnve~. 
Oiympio Horges, Assis Linn, AlveJ do Le-
mos, Delfim Moreira, J dyme Gom •P. A<!osti · 
nbo Perei ra, Ianacio Murta, Astolpho Pinto 
e Ferreira e Mello, raltando com c1uaa par · 
t 'çipada os srs. : Epaminondas Ottoni. F. 
Peixoto, Freitas Castro, G ~~ par Lope~. Hran-
dllo Filho, Lindolpho Can.pos, Joaquim Ca-
lixlo, Edmundo Blum, Raposo de Almeid?, 
Luiz Renoú e Simel\Q Stylita e sem t lla cs 
mab senhores. 

Abre-se a sessão . 
Lida a acta tlã antecedente e não haven-

do quem aobre ella raça obser vaçõas o sr. 
Presidente a da por approvada e bem assim 
a da 29. • ses~ll.o. 

EX PE C. II·::"'TI-: 
O sa . I.· SECRf·:nRto d<t conta do sa-

~uin '.e : 

O/fi cio 

llo sr . Presidente do Senado, communi -
candf'. em resposta ao olllc:o desta Camara 
de 29 do Cf ·rrente, que o Senado concordou 
na ha:-monizaçii'l da citaçlio da dah da r'l -
eolu ç!lo da Camara Muuicipal do Cara t inga 
de 3 de revereiro do 1898, annullada pelo 
projecto n. 1(·7, do Senado, uma vez que n!l.o 
roi este em tempo votado peia Cam'.lra. 

Rernetta se á com missão de Redacção 
con junctamente com o projecto n . \07, do 
Senado. 

Req11erimenics 

De Antonio Gentil Gomes Candido, pedin-
do privilegio para explorar o rio Gualaxo 
do Norte desde sua nascente até su!. ' ,;:.:no 
rio Carmo.-A' commissão de Min a•. 

l.l.J escriv!l.o do jury e dos otllciaes de jus-
tiça da coruarca de ju iz de Fora, pedindo 
augmento da verba destinada ao pagamento 
de cu; tas juiiciarias naquella comarca.- .~ · 
commis~llo de Orçamento . 

O FR . C.\RLos ToLEoo trnz no conh ec imen · 
to da Carnara que raltou a algumas sessões 
por motivo de molestia em sua pessoa e 
p reva lecendo-se da tribuna envia ú Mesa u m 
requerimento do primeiro tabellião e official 
ri o r egistro de bypotli ecas da comr.rca de 
~la uh u a~ ~.-. sol ic itaJJdo tres annos dr> l 'cen · 
ça para tratar de nego cios .-A Camara eca 
inteira'.l a quantJ ao ohjolto dn communica -
ção e quRnto !'.o requerimento vao elle :\ 
CCifltniSfãO de Petições. 

0 ~R. ASTCT.PIItl OUTRA envia :\ Mesa um 
offlc.io do presidente da Czmara Mo nlcipa l de 
Cataguzes sotcitando suctorização vara que 
o pode r exec uti vo posm liquidar o debito do 
mun tcipio pa ra com 11 Caixa Eccno\Ili cu 
Particul >~ r de Ouro Preto.- .~· oomm i8s1\o de 
Orça mento. 



2.• LEITU&4 
Tem segunda leitura e fioam sobre a mesa 

para ordem do1 trabalhos 01 pareceres os. 
IPI e 192 

Nlio ba pareceres das commissõas, nem 
projscto1, requerimentos, Indicações e mo 
çõaa a serem apresentado• . 

DIBOU8SÃO DO PAREBER N. 192 

Paua-ee a discnnao do parecer n. 192 
que teve hoje 2.· !eitura visto concluir o 
mesmo por um requerimento. 

Lido, pois, e posto em disousslio, e sem 
debate approvado o referido parecer, que 
vae para o arcbivo da Secretaria. 

VOTAÇÕES ADIADAS 
E' em seguida annunclada a votaçlio das 

matarias cnja dlscusmão ficou encerrada . 
Slio app!"ovados o parecer u. 189 e em 2. · 

dlscussào o projecto n. 146 que vae á com-
missllo de P6tições e em 3.• o de n. 147, 
que vae á commisalio de Redacçllo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
J.a 1>18CU88ÃO DO PROJE:CTO N. 148 

E' lido e entra em I.· discnsalio o proje-
cto n. 148, interpretando a lei n. 319, de 
16 de setembro do anoo p . findo, sobre di-
visas dos districtos de Itatyalussú e Con -
quieta. 

O •r. V••eo A•eYetlo :-Peço a v. exc., 
ar. Preeidente, remeiter-me o prcjecto em 
discu111ão (é satir(eito). 

Sr. Presidente, pedindo a palavra para 
diecutir o projecto n. 148, nlio tenho por 
objectlvo preju~icar os lntere81es do novo 
municipio de Jtaúna. 

Assisti ás magestos&l festas com que 
aquelle povo adeantado e culto celebrou o 
aueptcioeo acontecimento da creação do 
munlclplo e tive ocoui&:o de vêr o grau de 
adeantamento e de pr:osperidade que appa· 
relba aquella. localidade para um futuro ri· 
sonho e grandioso, notando tambem quanto 
foi justa a medida do Congresso MIDeiro 
quando elevou aqnelle districto á cahgoria 
de villa, sede do novo municipio. 

Assim, portanto, as minhas palavras em 
relaçlio ao projecto nlio podem, de leve se -
quer, Importar em opposiçlio ao! Interesses 
daquelle povo e eu nlio poderei ser acoima· 
do de contrario aos grandes melhoramentos 
de que o município de Itaúna tem necesai -
dade para ocoupar gloriosamente o saliente 
papel que lhe está reeervado nos destinos 
ao porvir. (Muito Tlem)~ 

Vindo d!scutlr o projeoto, obedeço tão só· 
mente aos impulso• da minha consciencla, 
porque julgo que as diaposiçOes nelle conli-
du offendem profundamente as dispoalçOe~ 
da nossa Constituiçllo. 

E' evidente, ar. Presidente, que o proje-
cto n. 148, nos termos em que está concebi -
do e pela mataria que consagra, não póde 
ser considerado unicamente como interpre . 
tativo da lei n. 319, do anno passado. 

0 IR. C4RVALHO BRITTO : -Nilo apoi· 
ado. 

0 SR. FERREIRA E MELLO:- E' O que V. 
exc. não póde provar. 

0 SR. VASCO AZBVBDO:- Affirma catego-
ricamenh o meu illustrado coltega q na eu 
nllo pouo provar a Inconstitucionalidade do 
proj.Jcto. 

0 fR. CARVALHO BRITTO:- A mesa D!O O 
recaberia se elte fosse inconstitucional. 

0 IR. VA!CO AZBVE JO : -Nilo disponho de 
talento ( w 1o ap .i 'lilO$ ) e nem de bastante 
preparo ( não apoiados ) para defender cabal -
mente o meu modo de psnsar, mas vou fa-
z ~ l - o de acoordo com as minhas forças e com 
os dich mes da minha consciencia. 

ntz o projacto em seu art. 1.· que os dis -
trictos de ltatyaioss(l e da Conqui>ta ficam 
pertencendo ao munloipio de ltaúna, com 
as divisas que tinham anteriorment~ ao 
anno transacto, isto é, com as divisas tra-
çodas pela aaaembléa pro vincial e pelo Con· 
gresso do Eitado. 

Para demonstrar os motivos que me le -
vam a julgar inconstitucional o projecto, 
devo informar á caea que a Camaru. Munici-
pal do Bomfim,a que pertenciam antes da lei 
n . 319, os dlatrlctos de llatyaiuuú e de Con-
quista, creou, no exercicto das funcçõea 
outorgadas pela lei n. 2, dois dist rictos na-
quelle ter·ritorlo-os distriotos de D. S1lverio 
e de Floriano Peixoto. 

A Camara Municipal do Bom fim julgou se 
anctorlzada a crear enes dois distrtotos e de 
facto os creou, como sabemos pelas f>Ublica -
ções da imprensa . .. 

0 SR. FERREIRA E MBLLO : - Ainda não 
estava terminado o decennio ex igid o pela 
Constituição . 

0 SR. VAIO() AZBVBDO •.. e pela questlio le-
vantada entre o novo mnnlclpio e o de Bom -
fim. 

Se, como affirma o lllustrado collega re-
sidente na cidade do Pará, não estava findo 
o decennio exigido pela Constituiçlio, e por· 
tanto, a Camara Municipal de Bomllm não 
podia legalmente organizar ou crear 01 doie 
municip10s, é nulla a lei daqnella munici-
palidade .. . 

0 sa. FBRRBIRA B M&LLO: -Apoiado. 
0 SR. VASCO AZEVEDO . .. e uma lei que 

está sujeita a annullaçllo pelos meios regu -
lares que alio : re.,urso interposto para o 
poder judlciario,on para o Congresso,por in -
termedio da Aasembléa Mul:'.loipal, prece· 
dando recl amaçllo das pessoas interessa -
das . 

O sa. Asns LDIA : -Perfeit amente. 
. 0 BR. VA8CO AZEVEDO ; -Nada disso, po · 
rem, aconteceu e agora vem o projecto, sob 
pretexto de interpretação, annullar dois dis-
trlctos do munic1pio do Bom fl m. 

Ainda me occorre uma outra consideração, 
que eu lembro á Camara : se, votado o pro-
jacto, fõr o poder judiciario chamado a in-
teivir na contenda e julgar que a munici-
palidade do Bomfim exercitou legalmente o 
eeu di reito, creando eesee dois dlstrictoa, 
que valor, ar. Presidente, terá a lei do Con· 
greeao Mineiro uma. vez que o poder proprlo 
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para deotdlr -a queatlo pense de modo oon• 
trario 1 ( Pauao ), 

Se oa diatrlotoa eativerem lagalm&nte crea-
doe, o Congresso vot.erá uma lei sem va. 
lor. 

D3mais, sr. ?residente, eu entendo que 
o projeoto o. 148 vae prejudicar altamente 
a autonomia municipal consagrada em nos~a 
Conatitutçill), porquanto, entre as attribui -
~Oe3 que podem exerco>r ae camaras n. u uioi -
pae~, sem a interfereneia de outro qualqu er 
poder. estli a diviBão distriotal, e ninauam 
poderá conteah.r que o Congt·eaJo Mineiro. 
votando o projeoto, vae intervir em ct·eaçl!o 
de distric tos depoi s de passado " decennio 
constitucional. 

0 SR. P'&RREIRA E MELLO dá um a1>arte. 
0 SR. VASCO AZ EV S: llO:-l<;oteodo, sr. Pre 

sidente, que lei intRrpt•etativa é aquella que 
esclarece duvidas PXi st.entes no corpo de o u-
t r a le i; Interpretar, ~m meu mo lo de ver. 
é toroar clara a diEpos ,ção rte uma lei. 

O r~, o projectQ nã J int lrpreta co usa a 'gu 
ma: desmembrado nlllnictp io de Bomflm dois 
diatrict·cs creados po~ aquella m un :c ·pa li-
dade . 

0 SR. CARVALHO BRITT.:>:- Passandu a per-
na no Congresso do Estado . 

0 SR. VA4CO AZE VEDJ :-Se a Camara Mu · 
nicipel tinba competencia não pr .. valece a 
accusaçno do nobre deputado: ella. podia per · 
feitamente legi!lar sobre o &ílsumpto; exer· 
cer, n a cr~açilo dos district?s, uma attribui-
ç:lo legal. 

Julgo, sr. Presidente, que este projeoto não 
é interpretativo, ant~s annulla a autonom ia 
municipal. 

Nestas condlçOe~, emb >ra amigo fervoroso 
e dedicado do povo adeantado e culto ele ltaú -
na, embora deseje de coração a prosperidade 
de tão futuroaa localidade a que estou prom· 
pto a prestar todo o serviço que puder, pe 
laa razoes expostas, não posso, aem transgri· 
dir oa dlctamea da minha consciencia, dar 
o meu voto a este projecto . 

( Muito bem I Muito ll~m I ) 
O •r. «:arvalho Brl&&o:-(Nll:o devolveu o 

aeu discurso). 
O l!lr. Vaeeo Aaeveclo (para uma explica· 

rão pes11o<~l:)-Sr. Presidente, o nouo illu1tre 
coliega terminou o Beu diacur.;o dizendo que 
a Camara devia approvar o projecto como 
um pr otesto contra a politicagem <! a Camara 
Municipal tie Bcmftm, e eu, aJvogando est!l 
questão peran te o C,JDgreuo Mineiro, de· 
claro que em meu espirlto não paira de leve 
seque r u menor idéa de politicagem (muito 
b•m) . 

lnpugnar.do o projecto o faço sem pre ten 
der otrender d ire itos de ninguem, sem p re 
atar-me a inst:·umento de politicagem. 

O meu intuito é o de e;umprir deveres e de 
dar o meu voto de aocordo com a mioh11 
consc!encia. (Muito b•m; muito b<~m ). 

O •r. Delllla ••retra d i:r; que de um 
lado allega se que o projectc é inconstitu 
cional, de outro lado o ill11stre deputado re· 
preFentante do 5. · diatrioto e residente 
nesta Capthl, affirma o contrario, que trata-
., elmple!mente de uma lei Interpretativa. 

A . C . - . 2 1 

Sentindo o orador o seu espírito em com. 
pleta duvida e poriaso mesmo nlo a e julgao. 
do habilitado a votar a materia, como pen-
sa que a Camara tambam nl!o estarli. (a poia-
do! geraes;, e acb ando ' e ausente o auotor 
tio projecto vem ap1•eseotar um requerimen . 
to de adiamento l!.a dlsou t e!lo . 

0 ar. AHJLPHO DUTR. .\ : - E é importao\& 
S:Lber como é que a Camara MumciiJal do 
llomtlm communicou á Secretaria do Ccln-
greaso a creaçã ) rio di~tricto. S 1 nllo houve 
commuoicaçll.o é o aoto ela Camara Muniol-
pal quo o Congre3So ni'io tem ob:i gaçào de 
ccnheco;r (Apoiador) . 

Vem á Mesa, e ltdo, a p .. ialo e posto em 
disousaào o seguinte : 

Rrq ueri ,,,ento 

H.equairo~moa o adian.anto da dtscussào do 
proj ecto n. 148 por oi to dia~. 

Sa la das 80880e8, 31 de jultJo de 1902 . -
Pad ··e Pio . - Delfim lrfore•ra. 

Ence l' r.,da seUJ debute a d tscussão e ap-
p . ovado o r equer iOJento, pelo que é retirado 
da diacussll.o o projecto, 

R,•quer imen/ fJ de urgsu ... ia 

O !R. H.oDR.lti UIH CnAn~a (peta or dem) de-
po i~ de ú bter urge ncl11 apresenta o segu i ntt~ 

Pm·ecer e re:U1CÇ<iO fina ! sobr11 o projrcto ". 
1-17 

A commissl!.o de Redacção de Lei ~ . a que 
foi presente o projecto n. 147, é de parecer 
que seja adoptads. a seguinte redacção : 

O Colgresso Legislativo do Estado de Mi· 
nas Garaes decreta : 

Art. I .· Fio& perdoado o réo Theodoro 
Ssbastil!.o Torres Marta, ex-delegado de Po-
licia do municipio do tHo Pardo, do reato 
da pena a que foi condemnado, como incur-
so no artigo 130 do Codigo Penal, por aen-
tença do juiz de direito da comarca do 
Rio Pardo, proferida em 23 n;; abril de 1902. 

Art . 2.· Revogam -ae aa dispoaiçõe~ em 
contrario. 

Sala daa commis8ões, 31 de julho de 1001 . 
-Ro:lrigues Chat:es. - Ribeiro l•mqu.-ira.-
Ferreíra e Metlo.-A imprimtr-se . 

Nada mliiP he.v endo a tratar se o ar. l-re-
sidente designa para amanhll a Beguinte : 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTI! 

Até uma hora rl.a tsrde : 
Leitura a a pprov a<;lo da aota. 
E1pediente. 

Até duas horas da tarde: 
Segunda leitura rios p areceres de comml1 

ailes e dos projeotoa, depois de impresao3 e 
distribuídos . 

Apresentação de parecere• das commis!Ool 
,; presentaçl!.o de projectos, requerimento•, 

iudicaçoes, interpellaçOes ou moções. 
Discusallo de requorimentoa,!Ddicaçilee, ln-

terpellaçoes e moçoes. 
Approvaçlio de redacçoea ftnaea . 
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Dieoue110 unlea do parecer n. 191, ooo· 
cedendo licença ao sr. deputado Luiz Cas· 
siano. 

SEGUNDA PA.RTI! 
Ate 4 horas da tarde : 

2. · discussllo do projecto o. 81, de 1000, 
a obre E. F. deste. Capital á cidade do Pitan · 
guy . 

3.· do de o. 14 5, sobre doação ~o predio 
em que runcoionou a Eacola de Minas em 
Ouro Preto. 

3. · do de o . 143, sobre subsidio para o 
Presidente do Estado e para o Coogreuo no 
futuro q uatrieoolo. 

Levanta se a aessão . 

31.• SESSÃO ORDINARIA, AO 1.· DE AGOSTO 
DE 1902 

PRESI DENCl •\ DO SR. il.tBEII\0 DE 0LIVEiaA 
SUMIIIARIO :- 1.• pa•te da ordem do tlia. -Acla. 

-Expediente . - Obserraçocs do sr. \'a!co Aze-
vedo . - Olscuss:io e volaçAo da redAcçãJ final 
do projeclo o. 147. - Dlscus!ao do puecer n. 
191 . -~.· parte.-2 .· dl!cnssào do projecl ~ n. 81, 
de 1\lOJ . - Ar!. J. · Di!curso e emenda do sr . 
Vasco Aze,•edo .-3.· dlsca&!ào dos projeclos ns. 
H~ e 143. -Ordem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamad a, acham se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho 
Britto, Olymplo Borges, Agostinho Pereira, 
Va&co Azevedo, Joveoal Peooa, Jayme Go· 
mee, Delfim Moreira, Carlos Toledo, Jose 
Gonçalves, Valorio de Rezende, Julio Tava · 
ree, Jollo Pio, João Luiz, Ribeiro Junquoira, 
Xavier Rolim , Ferreira e Mello, Arthur Pi· 
menta, lgnacio Murta, Daalderio (!e Mello, 
João , Velloso, Alves de Lemos, Astolpho Do · 
tra e Aesls Lima, faltando com causa parti-
cipada os srs. : Epaminondas Ottoni, F. Pei-
xoto~ Freitas Castro, Gaspar Lopes, Brandão 
Filllo, Llndolpho Campos, Joaquim Calixto, 
Edmundo Blum, Raposo de Almeida, Luiz 
Rennó e Simeão Stylita e sem ella os mais 
senhores. 

Abre-ae a sessão . 
Lida a acta da antecedente e nl1o havendo 

quem eobre ella Caça observações o ar . Pre-
atdente a dá por approvada. 

EXPEDIENTE 

0 SI\, J.o SECRETARIO dá conta do se-
guinte: 

Requervnentos 
De Jolio Pinto de Almeida Lima, pedindo 

privilegio para explorar o leito do rio Ayu-
ruoca, desde sua nascente até sua foz no rio 
Grande .-A' commi8f1lo de Minas. 

Do engenheiro Manoel Cavalcante da Albu-
querque e outro, pedindo privilegio para 
explorarem o leito do rio Guala:ro do Sul 
desde aua nascente até soa juncção com o 
rio Carmo.-A' mesma commissão. 

De AICredo Walter Hellbuth solicitando 
privilegio para explorar o leito do rio Abae-

te, aftloente do S. Francisco. -A' mesma 
commissão. 

De d . Rosa Faustina de Azevedo Lobato, 
profe11ora publica em Pltangoy, pedindo dois 
annoe de licença para tratar de sua saude. 
-A.' oommlsailo de Petições. 

0 SR . VASCO A~t:VEDO envia a Mel& um 
requerimento de Alberto André Delpino, pro-
fessor de desenho do Internato do Gymnasio 
Mineiro, pedindo augmento tle vencimentos. 
-A' commiaeão de lnstruoçllo Publica. 

Nlio h a materies distribui das para 2. · lei-
tura nem projectoP, requerimentos e pare-
ceres das commissões a serem a.pre~entados . 

DIECUSS ÃO DE RI·=DA.COÕE I Fll'óARS 

Lida e posta em discuasllo e sem debate 
approvada a redacçilo ll.oal do projecto o. 
147. - Remetta ·se ao Senado. 

DI€CUiSÃO DO PA R ECER N. 191 

Em seguida lido e postlJ em discussão uni-
ca encerra se eata egualmeote sem debate e 
e approvado o parecer n. 191, concedendo 
licença ao sr. deputa.fo Luiz Cassiano. 

2.• PARTE DA ORDEM DO Dltl. 
2.· DISCIJStÃO DO PRO.IEC TO l'ó, 81, D Jo: 1900 

E' lido e posto em 2. · discussão o se· 
gutnte: 

Projeclo " · .<? f de 1900 

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

nas Geraes decreta : 
Art. I.· Fica o governo auctorizado a 

contraotar com quem malor81 vantagens 
oíferecer a coostrocção, uso e goso de uma 
via ferrea, de bitola de um metro, que pas-
!&ndo pela chlade do Pará , ligue a Capital 
do Estado a Pitanguy ou ao ponto mais 
conveniente da E. de Ferro Oeste de Minas, 
nas proximidades dessa cidade. 

Paragrapho unico. Ao contractante será 
concedido privilegio por ciucoenta annos e 
zona privilegiada de vinte kilometros para 
cada lado do eixo da. linha. 

Art. 2. · Revogam -se M disposições em 
contrario . 

Sala das sessões, ·23 de agosto de 1000.-
Ferr~ira e Mello.-Carvo/ho Britto.-Padrc 
Rolim.-José Gonçalves.-Olympio Borg6s.-
Fran1r.lin Botelho.-Lui~ Cassiano.-Parlrc João 
Pio. 

Em dl1cuullo o art. 1. • 
O 11r . \ 'asc:o Aze't'edo : - Sr. Presidente, 

pedi a palavrà para enviar á Mesa uma 
e mentia ao artigo I .· do projeoto, emenda 
que fundamentarei em poucas palavras at-
tendendo n que ella coneagra uma medida 
de alta oonveoiencia, que, segundo penso, 
merecerá da Camara plena acceltaçllo. 

Diz o projecto em seu artigo I.· que uma 
estrada de ferro, qoe pane pela cidade do 
Parâ, li3ará a Capital do Estado a Pltanguy, 
ou o. um ponto mais conveniente da estrada 
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de ferro •Oeste de MinaP» nas proximidades 
dena cidade. 

A emenda que offereçCJ diz (liJ) : 
<::omo sabe a Camara , foi concedida pelo 

Congresso uma eetrada de ferro que liga 
a nova Capital é. cOes tu na estação de Gon· 
çalves 'li'erreira. 

E' de orer-se, ar . Presidente, que essa es-
trada seja levada a efi'eito uma vez que j9. 
estilo elaborados estudos a respeito e já ha 
contracto cellebrado para sua construcção, 
e anim nll.o baveré. conveniencia que partau-

Esgotadas as materias da ordem do dia 
o sr. President' designa para amanhã a se -
(IUinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PA RTK 

AtJ uma hora da tarde : 
Leitura e approva çl!o da neta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde : 
daqui duas estradas que vã? correr quasi Segunda leitura doa pareceres de commis· 
parallelamente . sões e dos projectos, depois de impresaos e 

Na bypothele da construcçllo da estrada distribuidoa . 
de Beilo Horizonte a Gonçalves Ferreira, a Apresentaçllo de pareceres das commis· 
linha que se destina a eervlr á rica " fertil sões. 
zona dos munlolp!os de Par :'t e de Pitanguy, Apresentação de projecto~. requerimentos, 
não tem neoessida1e de parti r directame~te indicações, interpellações ou moçlles. 
desta Capital, porquanto, co_m multo ma1'?r 1 Discussllo de requerimentos, indicações 
ecouom_ia, ella P.ederé.. part1r do P«?nto ma1s interpellações e moções. 

· convemente .da linha terrea _da Cap1tal _a Gon· Approvação de redaoções flnaes. 
çalvel Ferreira, que adquirirá grande 1mpor· 
tanoia, tornando 1e tronco do ramal de Pl · 
tanguy. 

Neetas condiel:!es, tenho a honra de sub· 
metter á. consideração da Casa a emenda que 
formulei e que espero merecerá. a acceltação 
da illustrada commisaão de Obras Publicas. 
(Muito bem) 

Vem li. Mesa,é lida, apoiad a e posta em dis· 
cusallo a seguinte 

l~mtnda 

Ao art. 1. • 
Em vez de «que paaaando pela cidade do 

Pará. ligue a Capital do Estado a Pitanguy ou 
ao ponto mais conveniente da E. F. 
Oéste de Minas nas proximidades dessa ci· 
dade• diga-se :-«que, partindo deeta Capi · 
tal ou de ponto mais conveniente da E. F . 
de Bello Horizonte a Gonçalves Ferreira, se 
dirija á cidade de Pitangu y, pasPando pela 
do Parà.» 

(S. R.) Sala das sessões, I.· de agosto de 
1902.-Va sco A:e~edo . 

Não havendo mais quem sobre o artigo e 
emenda peça a palavra encerra· se a di~cus · 
sll.o, lendo os mesmos approvados . 

Em discu81lio o art. 2. · é o meamo sem 
debate approvado. 

Caneentmdo à Camara que o projecto passe 
a 3. · dlaousaão volta elle a commlun:o de 
Obraa Publicas. 

3.· DJCUSIXO DO PROJI·:cro N. 145 

Lido e poso em 3.· discussão e sem 
debate approvado e vae á commissão de Re· 
dacção o projecto n. 145, sobre doaçllo do 
predio em que tnnocionou a Escola de Minas 
em Ouro Preto . 

3.' Dl iiCUBBAO DO PROJ F:CTO N. 143 

Egualmente sem debate é appr.:>vado em 
3. • diecuaeio e vae à com missão de Reda-
cçll:o, o projecto n. 143, sobre subsidio para 
o President.e do Estado e para o Congresso 
no futuro quatriennio. 

SEG UND ' PAl\TK 

Até 4 horas da hrde : 
I .· diacuse ão do projecto n. 153, sobre 

construcção de uma estrada de syatema 
<d\lonoraib> que ligue Diamantina ao Cor· 
vello. 

Discusa:lo unica do parecer n . 
Le,·anta-se a ressl!:o. 

190 . 

32. • SESSÃO ORDI NARIA, AOS 2 DE AGOSTO 
DE 1902 

PRJUIDENCIA. DO SR . RI RF: IRO DE 0LIV F: IRA. 

SUMM.\RIO .-1 . · parte da ordem do dla-Acta -
1-:xpejicote. Observações do H. \":,aco Azevedo . 
-Apresenlt ~á~ dos pareceres para 2. ·discussão 
dos projecloa ns . 150 e 151. !~em das redacçõea 
Ooaes dos projectos o; . 111 e i45 .--2. • parte. 
- I .· discussão do projecto ns . 153 .- -Di: coallâo 
do parecer n. 190 .-Hequerimento de nrgencla. 
- &presentaç.io da redacçAo tloal do projecto o. 
i O'. do S~oado, de 1898 . -Orde•n do dia. 
Ao o&eio dia, feita a chamada, acbam-18 

presentes os srs.: Ribeiro de Oliveira, Ce· 
leatino Soares, Nunes Pinheiro, Jolio Pio, 
Olympio Mourão, Porto Primo, Carvalho 
Britto, Jose Gonçalves, Agostinho Pereira, 
Rodrigues Chavee, Joaquim Calixto, Jayme 
Gomes, Delfim Moreira, Deslderio de Mello, 
Artbur Pimeqta, Julio Tavares, Carlos Tola-
do, João Velloao, Astolpho Dutra, Olympio 
Borges, Juvenal Penna, Vaaco Azevedo, AI · 
vee de Lemos, Assis Lima, Valerlo de Re · 
zende, lgnacio Multa, Ribeiro Junqneira e 
Astolpho Pinto, faltando com cauaa partici· 
pada os srs .: Epamlnondaa Ottonl, F. Pel· 
xoto, Freitas Castro, Gaspar LopeP, Brandão 
Filho, Lindolpho Campos, Edmundo Blum, 
Raposo de Almeida, Luiz Rennó e Simeão 
Stylita e sem ella os mais senhores . 

Abre se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e n!o havendo 

quem aobre ella faça observações o sr. Pre· 
sidente a dá por approvada. 
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'EIPIDI'!NTI! 

1 

8 1.· O eetado-malor da Brt,ada oonltari 
de um coronel eomn.andante, doie majoree-

0 IR. J.· Ssca <.naro dâ conta do ••· a11latentee do penoale do materl11l, um ca-
plnte pltlo·leoretarlo e nm tenente-ajudante de 

De vereadoree da Camara Municipal de 
Monte Carmello, proteatando contra o pedi-
do de tr anaferencla doi dlatrictos de .ti gua 
Suja e S. Sebutlllo da Ponte Nova para a 
comarca da Eetrella do Sui.-A' commluil.o 
de Eetattatloa. 

Requerimento 

Doe e111pre~a:adr1 da porta du Secretaria& 
de Eaiado aobre equiparaçllo de vencimen· 
tca.-A' commisfil.o de Orçamento. 

Officio 

Do Pruirlente da camara Municipal de S. 
Jollo d'El · R~y redindo a decretsçllo de nma 
lei que t brigue as partee a apruentar qui · 
taçlo·do lmJloeto de induatrtas e protlss~el 
para poder aprerentar se em juizo como au · 
otoraa ou ré• .-A' oommluil.o de Petlçllea . 

·o IR. VASCO A7BVEOO envia á Mel& um 
omclo da ·camara Muoiolpal de S.nt' Anna 
doa Ferro• 'P"'dindo a revogaç!!o do ertigo 
13 da lei n . 319, de 16 da eetembro de 1901, 
que anne:rou ao municipio de ltablra tarrl· 
torto pertencente ao seu municlplo e uma 
repreaentaçil.o de ba bltantee de Sant' Anna do 
Paralzo prot11tando contra o desmembra-
mento de reu terrltorlo do municlpio de 
Sant'Anna de Ferro• para •er annexado ao 
de ltabira.-Remettam •• ã commlsallo de 
E•tatlatloa. 

Nlo ha matertu para 2.• leitura. 
APUtiNTAÇIO DB PARJ!CER EI DE COMMlllliE8 

O IR. V.uco AIKVEDO, pela commlsall.o de 
Força Publica, apresenta oa •egulntes: 
Partcw pllrtJ e.· di•cusstfo sobrt o projecto n. 

150 

(FORÇ! PUBLICA) 
A commiatlo de Força PubulicP, a que (ci 

fruente o prf·jecto n. 150, i à approvado eu. 
. • dl1cuss!o, dfdreoa·o para 1.'.• com fl eub 

etitutlvo 11,11e a este acomraoha e é de pare· 
oer que &eJa o mfamo subetitutivo sppro · 
ndo. 

Sala da• commlulleP, 2 de ago1to de 1902 . 
-Vasco Aztvt®. - .i.lru dt Jiemos . - laJime 
Gomes. 

ordene. 
8 2. • O eaquadrlo de cavallarl&, que con· 

tlnuará annexado ao I.· baialblo, conetará 
de um capitlo, um tenente, doi1 alfere1, 
um p!lmeJro aargeato, quatro regun·Joe sar-
gentos, um forrlel, 12 cabo1, 12 antpeçada•, 
48 1oldados e 2 clarins. 

§ 3. · O eatado-maior doe ba.talbllea oon-
•tará de um tenente cotonel -commandante, 
um major fiscal, um capltllo cirurgtlo, um 
eapiUI.o ajudante, um tenente 1ecretarlo e 
um alferes quartel·m• stre. 

§ 4. · O ettado men r do I.· batalblo 
constará de um targento ajudante, um •ar · 
gento qualtel meatre, um aer~ento meatre 
de mu!lca, um 1argento corneteirc-o: ór e 
30 ffiUIÍCClB. 

§ 5. · O e&tado·menc·r do 2 ·, 3 . ·e 4. · ba--
talbllas coo1tará de um •argt~nto-aju -Jante, 
um eargento quartel·meatre e um sargento 
corneteiro -m ór . 

§ 6. · Além doa omcla68 existente• no ee· 
tado maior da Brigada e doa omclaes e praças 
doa estados maiorea e menores doa batalbõet, 
baverá mai• , em cada um doe meemos bata · 
lhõ.a~. 4 cap1tãea, 4 tenentes, 8 alferaP, 4 pri-
meirO& f argent•. s, 16 eegundoe sargentos, 4 
for l'lei8, 48 caboe da eequadra, 48 anapeça· 
daa, 292 soldados e 8 cornetairl'a, os quaea 
aerllo dividido• J:Or oompanhiu. 

Art. 2. · Para o cargo de com mandante da 
Brigada, que sará de inteira conftança do Go-
verno, o Presidente do E1tado nomeará pea· 
soa ldonea e para o de oapltlo· cirurglil.o um 
medico. · 

Art. 3. · O omcial em dlll~rencia ou com · 
mifBil.o do Governo, da chetla de Policia ou 
dca commandante1 da Brigada ou bata-
lhlles, ter6, durante o tempo que durar a 
dlligenola ou comml11llo, uma ajuda de 
custo dlr.ria aulm discriminada : 

Commandantee da Brigada ou batalbllee, 
6$000; majores, 5$0:M>; capltllee, 4S000 ; te -
nentes e alreree, 31()()(). 

Paragrapbo unico. E!l& daapeza correra 
pela verba-peuoal. 

Art. 4. · Emf(uanto existirem claros naa 
ftleiraa da Brigada, o Governo poderá oontr&· 
atar paizanos para o eerviço do1 destaca· 
mento1 loo~~~ a 2iCOO diarioa, corren<fo esfa 
deFpeza pel a verha-peuoal. 

Art. 5 . · O I . · batalhão terá a Eéde na 
Capital e o Governo determlnarà a réde doe 
c.utroP, tendo em vista aa conveniencias do 

IUB.Tt'!'UTI'VC A Q'.' B 8\RBFIRB O PARECII:R. lei ViÇO publico. 
fUPRA Arr. 11 . · Pica o Governo fiuctorizado are -

0 Congren~> LE>glslatll'o do Eetado de Ml · rormar o rt>gqlamento da Brigada de oon-
naa Gerae1 decreta : rormldade rom a pruen·e lei. 

Art. 1. · A força publica do Eatado de Ml Art . 7. ·Continuam em vigor 11 diPpo•lçllaa 
nu Gerae1 fica ftxada em l.llOO hornena, de leis anteriores que nllo forem revogadas 
lncloaiv6 97 omcheP, formando o eetadr>· por eeta lei. 
l!!a_i(ir da Brigada, um eequadrllo de cavai Art . . 8. · Ravcgam -ae a a dlapc•içllu em 
arra e quatro batalhlla• de Infantaria 01 contrerro. 

quan &Hio IUbdtvldidos em 16 companhias Sah du commiarllea, 2 de a~roato de 11102. 
aom utadoa maloree e menore1, conforme o 

1
- Vasco Auve-1o .-Al"e' d~ Lllm111. -JtJyme 

mappa anne:ro. Go"'e~. 
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Par1cer para ugunda diJCI'IIlfo Jchrc o P"O}ecto 11. 151 

A commiaallo de Força Pobllca, a que roi presente o proje3to n. 15i, já approvado 
em primeira diiCUIIllo, ofl'erece ·o para. segunda com o 1ubstitut1vo que a este aco mpanba 
8 e de parecer que leja o substitutivo approvado. 

Sala das commlss!lel, 2 d' agosto de 19)2 .-Vasco A~e oe!b,-.-l!ou de LernoB.-Jayme 
Gomll. · 

Subst,iluti vo ao projcd () 11, f,í I de 190~ 

O Congresso Legitlativo do .Eitado de Minaa Geraes decreta : 
Art. I. · I'ica o governo auetorlzad> a de3pen der, no eteroiolo de 1903, com a Corça 

publica do Ettado, aegundo a tabslla a11nexa, a quantia d' -2 .469:4833000. 
Art. 2.· Revogam-18 aa d!spoaiçõea em contrario. 
Sala daa com mlu!hs, 2 d' ag .>s~o d~ 1902 .-Vasco .4. seoed>.-1loss de Lernos.-ltty me 

Gomt11. 

Tabella de fhl:açiio da Força Pabllca para o e:.:erelelo de 1903 

~l ~:~:et~s~~~~~~;;'.',! ·~. :~~,-,;.~~·d·. u~t~~ · d~ - i,~-~~ii,~J~ :: .. 
,; :\lajÕrc•. un·lu I •l.so . es e 2 a" ~ lst entu . . . 
l Ca pu.t: , • olr ul'gl ô~"' - . .. . ..... ... ......... . ... . . . ..... . . , . . . 
:, Caplt!let . aen..to ... uj•••la ntu ..te ba ta. lh6es e um se~rot..ri o da 

JJ rlratJ.- .......... .... . . . ... .. . . .... . . ... . . . ......... . 
l1 Cl\ pil tí.ea , 1 811•10 hi llOmm~nd.ln ta' d <t ..: • wp:•oh1a~ o uw ..:.ow• 

mantlanto do E1q u aJ riu . . . .. ... .. .... . . ... .. _ ....... . 
~. TenoJa te:t, aorulo" ~hi i"Oh!.rl u-t J o~i 1l.l1.l lh0e-t o u.n ~j•h! a nt ·~ 1lt.l 

ord cn!l d " Bri;<~. d:z. . . . ... ... . ......... ... .. ... . 
1'7 Tcneul!!!l !i lt llaJitruu':l •htc cc..I •I,HLn bl JIS e Jo E~• t Uii• l r:lo . 

4 1\l(erea qu a. rte ls - uru rre:t . .. . . .. .. ... . , .. .. .. . .. . . . .. . 
3 1 Alft! r l!s, t uhallernos da ~ •:u rnt•auhlas c do Ba•rul d r .io . 

·I !o\argontoa ajuda ntes. ... ... .. . . ... . . . .......... . 
• S:l r :;totot ' l ~rarlel !!-o-111'1&1ros .. . . .•••.. 
I Cor netolros-mür es .. . , . . .. ...•• ........••. . ..• , . . .....•• ,, •. 
I i\ lest r e de wosl..:a • ••••• • ••.•• ••••••••• , •• , •• , •• • . . , •••• • ,, • 

t O :'\lntlcoa ti o I . n lllasso •••.....•..• •• , . . .•• • .••. . •. .. •. , •. , , 
lO Mu :tloos d e t.a cl~ll!i ') ,, •••••• • •••• , . •• • ••••• • • •• , •• • •• • ••• 
tO ~u.sl uos do 3." ..: lata<! . • • • ..• ,, •• ••• , •. , •• . • • • • ••• • • ••• •• • . 
t? l,ot sargeatot . . ..•..•.•.. •. •. . .• •••..•.. . •••• • •••••. •.••• 
ea t .o• sargeotoa . . .••••• •• ••. • •• •.••• •••• . . . •• • • ••• •.. • •• •••. 
t 7 Porrleis , • . . . . • . . . • • •. •. , • • , • • • , .• , , •• •• , , , • , •••....•• , •• 

to• Cahu• do csqu:\dra. 
:.'Ot Anspeçado.t • . 

I . 216 !iicldados • ........ 
:: 1 Corneteiros, uud' 2 d.t.rln1 . 

!J I gtapl. ti :. r:\ t . S:'•'J pra :a>~ a t8 t01 na m• ·•llt . ... . . . 
c ) 1-'ar•la mento t-IA'-' t .~•JJ t•ra<:a:-t :, I !OI OOll u a m ellin . 
•IJ ll rati11>l &Qi o a nengotj'lllOa : ~ 20•1 r ,;1• •Haric. ... ....... ,. 
c) Forra.:om, rurra ;rem e me d toa ut.en tcs pua o t aulu .. !lcs 

•la Bri~J.•I• e t• -":l os tios olU elacs montado;; .. 
(, Ajut.l:a ele <Just u a. olll.: h ut Otu tr.:l. n•llo .... .... ... . .. . . . . 
·I) Ronron ta. •IOi :-&.0'\ID &OJ: ' ' '-' R~-pt.-drl·• e doa •Jfll>llau lllOD .. 

t ,.Joa . . . ..... . .. . .. . .. . . . . .•. . .. . ......... .•. ..... . . 
IIJ Com ttra o .:on.:l.·tu ti a C•j Ul pa&neotu, ar •·o lo~ J.:ht&l tl811-

tt:~. m• •ni~&o o t nstrt11uun t ua de uln sl..:.a, et ..: ... 
i_1 ..:oulllu .S i tl do oiJ ra.~ u ll •o l!'fer va ;;áu da linha. úo .. nro 

)lill iiro , . 
il Aq :.urle1.\mtnt ._.. tuterr • · u~u l •l:i , O't i''dleo h: e lut . 

\ 'tUlOliii Oh fi) 
•Harlo 

:? 8-itlO 
:.!8 100 
t8800 
t8t OO 
!dOOO 
t8800 
18100 
28200 
28000 
l8900 
18800 
t8700 
l8600 
18700 

Y~ Jo -! l!uen l u 

.tnnua l 

• :•>008000 
' ' : 300SOOO 
·l :3008000 
1 : ~0 0 8000 

~ : 6008000 

3 :•oosooo 
3 :ooogooo 
:1•0008 000 

_ 2: l00800V 
' : 1008 000 

S :thhtSOOO 
!! l :ZOOKOOO 
n:SOOI OOtl 
IG ; SO OSOOO 

1 ~: 0J( 8 000 

l 5: ••OOSQO·'l 
5 1 !11 tl08 0·1•) 

!1:60Q80ll" 
:H : • iOu~ O ,o 
3 :~.01&0 011 
3:50 180.lt1 
2 :GtSSOOu 

S7 ~ 80JO 
1 :3 00&001• 
o::.7o&oor. 
u: !o:-.soou 

13:6518000 
t!J.;d t 08000 
11 : aosr.oo 

t 'li : 028SOOO 
u .; :r.~tsooo 
11 0: I HS~OO 

21 •)9< 6000 

t.l o:-.: H8I&OO 

723:90 ISSO O 
2 l G: 3~oMnou 

3••:M• •81}00 

25: •Ju:'I S 1{1,1 

:-o;H t í\ 8U 'III 

2 ; ~• '' '8 Jo ) l 

!>:•l ll 18tl ,,, 
:.o: '''"'ti l)t,,, 

Sala das oommls!!lee, 2 de ago1to de 190!,-V.uc' .-tze oe.:fo.- .tloes de L'rnu.-Jaym• 
Gomfs.- A • imprimi rem·se. 
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O sa. RoDRIOI!ES CHAV I::s, por parte da Nada mais havendo a tratar se o s1·. Pre-
commissl!:o de Redacçl!.o de Leis, envia á sidente designa para o dia 4 a seguinte 
Mesa 01 segnintesz 

Parecer para r6dacção final sobre ,; projt·clo 
n. UH 

A commi11ll:o de Redacção e Leis, a que foi 
vresente o projecto n. 143, do corrente anno, 
é de parecer que seja adaptada como final a 
mesma redacçl!.o com que foi approvado em 
terceira discnasl!:o. 

Sala daa commiuoes, 2 de agosto de l\l02. 
-Rodrigues Chaves. -Jose Gotoçalt·e&.-Ribei?·o 
Juuqtt eira. 

Pa>·ece,. para redacçllo {i11al sobre o projecto 
ll. 14.5 

A commlssl!:o de Redacção de Leis, a que 
foi presente o projeoto n. 145, do corrente 
anno, e de parecer que seja adaptada como 
final a mesma redacçlio com que foi appro· 
vado em terceira dlsoussllo. 

Sala das commissou, 2 de.agosto de 1902. 
-Rodr·igues Ohaves,-Jose Gonçalves .-Ri-
beiro Junqueira.-A imprimirem -se. 

Não ha projectos, requerimentos, lndic&· 
çOes e moçoes a serem apresent&dos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1.• DISCUSSÃO DO PROJBCTO N, 153 
E' lido e posto em t.· discussão, que 

encerra-se sem debate, à approvado e vae a 
commisslo de Obra9 Publicas o projecto n. 
153, sobre a construcção de uma estrada de 
rodagem de syst9ma «Monorail>> que ligue 
Diamantina ao Curvello. 

DISCUSIÃO DO PARECER X, J 90 
Finalmente, lido e posto em discussão 

uni c a é sem debate approvado o parecer n. 
190 .-Remetta-se ao governo. 

Rcqu crimctilo de urgencia 
0 SR. RODRic.<J E3 CHA YES (pela. ordem) de· 

poi1 de requerer e obter urgencia apresenta, 
pela commiasllo de Redacção de Leis, o se· 
guinte 

Pm·ece>· e rcdacção final sabre n projeclo u. 
107, tlo Senado, de 18 9 8 

A commissll:o de Redacçiio de Leis, a que 
Joi preeente o projeeto n. 107, do Senado, 
de 1898, é de parecer que seja approvada a 
seguinte redacçllo: 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi -
nas Oeraea decreta : 

Art. I.· Fica annullada a deliberação da 
auemblé& municipal de Carati nga, de 3 de 
fevereiro de 1898, sobre as contss do 
agente exeeutlvo municipal do anuo ante-
rior. 

Art. 2.· Revogam-se as uisp osições em con-
trario. 

Sala das commissões , 2 de agosto de 1902 . 
-Roirigtus Chaves.- Ribeiro Junqueira .-
Jo s'' Gonçalvcs .-A imprimir-re. 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTB 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres do commis-

soes e dos projecto~ , t:!epo is de i mpre~sos e 
distri buidos. 

Apreaentação dos parecsres da s commis -
sões. 

Apresentação de projectos, requerimentos 
indicações, interpellaçlles ou moçOea. ' 

Discu88l!.O de requerimentos, indicaçlles 
interpellaçOes e mo çüea . ' 

Approvaçl!.o de redacções flnaea. 
I EGt:I<DA T'AB.TF; 

Ate 4 horas da tarde : 
Terceira dheus@ão do pl'Ojecto n. 138 an-

nullando acto& da Camara Municipal de 'ube-
raba. 

Tereeira do de n. 134, modillcando a Con-
stituição do Eatado. 

Segunda do de n. 13o, ampliando os oasos 
de de1apropriação por utilidade publica de 
que tratl\ o art. 6. 0 da lei n. 15, de 1891. 

Levanta-se a sessão. 

DlSCl; RSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 25 
DE J l 'LHO DE 1902 

O sr. Vaseo Azeyedo:-Sr. Pre~idente 
de accordo com o que expandi na occasili~ 
em que se diaeutiu este projeoto, venho ter 
a honra de apresentai' uma emenda snp-
pressiva ao seu art. 3 . · 

Como disse, sr. Presidente, no 2. • turno 
regimental, o projecto, que em seus dois 
primeiros artigos refere-se f., cd acidenoia da 
divisão administrativa com a divisl!.o judi-
ciaria do Estado, em virtutle da alteração 
feita pela lei u. 319, do anno passado, 
abrange, em seu artigo 3. ·, uma disposição 
mais lata, com a qual não posso concordar. 

Eatou de accordo com as idéas contidas 
nos dois primeiros artigos, porque ó natural 
que um districto que passou a pertencer a 
um outro município, tenha neste todcs os 
seus interesses, pois, assim o exigem as 
conveniencias do serviço publico G a boa 
administração f! a justiça. · 

O art . 3 . ·, porém, tra :a de transferir 
para a comarca dA Bailo Horizonte o muni-
de Santa Quitaria, que ê rormauo exclusiva-
mente com territorio desmemb1·ado rlo mu -
nicipio de Sabará . 

Todos os districtos componentes da nova 
villa de Santa Quitaria faziam parte, até o 
anno passado, do antigo e vizinho munici-

1 

pio de Sabará, que muito solfreu, com o 
desmembramento e não ê jn~to que ee vá 
d~sfochar ~ruelmente, um novo golpe na fe -
rida que aiDda eao gra , tr&nlfórindo para a 



••• 
oomaroa de Bello H~rizonte a viUa de Snt.a 33.• SESSÃO ORDINARlA, AOS. DE AGOSTO 
Qui teria, DE 1002 

Se é verdade que razllea de ordem publica 
determinam a nec,uidade d11 colncldenola 
da dlvisllo admlnt•tratlva com a divlalh ju · 
diclarla, eua~ raiõea nlo prevalecem, en· 
t~etanto, na parte de que trata o a rt. 3. · 
do projecto. 

A Constituiçllo do Eata.lo diz, é certo, que 
a · divls!IO admloistrativ:\ oo!ncidir{l, tanto 
quanto p<mioel, com a diviallo jadioiaria, 
mas, o lttgislador eonstltulote, por cautela e 
para prevenir factos futuros, conaigoou 
muito sabiamente eatl\ dlspe~aiçllo · tanto q1w.n · 
to P'liit'f!l . 

E' por isso que eu pen•o que a Camara de· 
ve acoeittr n m!nba emenda aupprosatva do. 
art. 30, porque esta clau!ula tan to quanto 
poa~lvel nii.) aproveita ao caso v erteote 
uma vez que •> artigo não taz ooinciJir 
mas desmembra novamente. 

Nilo vejo, nil.o sô para eab CApital, como 
para a populeçã'> daquella localiJade, quae~ 
as grao.Ies e fortes r.:zllos de ordem pu · 
blica que determinam a privação do muni· 
olpio de s~barâ dessa grande porção do seu 
territorto. 

O 111. J.JÃO Lmz:-Nflo se trata do. município 
mcs da oomarra. 

0 SR. VASCO AZBVBI>O :-E' verdade: dll 
comarca de Sabará. 

O movimeuto foren1e da Capital é de ai 
grande nlo só pela sua importancia, como 
porque aqui est{l a !é de do tribunal supe . 
rior do Estado que dá movimento para gran . 
de numero de advogados, na1 justas do ta· 
lento e D\1. defeaa dOI direitos da proprie · 
dade e da liberdade dos oldadlos. 

PRE8IDBNCIA DO IR, RIBIIRO I>E OLIVEIRA 
50\IMARIO :- I'rimP.Ira p•rle da or.lelll do dla.-

Acla ·-Exped leut~ : Obsen-açOea llvs >r~ . Jollo 
Pio ~ Xwl ·r 1\ollm . Apre~entaçll• de parcc~ r 
para ~egonda ai cosaAo ao projecto u. 14l.-
Appro .aç:lo du r~Ja;;;;Oes llnats dos projectos 
os. 143, 14; e ktl7 . ao Seoarto -segu ·;da part~. 
-Tere, ira d scus,;iJ d • projecto o. 13-i. -Tdr-
celra do <le 11. 13~ (R r "ma da Consti\Uiolo) . 
Discurso e emendl! do or . lt•helro Junqueira . 
Discursos ll os Hs .• ulolpbo Outra. Astolpoo Pin-
to c João Lo 'z. -Primeira dlscu ;sào do projecto 
11 . 3'.-0rdem do dia . 
Ao meio-dia, feita a ·chamada, acham se 

presentes os HB. Ribeiro de Olivtlira, Ce· 
le8tlno Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho 
Britto, lgnacío Murta,Joaqutm Cahxto, Olym· 
pio Mourão, Joll.o Luiz, Deltlm Moreira, Jay-
me Goru6s, Jollo Pio, Alves de Lemoa, Julio 
Tavare8, Artbur Pimenta, Rodrigues Cbavea, 
Xavier R'llim, Vasco Azevedo, Ddaiderio de 
Mello, Ribeiro Juoqueir.&, Astolpho D11tra, 
Joaé Gonçalves, Carlos Toledo. Agoatinbo 
Peraira, Juvenal Penna,Astolpbo Pinto, JoilO 
Velloso, E Imundo Blum, Asail Lima, P'er· 
reira e M'llo e Valerio de Rezende, faltan:io 
com cansa puticipada os srs. Epaminondas 
OLtoni, F . Peixoto, Freitas Castro, Gaspar Lo· 
pes, Brandão filho, Lindolpbo Campo&, Ra-
poso de Almeida, Luiz Rennó e S1mello Sty-
lita, e sem ella oa mais senborea. 

Abre-se a senão. 
Lida a aota da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observaçlles o ar. Pre · 
aidente a dà por approvada. 

Na:o é como nece1aldade publica que se BXP&DIENTB 
apresenta a paeagem. . 

Nlo vejo ainda razllo para aquelle munlci- o sa. 1. . S&CRBTARIO da c~nta do seguiDte: 

marca da Capital, porque em to doa os tempos 
pio, recentemente oreatJo, passar para a co-~ Requerimento 

per~enceu a Sat>ará, lá tem tido todas as auas De Jose Polydoro da Rocha, petJindo pa•· 
relaçllel f~renaea; no1 arcbivoa dos car · sagem de sua fazenda do municlpio da Con· 
torloa daquella cidade e1tM todos os seus coiçlio pa ra o de Guanbãee.-A' co~nmissllo 
negooios, inventarioa, dlvialles, etc. de Estatiatlca, 

Anlm, pera aquelle povo meamo não ba 
a menor conl'eoleocla da transferencia para 
a comarca de Bello Horizonte. 
D~m;le, ar. Presidente, (e essa é uma razão 

que deve pesHr b9m no espírito da Camara) 
snpprimida pela oreaçll.o do novo munilli' 
pio grande extenello do municiplo de Sa· 
barA, vae elle agora novamente perder na 
lUa lmportaocla forense, perder em seus 
mais vltaee interesses com a pauagem pa-
ra Bello Horizonte da V11la de SmtH Quite· 
r ia , e a cidade velha e legeodaria tlcar-1'. 
reduzl1a quaal que exclu!livamente aos rtJcur -
•~e do dla.tricto da ci Jade. 

As&lm, s~ . Presidente, cumprindo meu de 
''or de repreaentante da 5. · circurnecripçllo 
eleltor&l de que é aéde aquella cidade, cum-
prin.fo um dever de gratidão para com 
~quelh povo, cumprindo o dever de ze 
lar peloa ioterJaaea que lloam presos á co -
marca de Sab.~r{l, e !li respeito á suaa glori . 
oaaa tradiçõe&, oft'ereoo á conaideraçao d;. 
Camara a seguinte emenda (Lê) (Jiuüo b.~~t.) 

O !fie i o 
Da C11mara Munlcij)bl da Onro Preto, en · 

viando uma indicação em que a c~ mara pe · 
tie auctorizaçllo ao poder ex~cuti V•J para en-
trar em accordo com a Ca ru Ecooomlca Par· 
ticular sotJre os emprestimos munici~aes.
A' commii!!llo tie Orçamento. 

O SR. JoAo LUJz diz que ha poucos dlae 
apr9senton uma r apresenhçllo contra. de!ibe· 
r~tções da asse n. bléa mllo:oipat de Monte 
Aleg;e,e enl'ia ugora á \le~a docu rn entoR que 
in3tr·uem a mesma repreijtJntaçl!.o.-A' com· 
miseão de Ca mar~s Municipaes. 

0 SR. XAVIER RlLIM enviai\Me•aep!!de 
para ser publica1a no jornal ·la Cua ante• 
de ter o de~tino regimental 11 seguinte : 
R -preaentaQãe de profea9oreg do rnnntclplo 

da Entro R•os, eobre re•tob•l -ctllleDto 
das apoaent·~:1e> róaJ, elevàQii.o de . venol· 
müntoa., vdrDa para alagoel de cau. 
Exma. sr.i . m9mbros do Congres•o Legi• -

latlvo de Minae Gerde&. 



Como tudo qumto a favor de nugmento 
dos vencimentos 8 consequ8nte 1ndopendeo 
cia doa magistrados tem 1ido all ,gado por 
estes em suas repreeentaçõea ao po~er le · 
gislativo, todas as razl!ea e argumentos, 
produ:r;idos por aquellea de vós «J.ue da tri · 
buna do Congrees .• têm defendido a causa 
da elevação e bem estar da ju~lcatura, 
militam tambem a ravor do mag1st.,rlo J.IU· 
bllco, e com melhoria rte razll.o estamos DÓJ 
convencidos, por muitas considera~õas, das 
(~Uaes para não nos alongarmos mu1to e 
preju iicarmos o vosso precioso t1mpo meu· 
eiouaremoe apenas as seguintes: 

Se o mag1strarto tem um mais cust •JBO 
prepnrn e noviciado nll.o pas~ando ttm muitas 
vezes do produc!o da rnanipulnçil.o indu& · 
tri.J sem a assistencia da consc tencia e do 
poder publico e ,. outro >enll.o uma apre -
sentação corte:r; e otll c to~a de um neopbyto 
da doutrina-pohtiM " governament• l, o 
profeuor tem o feu p r., paro sempre á vista 
e com npprovaçl\o ~o governo 11 estréa u 
seu quasi perpetuo noviciado por um coo 
curso pres1dido pelo meno~ por um •!elev:ado 
da administraç&o puLI1ca, quan~ <• nllo feito 
perante uma commlssllo-ad hoc nomoada 
por ella,-e trabalha qua•i diariamente. 

Se o juiz precisa de iodependenci a para 
s t m paixões e imparcialmente distribuir o 
di>·eito e a pena; o professor, que distribue 
o pão espiritual (IDe alimenta e avigora a 
primeira raiz de um e mata o primeiro ger-
meo da outra, tambem e muno uella pre 
ciza, para não dar as maiore@ padas aos ti-
lhos daquelles a quem soora o alimento cor-
poral. 

Se perante a socieda1e ê elevada a mis-
são do julgador, creatura alvorada para 
ga rantia dos direitos dos seus membros, o 
que não passa de uma delegação da maio,·ia 
e da fo rça para manutenção da ordem e 
dos interesse-' , manifestaçõds estas todas do 
predomínio e subjectlvidade da mataria e 
da vusalagem e objactivi Jade do espírito, 
nem sempre juatitlcadas pela raz'lo, soli · 
dariedade e egualdade humanas, mais ele-
vada ., a mis ,ão do mestre, -do pro · 
captor, porque tem mais base nos princípios 
da perfoct1tnlidade progressiva <lo ser ra -
cional, visto que proclama a supremacia 
da alm~ sobre a mataria, fa zendo das 
alegrias do espírito prazeres mais proprills 
da creatura, com pretençl!es a anjo, ver -
dad~iro representante aa divindade e rei da 
terra. 

Se o ju'z independente garante os direitos 
indlviauaes e collectlvos com o a&pecto da 
e~pada da punição, que não pasEa d9 uma 
vingança -quando no del,nquonte nãl) ha 
nltida noçl1o du licito e do 11lc:to,- t:lo bem 
e do mal, - o preo.,ptor independente me· 
lhor Oi g•rante com a p ar .•peot1 va da fe lici · 
dade commum, da &ausfaçllo da conscian-
cia Individual e aa cooviccão da egualdade 
humana perante o Eterno e perante a natu-
reza. 

Se a misfãO do juiz é nobre e o.rdua, por 
que arrosta com aa antipatbia" dos homens 
caprlchow~ e ambiosos, à improductiva mo· 
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ral e materlnlmente, e, com a ccrescimo de 
d1ependio pJlbllco, nll.o oa corr1ge ; ao pueo 
que a misall) do mesrre ainda ê mais nobre 
e espinhoaa,'"-porque lança um germen que 
reprodu:r; se lodeftnita e indedoldamente 8 
porque. sem o a.mpar.> da força material, 
acceode um f'aobo que ameodroota os despo-
ta8, os soberbos!' os avarJs, que p r•ocuram 
11pagal o, para, nas trovas da. ignoraocla, 
torn . rem o homem simples, i~norante e fraco 
esc1·avo do rorte e m11u . 

Se o juiz preside as despesas sociaes e 
evita os rtesperd1cioa " a prevaricação ; o 
profe•sor publico teodtt pela sua !Dissll.o a 
•upprimir de~posas. desperd1cios e prevarl-
cadorea . 

Se, perante a philosopllia, a historia o a 
coosc•eociu, o jui:r; ê uma creaç ll.o hum ana, 
me1·ameote co nvencional e t1a0•1tora, o 
me~;tre ê uma idea corpor1Z!ltla que nasceu 
com " primeiro homem e "" repr<>duz e 8e 
tlesjotJra 11tê identilicar se cow todos oa ho· 
meus quando estes uao precizarew wais de 
d1rectores o de juize~ , quantil toJas ns ll.ee-
pesas publ1cas furem supprim1das, excepto 
"s consagra1a~ á viaçilo o li ~rhtC J ç. io, -por-
qu ~ esta tlrma a lillcrd ~ de de pensamento e 
a outra tirma a liherd ade •le mo •1mento : -
força e lu z, - propulwres ao progNsso, 
••to é, da divlnizaçilo elo espírito humano. 

Emlim, quando caua c tdHdào ror um mea 
tre, todns MS mttiS despt1~ae publi cas estll!'llo 
~ ~ olit:las, -menos aquel•as - viaçdo 11 edu-

çaçnn , -que unic ~ s incumbirão a communi · 
dade, !I qual e o t i\ o delpemará juizes, porque 
a just içi se crystalllzná em cada homem 
educado, que concorrerá jubiloso com parte 
dos seus haveres para que a wraoCJ~~o e os 
Infortunados se instruam e para que ainda 
seus vindouros po; sam diariamente abraçar -
se dizendo : « A terra é a nossa commum 
habi I, ação e nós somos irmãos. » 

E isto dar -se ba por força, porque quanto 
mais a humanidade pro6red1r, mais He 1rá 
desenvolvendo a missllo de educar, incu mbi-
da ás direccõa8 naoionae.;, até que, quando 
o progresso attingir o seu perlhelJO,-~eguo
do a previ811o e a aspiraçih dl'~ espíritos 
de eleição, tenha desappareoid!' o pouar so-
berano de julgar, aos poucos absorvido tt 
subst,tuido pelo mais nobre e mais bello po-
rler soberano de educ11r. 

Portanto e por tudo isso, reconhecendo 
que &8 cir~umstancias financeiras actuaes do 
!':atado, que de1 e sacrificar todos os servi-
ços á educaçilo e á viação, n!lo permittem 
m"is, e que devemos tambem os profossore1 
so!fler ~ s consequencias dos orros dos nossos 
antepaesados e compatricros, m• 1s não pe· 
di mos senl1o que nc s considereis aubscrlpto· 
res da representaç1Jo do ju1~ de direito de 
Palmyra, eobre o restabe l~cimento de apo-
Hentadorias, e da dos proresfores publicos da 
citl• de de uuro Fino, pfdiodo o 1 estb beleci-
mento da t.bellade vencim entos aootu á lei 
n. 21:!1, r•evugaodo -se o art. 4. ' da lei o. 306 
e so l1crt~ndo uma verba par•a 11luguel de 
ca8aS onde f'uncciooem üs escolas publicas.-
Luiz Balbino de Noronha Atmetd a, .1-'rof•ssor 
rla I. · cadeira-Ali pio do Souza Pa "i1 1Zo, pro-
reuor da 2. · cadetra.-lsabel Jo11quma da 



Silva Gulma.rles, professora da l. · cadeira· 
-Maria da Concelçlio Paralzo, professora da 
2.· cadeira .-Sebasti!o Perpetuo dos San · 
toa, profo ·For da Ser' a da Camspuam .-
Maria da Gloria Parai zo, professora no Des· 
terro de Entre Rios. 

l!:ntre H.ioa, 31 de j ulbo de 1902. 
Publique aa oa lúrma requerida e remetta-

9e á commluilo de Petições. 
Nilo ha materPt~ dlstrit>uidas para segun · 

da leit-ura . 
Pa1·cc~ ,. e e" end11.< l•rt> 11 sr!Ju•d·• d iRctts.<eio 

robrc o z• ··ojeclo " . 149 
(Orqamento pua 1903) 

A commiullo de Orçamento e Contas otre· 
rece para lel!unda dtscuullo, o projecto o. 
149, approvado em primeira, com aR seguin-
tes emendas substitutivas u a1diti\'aB : 

CAPITULO I 

Art. I.· Substitua -se pelo seguinte: 
Durante o eurcicio de 191:.1 lioa o Presi-

dente do Estado ~tuctoriza1o a despender a 
quantia de 17 .471:973~539 , pelas duas Secre· 
tarias do Est~UI), caoforms 03 serviços e•pe-
clftcadoa nos seguintes paragrapboa : 

§ I.· Secretaria do Interior: 
I Subeidio ao Preai · 

dente do E,tado 3~ :000$000 
11 Despesa com o cu&-

teio do Paldoto e 
suas dependeo-
elas • • • • • • • . • . • • G:OOOi!OOO 

111 Pessoal da Secre · 
tarla do lotHior, 
inclu sive 111:0003 
para o npedien· 
te . . ... .... . .... 138:420$ 300 

IV Subeldio aoa sena· 
dor·es. . . . • . . • . . • 88:320$000 

V Peuoal da Secre· 
hria do s ~ oa<lo, 
ioclusivé 3:U00} 
pnrll o npedlen-
t d........ . ..... 31 :804$000 

VI SulJ~Idio ao• depu · 
tado~........ . . . li6:6t0$000 

VIl Pe•scal d .. Secreta-
Iill dli Camara 
dos D~ pt11.~1o~, 
inclUSIVe 3 0003 
paru o e .{ petllen· 
r e.... .... .. . ... 39:050$000 

VIII Aju ·la de GJI>to 
uo• sen~d. res e 
deputados.... . . 36:000~000 

IX Ap•nbumeoto de 
u. b tte•. . . . . . . . . 2:~ : 4 C0$0JO 

X Aluguel do p• e ~ 1 0 
p~>ra (uocciODil · 
mento da Cama-
ra dos D~outu· 
dos ... ... . : . .. . . 12.0:lOSOOO 

XI Mil gia tr nl Uru e 
juatiça do E~ta · 

do, I D O l UliVé 
4:000$ para o ex· 
pediente da Re· 
laçlio, I :400$000 
para n bi blior h e· 
oa desta e 600S 
pau o zelad"r 
da mesma .. .. . . 1.543:3001000 

XII Peuoal da Secta-
taria ll tL Pollour, 
incluehé 2:000S 
para o expedien-
te.. ... .. .. ..... 37:7601!000 

XIII Carcere;-ros das ~a
deiu do Eatado 
e pessoal da de 
Ouro Preto. . . . . 42:i6018000 

XIV Sustento, ve~tua-
t•io e curati\'O do 
prew3 pobre1. .. 410:000!000 

X V Diligencias p o I i-
ciaes...... . . .. 20:000$000 

X V I lo" orça publica : 
a) Pessoal da Brigll· 

da .. . ... ........ : .405:718$50il 
b) Etapa para 1.803 

praças a 1$000, 
na mé~ia. .... . . i23:004,500 

c) Gratillca çilo a re-
engajados a 200 
réis di• rios.. . .. 30:000$000 

ri) Fardamento para 
I .803 praçu a 
120SOOO, na mé-

dia... .. . .. . .. 216:36081000 
c) Forragem, ferra · 

gens e medica• 
mentos para os 
anlmaes da Brl· 
gada e para ()8 
dowfficlaes mon-
tados. .. ..... . .. 25:00018000 

f) Ajuda de custo a 
officlaesem tran-
sito.... . . ... .... 5:00030CO 

g ) Remonta do• am-
maes do esqua-
drão e do• dos 
otHciaes monta· 
dos. . . • . . . . . . . . . 2:500$000 

h) Compra e concer-
to de eq ••i pa-
mento, a1 reioP, 
armamento, mu-
ni ç ilo, inatru-
mootos do mu· 
sica, o te.. . . . • . . 5:000$000 

i) A q uartellameL t rJ, 
e n t errameu to, 
expedtent6 e luz 50:000$000 

.il Conclu• ilo doobnu 
e conservuçrio da 
linha. de ttrf18... 5:000$00il 

XVII Soccorros pulJ dcns 53:000$0~0 
XVIII Assiatenciade alie· 

nados e instlllla-
tilo de boPpiCIO~ 80:000$000 

XIX lnstrucçlio pr.DJa · 
r ia. . . . .. . . . . • . 1.900:000$000 

XX F: .colas Norruaes.. 212:700$000 
XXI Internato do Gymoas!o: 



a) Pessoal .. . ....•.•• 
h) IJoia P''fJ>8Tadore~ 

a 3C03000 . .. .. . 
c) Peseoal oontracto-

do • . ..... ..... 
d) Expediente .. . .. . 
e) Sustento do al a -

mnos e do pos-
aoal Interno •.. . 

f) Oratitlcaçiio ao do-
legado fiscal . . .. 

XXII Externato rlo Oy-
moaslo Mineiro, 
inclnaivé do i ~ 
in~poct• res de 
aluooiJo~R 1 :200J 
e 2:00:J30 O parn 
cada preparador 

XXIII Escola r!e Pbarma-
ola-Peuoal, ox-
pediente e cus-
teio de f!Bbinctes 
e labot•atorlo~ •• 

XXIV Arcbivo Publico : 
n) Pessoa I e l(ratill-

caçlio ao dlrector 
para os fina do 
art. !'l, • da lei n . 
126 •.. · -· .•••• •. 

b) Acquis,ção e copia 
de docuruentos .. 

XX V Passog~n~ em es· 
tradas de ferro e 
telegrammae .... 

XXVI Expeiientes com 
elei~ões e s ta-
doae~ •.••....•.. 

XXVI: Sellos postaes para 
o. corre~ponden
cia officl!ll • . •• .. 

XXVIII C:Jstns em ;.roces-
aos crimes ...... 

XXIX Expediente dojury 
e trihunaes c~r
reccionaes .•. • .. 

XXX Auxil!oa : 
a ) Aos ho•pitaes de 

nuro Preto,Gr ão 
1\hgnl, lt . b.rJ, 
I li " mantin a, Pi -
tan•uy, Sabará, 
S•onta Luz;o. d ) 
l{;o d qs Vdli•as, 
Sote L• lloks ,Bar-
h<oen• . S. J , jlo 
d'r:l t<ey. Lwras. 
Caldas, Mn.rian-
na, Pa~Po~,Aras 
su.hy. S e r r o, 
Curv.,]lo, MHr· de 
lle~paroba , Pnl h. 
Tm·v-•. B~rnllm. 
Rto Preto. Cam-
panha,t>onte No -
va,•orm · ~~.Leo 
pollioa. JUIZ de 
F6r11, D •res dn. 
Boa E•peranca, 
Dortls do ln1ayá, 
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85:000$000 l 
ô00.3COO 

9:000$000 
1:0 10~0011 

:14 :IIOU!!!OIIO 

:1:600$1'00 

-tO : O!l.,~O JO 

li 5011i!l)r JO 

fi:OC0$0011 

IIIO :OOO~noa 

5:11110$(100 

9.oorsoco 

116:00 1..;000 

10:720,)000 

M•nns N o v a a, 
UberB ba,S Gon-
•;a lo do Sapuca-
by, Oliveirn. lta-
pecerica, :'1-lon-
t.es C/nJ" R, Cata-
~uazes. Theopbi-
lo Ottoni, Ouro 
Fino, 1\luzqmbi -
nho ~> lt.nj ub~, 40 
a !?:OC03f00, . .. . • 

/.) A' fanta Casa rio 
Mi~ericot•dia tl a 
Ca pitnl. .. ... . . . 

c' Aos ho~pita cs de 
Blienadoa d• Di1t· 
mantinn e lt• hi -
rn a !?:O.ll·.S<'OO .• 

d ) Ao hofpital de Ja-
z~ros rio Sabará 

:\ XXI Subvenç•)es: 
n\ Fnculrlnds l.ivro 

de Dir-eito. . ... 
li) Mylo de orpbãos 

de Diam ;. ntioa, 
r.;arinnna, Rnr -
bncena, J ~. iz do 
Fóra, e S. Fr.:n -

<' ) 

rl ) 

t!) 

(J 

ciPco. de:-'. Jono 
d ' EI ·It~y , a~: COO.-; 

Recolhimento de 
orphãs .:1 e São 
.João d'El·Rfly . . 

As ylo de Macauu-
bas ......... .. .. 

AFylo de S. Lu iz 
om Caetbé . . ... . 

Lyceu de Artes e 
Officios de o uro 
Preto e ();aman-
tioa,a 2:000~000, 
destinad'l, q uan-
to ao Lyceu de 
Ar te 5 e Officios 
de Ouro Preto, a 
quantia rle ...... 
I :2000SC00 par~ 
subvencionar a 
cadeira ela Jin -
gun portuguezn , 
para adult o3 .. . 

XXXII Eventuaes .. .. . . . . 
XXXIII Pessoal d i\ lnPpe -

ctoria rio T-r ra~ 
XXXIV Ex p e d ien •.o da 

mesma . . ... .. . 
XXX V Colonias indígen a~ 

XXXVI lmmil(raçl!.o e co 
lonizaçi'i? ...... . 

XXX \'li ~I edição ti delllür-
c .tç~o .rs t Grras 

Som ma . . . . ... . 

80 :000.~1 .00 

IO :O:JOi'OOil 

4 :000~1!00 

2 ono::ooo 

50:000 '0~0 

10:0011~00 i 

3:000~000 

4:0008000 
15:00031100 

27:20: 1 .~00:1 

5:000$000 
15:ooo ,nro 

200:000.'-"01• 

8 3H:I57 . .::00I• 
§ 2. Soct·etnri a daH Finau.;us : 

I Pessoal da Sec re -
tar in . . . . . . . . . . 178:820.;0. ,,. 

li Expediente do tues 
ma....... .. . . . . . 24:~011·U011 

111 Recebedoria de Miuas 
a) PeBPoal.. . ... .. ... 148 : 400~00!1 



b) Expeollente e qno- I 
ta. para collabo-
ra~oret. . . • . . . . • 23:0G0)000 

IV S~rvtço da divida do Eihdo : 

XXVI FiacalizaçAo de el-
t .-adas de t'11rro. 71:2001000 

XX\ 11 Ret'urma do mate· 
rlal da Bahia e 

ab} Juroa.. ... .. .. .. 3.838:6653112 
) Amortllaçlo. . . . . . 334:0001000 

Mlnu . . . . . . . . . . 60:0001000 
XXVlll Garantia de juros 

V Gratlftcaçl.o e por• 
centagem a col-
lectorea e eacri-

a estrad's de 
rerr.... . . . .. .. .. . 1.349:6341716 

XXIX Funcoionarloe em 
vAee .. . .. .. . . . .. 329:5603000 disponibilidade.. 80:600100:> 

VI Fiacalizaçlo eepe-
clal daa ren1as 
internu e eJ:ter-
naa •..... . .• .. .. 

VII Pessoal dae R'oe· 
bedorlae e pon-
to• ftlcaee. 

Vlll Porc•ntagem a es-
trada~ de (erro 
e Reoebedorla de 
Santo• ........ .. 

IX Etpedlente e alo· 
guel de caeaa 
para Recebedo· 
riaa e vta-laa. 

X Juroe do empree-
timo daorphll.os, 
caita~ ecoooml-
caa e fianças de 
exactores . ... . . . 

XI Pa18agtna em ee · 
tradae de t'arroe 
telegramma• .... 

XII lmpreDIIII OIUaial : 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 
XVII 

XVlll 
XIX 

XX 

XXI 
XXII 

XXIII 

XXI'v 

XXV 

Peeaoal e material, 
locluetve im-
preaalo gratuita 
das publicaçou 
da Faculdade L' -
vre de Direito .. . 

ReatitulçOea e re-
poalçl!ee .......• 

Apoaentadoa e re-
t'ormadoa .... . . .. 

Impresalo de ea-
tampilbaa e ta-
lõda ..••...•. • .. 

Exeroioto• flnoios .. 
Cu;t<~ em cnusaa 

da (A zen ia ..... . 
Eveotuaea . . .... . . 
Pe~S<· al da loape 

ctoria de l ·bras 
Publicas ... .. ... 

E x p s d ien to da 
mEsma . .... . . . . . 

Obro& Publicas .. . 
Junta Comlll.,rcial 

1 pes~• ·a l e e•pe · 
dlenter 

Cllwpra de V>toOI · 
na aoti -car bun . 
cuJOjll, • . ... . . . . 

E ata belect'lleuto 
hydro t berapi 
co ( ll,ctllZii · 
çllo) .. . ....... . . 

lo. paotoria dt~ Vla-
c;Ao (oeas~al e 
expedient , ) ..... 

110:0)().3000 

280:781S000 

373 :051 l~.O:JO 

33:40118000 

80:000!000 

25:0003000 

220:0003000 

10:0001000 

229:751~711 

XXX Estudo e trata · 
menb dae mo · 
lestiaa do gado 
e da vinbt, lo · 
troduoçlo de re-
P r o tloctoree e 
pagamont.·• de 
premlos · o ' Ídoe 
á VIO ICOI ·.uro1 , , IOO:OODIOOO 

Somma... ...... .. 9.127:8161539 

SJmrna t>hl..... 17.471:973$539 
Art . 2 . · Sob~titua-ae pelo seguinte : 

Fica o Preeideote do Estado auctorizado a 
abrir oretitos upplemeotarea, oom as ror-
mali1atles preaorlpta~ no art. 18 da lei n. 
2 .314, de li da junho de 1876, e observadas 
u8 diapo•i~Oes dos paragrapbos do art . 3 . ·, 
•la lei o. 17, de 26 dt~ novembro de 1891, a1 
aeguintes rubricu da presente lei, ca'o 8e 
verifique nll.o terem aldo convenientemente 
dohdoa: 

Art. I.·, § I. ·, os . 14, 17, 18, 21 lettra e 
e 25 : art. 2. , ns 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 e 28. 

Arte. 3 . · e 4. •. 
Conserve se a redacçllo do projecto. 
Art. 5. ·. 
Substitoa-ee pel1 aegulnte : 

CAPITULO 11 

DA BJroiiTA 

Art. 5. · A receita do Ejtado p~ra o ex-
6:00b.S0o' r erciclo de 1903, fica orçada em 17 .086:046t000 

60:0008000 e se comporll. doa seg-uintes impostos e t ítu -
los de r - eaita : 
§ I. · lmprsto sobre generos 26:000$00[} 

11 :500$000 § 2 . . 
Je export~ç!o...... 10.200:00$•lfl00 

I.Jem eobre generos 
de eonaumo de róra 

53 060• 000 do E•tado . .. . ... . . 1.350:UOO$OOO 
' "' § 3. · Taxa do sello, ioolu-

4:0001000 
I.OOO:t 0080Ull 

•lvé cu•taa jut.lle!a-
riaP, loterias a e•no-
lurnentoe . .. .... .. . 

§ 4 . · Novos e velh ?~ di-
reitos. .. . .. .. . . .. I. 400:000$000 

5:380$000 § 5. · Pa•s a gen~ em estra-
da~ dtt rerro pnrti 
cu lares .. . .. . . . . . 

9:600800 l § 6 . · Ta xt~ de trllDBDJIISh 
140:000$000 

caus"' mortis . .. .. . . 500:0008000 
§ 7. · Co~rnnça da drvida 

act1v11 . .. . . . .. . .. . 
7:000$000 § 8. · Imposto de arer1ç!io 

do sal . ...• . ....... 

10:000$000 

340:000$000 
§ 9 . · Renrfa da Imprensa 

28:260$00fJ OIUcial .. ........ . . _ 80:0001000 



§ 10 . 

§ 11. 
§ 12 . 

11 13. 

§ 14. 

§ !5. 

§ 16. 

!l 17. 
§ 18. 

§ 19. 

§ 20 . 

§ 21. 

§ 22. 

§ 23 . 

Produ·Jto da venda de 
terras devoluhs .. . 

Juros de 7 11policea . . 
Taxa de matricula e 

aonu1daies nos es 
t~belec1monto~ de 
iostrucçll.o publica. 

Arrendamento de ter · 
renoe diamantinos. 

Imposto de 3 1/2 •;. 
sobre a exportaçll.o 
do ouro .......... . 

Quotas p11ra thcali-
zacllo de di,•er.as 
empresae e do Ban· 
co de C1·edi o Real 
de Minas •..• 

Tu~ add•cional de 
10 ·J, Pobre os im 
poH<.s ns. 2. 4,5e 6 

lmpo•to territorial •.. 
l.nposto sobre suhsi-

d ioP .. . .... . . . ... . 
Imposto so bre venci-

mentos dos a çosen . 
ta doa e 1 efurmados 

Rtn<fa Px/roordinm·i" 
Receita e evenlual 

comprebendida" as 
moitas , por inf1·a· 
cção d" JeiP, regu · 
lamentos e contra-· 
cto8 . . ..... . ...... . 

ReposiçõeH e re~tl
tu!çõ~s e product~ 
da ren~a ou arren -
damento de pro-
prios do Estado . . 

Produto de fianças 
criminaes ..•.. . .• 

Sal<fo de deposito• 
Saldo de divetsoa de· 

••• 

I 
com garantia rio Estado e eom os credores 

30:000$000 ~as mesma~. aftm de ~morti zar esses em-
35'JS0C0 pr·estimo• garantindo o reembolso do Esta-

do, pela fórma que j~ll(ar lll&is conveniente, 
podendo p•ra heo f11zer· a g operações de 
credito QUA forem necessar1ao : 

52:000$000 d) a liquidar a conta corrente eRtabelecida 
co ;u a Prefeitura, lev .. ndo a credito desta a 

2~ : 000$(00 importanc!a de fornecimentos e dA serviço& 
de caracter estadoal re1tos pela me8m:l ; 

e) a reorj{aDizar a Imprensa OtTlci>tl, pela 
-tOO.ú()l)$000 forma que julgar mais conveniente, fitj ru au-

g meoto de de• pesa. 

3~9 : 000$00(1 
980:0008000 

26:498$00) 

15:0G0$00tJ 

50:000$000 

20:000$000 

I :000$000 

S . R. 
Sala das c1mmissões, 4 da ago~t.o tle 1902. 

-Julio Tnr1nre-·.- nelfim Morei ·~. - Valerio 
de Rezer.de -A' imprimir-se . 

Nilo ha proj r cjoP, indicaçl!ds e moçcJes a 
serem apr• sentado~ . 

011CU$8ÃO N : Rf:OACÇÕf:8 1-'I~ .\I!S 

Li ti as e pos • as e11> discassll.o •llo PUccePsi · 
vamente ~pprovadas as relac<c'>e~ tlna•s dos 
prPjectos ns . 143 e 145 e da p r·oposiçll.u o. 
197, d iJ Sanado . 

Rem•ttam •e os •lois prime iros "o Senado 
e a ultima â ~aooçil.o . 

2.· PARTE IJA OSDEM DO 11 1.-\ 

3.' I•I!CUS~ÃO DO PRr JECTO r.;. 138 

Lido e posto em 3. · d i~ cnssl'í ·1 é F em · 1~
bate approvado e ,·ae á commisdíl de R -
dacção o proj~cto n . 138 annnll~udo act s 
da Camara Municipal da Ubernb1 . 

3. • DI~COSSÃ 'l DO I' R<'J ECT 1 N \34 

(Rt{'orma COII ~ I . tucio nal) 

positos ... .. . . . .. . 

Eco seguida é ADnunciat!a a 3 . · discus!li.O 
do projecto o. 134. modillcllntlo a Constitui-

300,000$COO ção do Estado, cuja leitura é disneonda a 
------ - requerimento do or . . João Luiz. ·' ' 

Som ma.. . .. ... . . . 17 .072:046$0'.10 u •r· Ribeiro .Juaqoet•a:- Sr. Presiden · 
Art . 6 
Mantenha se a redacçil.o do projecto . 

te, senhores deputudo.:-Sou tl aq•t.!les que 
pensam QU!l em no•sn Constituição ha dis-
posições Jncompativei~ com alta " qu~. de 

Accreacentem-Fe os eeg uintes atti l-( s : prerertocia, ct ev,8 m se enc' ntr•r nhs lei• re-
Artigo. Cootinu11m em vigor as diFp :- si - gulameoture~; por ;s.•<> e tambem p crquo va -

ções con•t~t n tes do art. 14 tla lei n . 244 , de mos ter tempo s ufllci ~Otd pna m• ditar, bu-
16 de setembro de 1897; dos Hrts . lll, n•. I tanta svb . ., a refurar a qu e ~e propõ3 , voto 
e 24 da lei o . 246, <te 20 de se•e1nbro de 1893 d" boa vonta•je a J'avoc· clell <~ . n•a• não posso 
e tlo art . ll e ~eus para~ra ~ hos da lei u . fozel o Fem pnweir.> traze!' á CumaiR algu -
223. de 21> do ~etambro de 1901. mas duvHta• que pli ii 'Um em tn(IU es pirito, 

Artijlo. Flru o jloveroo au ' torizodo: petiudo e,clar , c • m ~u l o sobre e ll as. " tam-
o) a f•1er o.peraçõ es da credito a te a quao - 1 ~em • tjm a presentar ~ nr e u • l as que reputo 

titl tle 6'~):0')0,3000, par11 occorrer áo de•>e;aM u eces e uria~ para qu"• F•.i• b-m J' - it11. essa 
do s~rvr~,>o dd unmigraçà • de quo t '·• t •m a• r6foruw, tjU~. co:110 • • he nH)< , viza tl" is p~n · 
leis n 3·t, ~e 18 de julho de 1892 e n. 15rl, tos pr·&uclv•e•: a Ol'jlanizaçã J elo potler ju · 
de 20 de julho de 1~116; dicll• · io e a orf{aDIUç:\o Jo• ~overuoa lo-

b) a arrendar as eotnodas de t'tlrro flUO o CH08 . 
E~hdo ,.ier a encampar em virtude da au Qu -. nto a orae••li Ztçã·> cl•> po.ter judiciario, 
cwriz~ç8o cooataute do§ 4 .· da le1 o . :~ ~3. voto ptl" proj~ct> po . que. da~de que a esse 
de ~5 do &ate mbro de !\lO! e a tom11r f'Or podei' e•tê.o g o i'J ULI•I•' HS c<>o óições dt> inde 
arrendamento hM que jul ; ar conveniente, ra - pendeoc1a, da•cle qu~ a •• ju izo• esta gHriiD · 
zendo ,p11ra J S~O 118 nece.sari .. s operHçOe~ da t1da a lnan.ovlbilitlade, esta garHntltla a Vlta-
credi•.o: liciedade, pcH s.> qu e uao h>t. ln ronv~n ,ente 

c ) a tntrar om accorJo com as Cumar11s em ae cJeixar a loi or.!in"l'la liUtra':l ques-
M~ooicipats que cuntrabiram empra11liu 'u• ltOds de detalhe (rnui to bem rlosr . .Iuão Luiz ). 



li OO 

Qoanto ã segunda parte, que 1e refere á 
or·g&oiz , çil~ doa poferes locaes, á organi 
z.açl!.-l dcs monlclpios, nllo posso deixar de 
upH· duvidas que tenho e tnmham de a pro · 
Pe11tsr emenda~, euenciaes para que de uma 
vez por todas nllo desappareça do territo 
rio mineiro a institulçao ti'lo belln do mu 
nioipio. 

Esse capitulo, ar. PreAicleut~, fe nllo scr-
frer modificações, que & pdrr,'lira vista pa· 
recem secundsria'; mus qu<l, entretanto, silo 
de grande lmport• ncill, vem como ac•bo de 
dizer ex1inguir por completo a autonomia 
municipal. 

Elle tem dlspollções que se rarerem aos 
recunos interposto• doa acto~ das camaras 
munlo1paes, dlsposiç03S que Ee r• ferem ã 
organiz.çllo dos municifliOB e á ~ua r eodu, 
diEp ~ SI\Oel que se Nforem a est açl'il s de 
aguae mintraes. 

~11.'> vtjo inconvonientc. em qu~ se deixe á 
lei ordinaria determinar a forma do recurso 
dos actcs das monicipalidades, porque, es 
tou cnlo que o Coogresfo Le:.: i>la tivo do 
Est.do •aflerá prccur. r garantir, nllo eó os 
intere s!cs dos municlpe,, como os dos pro-
pri ns municip!.,a. 

Quanto á p:nto refere1.te (l! a~ua~ rnine· 
rae~. aou hn' h ' m a ella fo~. voravel, pois, in -
fel!zmente, ~s no~Pa8 e1taçõe~ de uguas e•-
tllo ahandonadU, por aSFim dizer, fbZelldO 
enorme mui ao E~tado ; é, pot·tanto, iodls-
c~tivel que eilas p cecia~m set• melhorat:las. 
precisam da acçlio c mstaute e vigil~ nte dos 
pode1·eil publict s afim de que po>sam tra 
zer renome ao Estudo, pois que deixadas aoa 
aimplda recursos municipaeP, não têm ele-
mentos neces>arios J; a ra o seu p1rfeito de-
senvolvimento (npor adiJdn >r. Ju,io [,uiz ). 

Levar o Estado aeu auxilio a es8as esta-
çõea abandonando b S ao governo municipal, 
ser& o mesmo que deacurar coruplottamente 
de !las (apvia'.io do sr. João Lw:r). 
Ei~ p"r~ue convem a intervenção do Es 

dado nas e~tações de a~uaa mineraes, afim 
de que ~ejam bem apphcddOs o~ dinheit•oa 
pubucos. 

Quanto á parte que se refere ás rendas dos 
muolcipios , é que tenho duvidos a respeito. 
Diz o a•t . 8.· do projeoto. (Lê). 

E' da compe•Encla fXclU!iva das munici 
palidades a decrerar,l!.o e arreca1ac;llo de im-
dostoa sobre predioa urbanos, de industrias 
e protlaallu, aendo ·lhes vedada a creaçilo 
dcs impo•t0a fie consumo de generos pr.:~ 
duzido~ fóra delleP, doll de transito pelo ~eu 
territo r i o sobre produclos de ou tros muni-
cipios e bem a&slm os quo sll.o dot <ompeten-
cla exclus . v a da Un •ão.e do E~tado . 

.Pela 111mpl•s leitora deue lll'tigo, vê Fe 
que o projtcto tira aoa municípios o di reito 
de decretar impoftos sol.ra os immovels ru · 
raeP, e, apfs ar de muito bem fundamenta-
do a este respeito p.•lo i. lustrado collega, 
apresentante do prcjecto. nllo pos ;o dar 
meu ,·oto a esse artigo, porque vejo CJIIe, 
sem o impo•to sobre immoveis ruJ-ae~, tere · 
mos, p· r completo, esmorecida a a1.1tonomia 
municipal. 

Eu conheço, sr . Presidente, os municipios 
do E~tado o princ ipalmente os municlpios 

da cit·mm•cripçllo que repreEento e sei que 
o imposto sobre predios rusticos equivale 
ueases mnnicipioa da matt>~. a 25 ., . de aua 
renda. 

Ti ran -io-ae ele uma nz 25 'I · da renda 
dos mut.icipios, é in iiaoutiv~l que elles ti-
cem s-9m meios de progredir, e de QU~ ser-
vir á então a autonomia municipal ~ 

1Jemai8, fi' . Presidente, 01 municípios da 
malt a , nrg!dc s pela oece~sld arle do seu ea-
neamento e para se verom livres da pes'o 
que os infestav ~ , tiveram de oontrahir uran -
des emprestimos e Juc•am hoje com serias 
di fficn Idades para aol ~e rem seus compro-
m i ~F o ~ . 

Ttrados, poi~, 25 .,. das ren las. de>ses 
mnn 'clpioP , nã • é forçoso convir que elles 
~n_. , ooderãJ fazer fa M á Eeu~ compromis · 

· sos 'I 
Ainda o annu passarlo tivemoR necessida-

de de cor tar nns rendas mun;ci!laH ; mas, 
iuo não prejudicou aoa compromissos assu-
midos polm municipios, porque determiná-
moa que 3 . ,. do impoato de tran s mi •~ ão 11-
carialll pe1-tencendo a eues muoic ifJ iO,, nté 
que fo3sem solvidos todos os re s compro · 
miFSO~ . 

Os prf.indicados. nesse caso, f •rnm os .dis-
trictcs. Um~ VfZ tirado o imposto sohre pre-
dios rusticoP, t,·emos que os muniaipios li -
carão sem meios pBra pagH 0 3 .iut Ol o a 
amortizaçllo de tmas tli vidas. 

Pol8o dizer isso, ar . Presidente, porque 
tenho conhecimento dos diver.as muuiripios 
da zona da matta, sou mesmo agente ex-
ecutivo rle um delles e sei (e slém de mim 
talvez EÔ Deus o 8ai ba) aa d1friculdade~ r.om 
que tenho luctado para manter em di a os 
negocies desse município. Depois de tet• as-
sumido um compromisso qua orçava por 550 
contos, e1se municipio, graças á pontuali-
dade extraordinaria no cumprimento de seus 
deveres, graças ao pagamento dos juros e 
da PUa amortizaçilo, e~tá com o Pmpresti:no 
reduzido a cerca de 200:000$000. Tira<J o ~, po · 
rém, 25 ·I', pelo menos, de suas rendas, 
elle ficar& em condiçllo de nllo poder con · 
tinuar a. f•zer face a seus compromissos e 
teremos como conaeque1cia Jogioa e inillu · 
Jlvel que o Estado terá. nece~St ·la •Je rio as-
sumir 11sse compt•omisso ou entilo F'3 rá cau-
sador do município p<egar calóte aoa seus 
credores. 

E' por auim pensar o entender que não 
podemos de' xa.r desar111ados os mun •oip ios, 
que fU venho apresentar uma emenia deter· 
miuando que além de impostos aobre pre · 
d101 urbanos, se diga no projecto:- e bem-
fditor ia! rust icas . 

Sou, F r . Presidente, cohorente nest~ P<)n · 
to, pois, quando se dbcutiu o imposto ter-
ritorial, pugnei para que elle r ecuhi >E e &O· 
bre o valor e a quantida•le das terras e não 
e obre o valor das bem feitorias. 

Nao é aó em relaçllo aoa muoicipios que a 
diPpos içllo rla minha emenJa é n •cea~aria, 
ella é indispensavel tambem aos no~~.o s dis-
trictos, poiP, muitos delle•, talvtz rs mais 
prosperes do Estaao, nl!e póiPm vil•er 
sem o imposto EObre predios ruitico!. 



Essf a diatriotos baseam seu progreno 
simplesmente sobre a agr•cnltura, e concor · 
rendo p ara o de~envolvimento dessa mesma 
agricultura, elles trszem bem ao Estado, 
pois, c idam de suas estrada•, que, ind•s· 
cuttvelmente, coastltuem um dos melhores 
mL i os de progreso. 

Elles têm todos um pequeno numero de 
predio~ u rbanos e em quasi nenhum delles 
silo exercidas industr1as e protls•O ~ s; tiran · 
do 11e, po te, desseR diatrictu o impo sto so-
bre predlos rustico~, teremos que elles t1ca 
:ão do um dia para outr<', sem rendo ; mo · 
lbor t(•ra entil.o qu e a relórma constitu c io 
na I t • a•asse de •upprimir oa districtoP . 

~lio é só, ! I' . Pro5idoota, em relaç!lo ú 
eue artigo qne ten ho conaideraçõ ~ s a faze •·. 

Confor me a C•mara sabe, o ,;ongresso Lq-
;!islati v o •lo E•tado •·e ·luziu o nono p asssdo 
d~ 6 para a 3 'I· o Imposto de tremmissllo 
d 1 pr ... priedade, maw, se este imposto é do 
3 . ,. e se a rerorma constitucional vem dete r· 
minar que u •na me t ad~ pertencerá ao muni · 
cipio a outra ao Estado teremos como con-
sequencia logica que a refo rma citada. tira 
maia I 112 1. da s t•onc.las municipaos passan · 
do essa renda pa ra o Estudo. 

E', fr . P resitlent1, mai ~ u rn tlasralqu o 
~ uort n e le•·a lo á ~ rendas do muni ~1 p io , p o1· 
'l Ue níio ~ " po ·Je arg u men tar que essa •li 
minu ! ç. ~ o relere so á. loi que determin a ' a 
ü · 1. p or·qud h!\je o impos t<~ do tranemi s:; il ·J 
é de 3 · 1 e sobre esta base é que vem r e · 
ca bir a tl is po@ição contida na rerorma con · 
ati tucional . 

E' po~s . ve l mesmo, H. Pl'es idente, que a 
idéa rro meu nobre collega apresentante do 
projccto n!io teolla sido esta. 

O sn . Joio LUiz:- F. nem podia ser. 
0 SR.. RIBEIRO JU:\QUE:IR.A. : - Mas é O que 

transparece do projecto e é o que clara e 
logicamente delle ae deduz. 

Eis porque eu disse que é necessarlo fazer 
divers• s considernçOes pedi o li o esclareci · 
ment.os á cornmis, ão e ao apresentante do 
proJecto e trazendo emendas que reputo in 
dispensavers para que elle pos•a passar con · 
sultan 1o os interesses do Eatedo. 

lia outro ponto, sr. Presidente, ao qual 
não posso dar o meu voto e é o qne se re · 
fere a suppressli'J das assembli•1& munici · 
paea. 

Eu, como o illustrado deputado a uctor do 
pr~j • cto. jut~o HS assembléas mnn icipaes um a 
instit ,•içilo b li l issim a, e S3 e lias ua.o t e m 
pro• Edo lnm em diversos muhiotp ios, e isto 
consti t ue excs pç\o, se nlio t êm provado 
bom ó n ece~s• ri o q ua o poder leg islath·o o r· 
dinar•to procure c e1•,·al a do g >lrllOtto s out r~s 
para que pos ~a bJm dosdrupeoll81' o seu 
papel. 

Nri ' vej o necess idade da suppreuil.o da l S 
~e !Lb l éa mun icrpal, nem aei qubl o poder 
mais c ompet ' nte a que se poua entregar a to· 
:nada de contas das c ama ras municipae s 
porque ó intlis~utivel que os membrJs da as · 
~embléa sAo os mais Interessado' . .. 

O Ht. J uXo l,ur~ : -Os metnbroa d as ca mn 
r~ s e do , c onselhos districtaes si'lo j utz e> o 
} artes a ·> mesmo ~empo. 

0 S R. RtJJEI RO JU:\QU··:tRA. :- 31:" 0 juhel e 
partes ao mtsmo tem ~o. m ~ e a ~ssemb:éa 
oão pode func cionn l' H•tn qud o numero dos 
cantrtbuintes ~eja t:elo menos egua l ao dos 
memhros natos. 

O SR . JoXo l.mt :-Pelo menos elles têm 
voto julgando as p ro p ri as contas. 

1' ~R. Rw t-: tRO Ju!';•~ u r;;IRA :-N ffo h a tal. 
A. lei deterrntoou que ., !leR nii o podem votar 
nos actr s da. s ua admin ·st.r·açl!.o ; o" verea· 
rl o res não po•lom vo1ar na Tomada de contas 
á Camara, colllo os oon •elil ri i'OS d str ictaes 
nil.o o podem ra~e r em r .·Jncão it• r on •aR do 
seu dis tricto : nestas co ud rçt•es n l\o ,·ejo que 
sejam elles j urz !S e m rausa prop ;·i11 . 

Eu penso q u~ as a·set:t bléas muni ci p1es 
devem per man ecer e f O row pôr doe maiores 
coatribuint ijs por serem (lias que concorre · 
rem com o seu dinheiro o por isso devem 
velar pela sua applica\il.O. 

0 SR. ASTOLPII > [I UTRA. : -~08 as assem· 
bléas munic ipaea nl\o ficam supprimidas. 

0 SR. Jo:\o LUIZ :-E l a é a m1nbn re@p08 · 
ta; a lei ordinar .tt póü man ti l li' ou s up· 
primil as. 

0 SR. ASTOJ,P IIO !JUTRA :-Mas O project.o 
n1lo supprime. ( ~~w·le.•.) 

0 !R. RIIIIER.O Jr'NQ\I BIR A.: - J ust ame ote por 
SOI'd aq u ~ ll esqu a as a ppi HHie nl !! ra odem ento é 
quo desej o q •Je p arm :ll n;~m na n ssa Cou~ti 
tuiç!io por q ue ollo quero ver tlSSIL id 3a bu ~l a · 
da pelo poder le;.!is latw<> ' ' ' drn s1 io. 

E, s r . Prelidente, para harmon iz•1r o rueu 
modo de pensar co m as outm~ dtsposições 
do projecto, ~ preseuto uu:a e mend a di 1endo 
que em ,·ez de supprimir sa o art. 77 s eja, 
apenas, supp: imiJo o p ar~ ~rapbo unic., doste 
1utigo. 

Eu penso, tombem, que o procee so de re· 
curso de actos da Camara por intermedio 
da a sEemb!éa mur.i cipa l para o Poder Legis· 
!ativo é demasia do longo e por conseguinte 
inc a paz de satlsrozer o inte resee publico, 
mas para evitar isto propon ho 1\ SUi)pres;M 
do puagrapbo unic1 do a rt . 7 7, d~ t x ando 
como mater1a constitucio na l a existencia dn 
assembléa municipa l. 

Eis as poucas con•ideraçoes que me eentt 
no dever de trazer á Ca ma r a d~s sra . De · 
puta1os e conrorme já disse não discuto es te 
projecto, nlio m"' opp onho a passag• m da re · 
form 11 na parte relat .va ao Poder .Ju diclsrio 
porque eo t en Jo que elle deve prevu Jecer 
pelo n:enos osto u on J , p >.ra qu e DO gran de 
esp•ço de tempo CjU~> teu1 de ser ~ubu,ett · do 
a discussão no Cougresso, possa todn a im-
prensa do E, ta lo s.; manifestai' 'obre ell d e 
eotilo o ConjlreHo do au no \'i ndour., dirá 
se deve ou nflo ler ~on,·il rt i c' o em lei do E~ · 
t ado . 

O ER JvÃO Lu tz :-E •te •i o pens amento ·le 
to .ta u C" twtra . 

O SR. Rnt& rRo JusQUt:ll\ .1:- AccraPce, sr . 
Presi •lente, que dos te para o 1111no qu e vem 
VHe ser renovado o Coogreseo Leg i~ l x t.t\"O do 
~ . ta.do; e esta re lorma deve ser " t hociJa 
.tn povo J:al'a que e!le, r ompa recendo ns o lei· 
çõJs, ma nde para o Con:<reFso represer.tan 
to i que venbam d efenrler o seu m c.do da vor 
em queet!io de ta ma nh n megnitude . 
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O aa. JoXo Lu1z:-Foi e1ta a rezão porque 

guudet o pr.>je3to para apreeental o este 
anno. · 

0 IR. RIBEIRO JUSQUEIR.\:-!I'r.Jgo multo de 
ouvir este 11psrte e eó tenbo a elogiar 1. ezc. 
por baver asaim procedido . 

Ao hrminar, apresento as miubas emen-
da' e peço que sobre ellaa a Camara mani-
teate frnncam,nte " 1ua opinillo. pcia q\le 
rõ me praoccupou o interuse de bem servir 
a nouo Estado. 

Devo accrescenlat• ainda, ar. Presidente, 
que a 1uppreull.o do Imposto ~obre predios 
rn1tico• nll.o vem trazer b'oefioto algum à 
lavoura do E•tado e 11o este reepeito ma 14'ja 
permitt1do cit-lr exemploa de diveraol muni · 
oi pios da Matta que conb~ço, cujas Camaras 
Munioipaea soppr1miram este imposto para 
depois r eatabdlecel-o, e aseim procederftm 
por~ue , deixando a cargo dos fazendeiros a 
oonaez·vaçí'io das estradas que pauam em 
1eoa terreooe, oa proprio1 fazendeiros, depois 
de algum teiiJpO de uper.encia, depois de 
veriftuarem que cad'' um delle§ era fraco 
para curar deates concertos, entenderam di 
rlgirem·•e ás Camara,, pedindo o reatabele 
cimsnto de~te imposto, levando cal!a um 
1eu qutnhll.o para o~ cofres, com a condiçll.o 
de aer~m allivia·.los da obrrgaçào ée conler 
v a ~ll.o da a oatradas. 

1':18 porque digo, conhecedor duma zona 
cafdeira, que o projecto, trazeodo f. pr;meira 
vista beoetlcio á lavoura, na. realidade nl\o 
truz e ella propria ae manifestará contra 
elle. 

Auim, apresento a8 mlnbas emendas á 
Camara doa ara. o .. putadoJ e peço ao' meus 
i,Jtuatrados co 'lega1 que votem-n ·aa, porque, 
a~sim, consultarll.o os interasaes do Estado. 

Resumindo, pois, direi que sou pelo pro 
jecto na parte relativa ao poder judlclario 
porque, garantindo oa requisitos de indepen-
dencla desse poder, deixa Jogar a que a lei 
ordlnaria possa, numa melhor organtzaçllo 
do que a actual, garantir os interesse& e di· 
reitoa doa magistrados. 

Nll.o posso, porém, sem acceitaçll.o daa 
emendas que apresentei, ser pelo projecto 
na parta referente aos municípios. Sem 
ellaa o projecto mata a autonomia munici-
pal, a melbor conquista da ddmocracia mi-
nei •&. (llfu•to bem; muito bem) 

Vem á Mua as seguintes 
Emendos 

1.• 
Ao art. 8.·-rlepols daa pelavras-1obre 

predios urbunoa-uccrescente ae «a bemfel · 
torlas rualioae». 

2.·· 
Ao 8"1. 13-em vez de 77-diga-se cunico 

do art. 77•. 

3.· 
Ao art . 9- Supprima-se . 
Sala das ae>aOoa, 4 de agosto de 190!. -

Ribeil·o Junquei •a . 
O sa. Pt<BHDENrB entrando em duvida 

sobre a acce1tuçl!.'> da primeira daa emendas 

consulta f. Caaa se està. a meama no ca1o 
de 1er acoeita e r1111poode e1ta pela aftlrma· 
tiva. pelo que alo a~ emendai lidai, apoia-
da~ e poeta• conjuoctamente em dtacusello. 

o ar . .A.a&•lpho Da&ra :- sr. Preliden-
te, arredado deata Ca•a. por motivo fie ror· 
ça m •lor, durante •• duae anteriores diecua -
sõea por que pauou este projecto, sinto o 
d~ver de emittir j aizo franco aobre elle, 
embora em um de "eus derradeiros trami-
tes reglmentaea. P<llo< aua locontroveraa 
rolevancia o ul8umpto reclam~t ccll.tboraçllo 
de todos e eu embora retardat1rlo, alo 
quero recus11r a minha, poato que pouco va-
lias ~ . 

O capitulo primeiro da rerorma refere ae 
à org.nizaçllo judiciaria. Ne•te particular 
~ 11m capital do projecto, como ficou accen· 
tuado nas duas discua.l!el porque puaou, é 
expurgar nosao pucto fundumentlll de outroa 
data lhes de organiz•çll.o, que alio constituiu· 
do, por direito publ ico, materia conotitucio-
nal, embaraçam a acçllo do poder legisla · 
tivo ordinarlo . Firmou se tllmbem, de ac 
cordo com os bons pr·iocipioa do direito pu · 
blic11, que na vitaliciedade e ina~t,(JVibilidade 
•los j urzes se encontra a ~yntbeae da m11te 
ria constitucional acerca do anumpto. 

Se a vitaliciedade e 11 inamovibilidade doa 
j a izes silo de db eito con~tituc i ooal, a Coa . 
stitulçllo deve detloil-bs, determinando lbea 
os lrmites, isto é, estabeleceod·> aa ezcepçOel 
a que está sujeita 11o regra coolltituoionai. 

Entretanto o pr0jaoto nllo o faz, o que 
si gol fica que elle mantem illedos os preceitos 
conaticionaes vigente&. acerca do uaumpto, 
ist-o é, o dispositivo do ~rt. 54 da Coosti -
tuiçll.o, sobre a vita.licieLiade e o do art. 67, 
aobre a inamoviblii.Jade. 

Entretanto, notadamente o n. IX do art. 
63, ultima porte, merecia um reparo . No 
Jogar citado, prescreve a Cooatituiçllo que 
01 jnizea de direito poderll.o ser Iemovidoa 
aos casoa de rebellill.l), sediçll.o ou grave 
perturbaçllo da ordem publica. Nata maia 
Irracional. On o juiz nllo é em sua comar-
ca elemento directo on indirecto da de•or-
dem, e neste cuo sua remoçll.o é um atten-
tado revoltante, porque impõe-Ee uma pena 
severa a quem não se desviou rJa ltnba do 
dever, ou é elle a causa de rebelllll.o, sedi. 
çllo ou grave perturbação da ordem publica, 
e neate caso a restricçllo oll.o deveria ser 
lançada á inamovibilidade, mas á vi ta li . 
ciedade. 

De faoto, ar. Pre~ideote, se o juiz, a 
quem a lei conNa o papal tle g uarda supre· 
mo da ordem publica, se conv~rta em ele 
mento de dePordem, provocando rebellill.o, 
.< ediçl\o ou grave JlertUJ baçllo da ol'dem pu . 
b:tca, se é o proprro jurz que, pelo exem· 
pio, abre a estrada larga do crrme, eozo. 
valban1o a toga e prejudic •Udo a roapeita· 
billdade da clusae a que pertence, oll?·deve 
ser deapido sómente das regnlrn da toamo· 
vibilldade, nllo deve acr punido aómente 
com a remoção, mas com a perda do cargo. 

Portanto, ar. Presidente, aa a inamovibi -
lidade e a vltalic redaie doa juizes comti-
tuem materta constitucional, se all.o os prin-
clpios baallar81 da organizaçll.o jut1ioiaria, 
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pen•o que as restrioçOes a esse1 doia prinoi -
pioa deveriam ser C(IDBagradaa expressamen-
te na Conatltuiçlo, de modo que o~ maus ma-
&htrados podassem const•tuoionalmente ser 
destituldos do cargo, afim de <;ue a magis -
tratura ;6 roue procurarJo por Hquellea que 
se diapuz, saem a guardar circumspecçi!.o 
em tollos • a ~ c r os da v1da, cercar se d , 
mais com pleta respeitabllirlade e r·ecommen 
dar se p•la imparcialidade rte suas dec isões. 

Removido de uma para outra coma.rc .. o 
juiz desordeiro elle não lera pre • t•g•o el · 
gum pe rao .te ~eus novrs jur•adico•onad< •S. 
ullo lhes insprrará cootla n c~t algum~. po1a a 
razão de s a vrtaença ae1 ó. um a aent.,uça 
c on• lem oat o r ia. 

Irá antes cump rir um a pena do que admi -
nistrH ju•tiça. 

Nào li, P"' M, cu ritd livrar se uma com ar-
ca ds um ti • ge ll u v 1, i ruposição do mes-
mo a (J Utr'" coma• ,·a . 

No mou concetto, ;-o •A, or. Presidente, a 
Con sti tu1~ão d•ve preso• ever os co aos em 
que perdu18 o cargo o ju iz que se tornar 
em suo o•·marca eleme11to negativo d" ju ~
tiça, bast" nln para ;pso o mau compcrta · 
ment" ou cargo ou fór11 rtol le. 

A lal •~•p - •to é o que t inha a dizer. 
Ou!!'• I p uu lo: Vi ~ tu 4U <~ a re r. rma te m 

o fim in •a·n t .. , tave l!lle lltd ut1 l, •18 e1pur(!ar 
a C•·IISL tui , i\o d e cto rt na d.t.dle~ quto em 
ba•~ .,;• u• a 11C ç~o pr v~lto s ~< do po .J !I I' l eg i•-
lat.t' o t •l ' •lll , a J .o, eltraLslJ bJ, f!.r. P 16Kh.l tH I Itf , 
que o art. 1. · n . 2 do prOI•Cto vief8 e cre• r 
dttermtua -la• circumacro p~Oea judiciarias-
C. ma ·ca .• e /ermo8, impedin •10 que o leg is 
ladu r pud es~e l ·vremente e por lei or.nna · 
r ia a ·u, .t " o· um a ou•.ra d oYI>llO que melhur 
c 1n• ult 8"8 ó. boa atlministra~ã" da JU•th;a . 
Ne6t" ~o n tu o 11r• jecto dt~ t• lha m. is do que 
a actua l \on -t o 1U id~o que de1xa á 'le i o o·<11 
n a ria a oli viMo ju ·•iciari!l do Estado, deter · 
min açií., du nuwero de juizes, etc 

E8t" é o di Ppositivo da Coostituiç!lo, 
art . 67 . 

Por oce me que o projecto seria melhtr se 
dlaPes-e: 

«0 p oder j udiciario aerll. ex•reido por 
juizes e jura·w s nas ciroumacr1pçõ •8 judi 
ciari as que r oram c r earJas por lt•i ordina-
ri a » 

O ~•t. J •XI) Lmz:-E~tas circumacriptões 
potl om d -o ominar se comarcas e te rmos 
sem perig•o akum . 

O stt . A • T uLPH • DuTaA:-P.>ole o!lo h ave r 
perigo, muM o le ~iolal~>r ord1na.rio p•·de se 
julgou· impelido de cr·e~r outr• s div isõ •a e 
até tle dar lhes flllç!lo dlifdt ente da tra~i c i o 
nal. 

SahtHe rte quanto é capaz o trabdllo de 
intR o · r· • · et ~o<;ào . 

Não h ot ""''tagem a lguma em dar deno 
m in .. ç :\ • cor•SL II UCIOD•l ás ci rcuw •cr ipçOea 
!u~ic o or ia• , ta n10 uoa ld quanto a ~x p r•• •A o 
- le·noo-, cú m a ppli~•\ ã 1 "" c 11~ 0 . é até 
ah~o l uta. A p •<•pria as••mb léa consll tuiutll 
qoan u con\ef'tHJH. em podar J .. Jl,P'l ·tli V•• c'r 
dl nH• in <'<•jllt .. u de suhs·ituil• • Pfa expres•ão 
p• r o o1 r a qu~ melb,, r ex~rimi8'e a 1déa de 
circ u ~ , ,c · ip ~ll.o jUlllCiarla . 

A. C. - 2-i 

Para que, portanto, havemos de oollooar 
I o poder l~>• isl..tivo ord1nario como que ata-

do a essa tradiçllo de comarcas e termoe f 
O projecto primitiVO, ar. P residente, con -
c•gnava que o poder judiciario seria exer -
a•óo em I. · iotit oncia por iu•zes singalarea 
uu tribunaes que roaaom ingt .tuidoa por lei 
ordioaria . I!Btli disposiç!lo s•ndu lnoontesta.· 
Ylllutente m a1 s ampla me par.ce mais cbbi-
vel deutro d~s l.mitea de uma Co•tltuiç8o, 
~ por isso pt~rdc!l me que adaptando -a o le-
gi • lador couatitu!Dte deruonstrhrl& DllldO 
conh r c imento das r .. ias lle suas atLrlbUiçO•s, 
1sto é, dnnton•trRTIB conb• csr bem os l.ml -
t•s da maoe1'1 a C(J nstitu ·J.o u.ol . 

A natt·lcçao po•teriorm • utt~ oppoata veiu 
p•e iUdiCa l' um tanto a idéa exproa~a no pro-
jeotu pnmit1vo, incorrando no viciO de de· 
~· lh o !' llS8UUI!'tO dd urga niZHÇi\u , en(raque -
Cb Ut.IO a·••w o mott\'o capital d11 rero rma. 
Sdt, ar . l'r••itlente, que impre>iP. DOU " dlver-
.o~ cu ll ega• a 'xpros , ào-<<tri/lu""es de 1. · 
ins/anci.·o~-le QU6 UttaVa u VrOJ dC t.v . 

Nao ha l'HZil.u para i•Bo, porqu outu a crea-
ç!lo dtt tnbuuaeo d• prlrue .ta 1ustaucra ullo 
e pr• •DtbtJa pul' mo•s• CollSlllU <,:~ o c o m~ <! e-
UI · nstr•• em fulb•to que curo e IU•p ressu, 
accr«•Cendu 4Ut! o p . l j<>c to conreb1do c .. u,o 
era P fD t t" mo" Hltt~ J D d \.1 \/u8-)ui .; e~ ~<~iuy u lu reB 
ou lrib u n ·ns-d•I X . va lobort.l . dd "ler urd•ua -
l' lh tJe 41d phH UIH tJ U uUtro t-y~ \ ti l l ltl. 

Se a juoll>,:>l tulloLt •VIi é ou Lllo u 4ue me-
lltut· 8 ~ U. · l~v ~ a tf l !4 IU Luf't· S,. U& t..- U li,ICltll IJ ÜO é 
wate ri11 4u" ca1b<1 r:os llnli ~e• d• uwu l;unoti -
LUI~àv . 

O ~a. C ARVALHO llRIT l'o :-Apo a•J., _ 
0 8R AOT• l.I ' H • IJUTI<A : -li l>l'u p· lO proje-

ctu, uoM ter111u• em 4u e es ·á o· u. ~b , ,J ,· , uao 
VILa a iD•tllUI>,:IlO dll JU Stiça CUJl o\JliVIl t>W I." 
1nsta uc1a, '••to que d1z •1ue o P· det· )Ud l -
clar io Pe á exerc ido po1· ju •z•• a JU •o dos nas 
C<llllU' caa e te•·rnos, ~em det~rmrLar o wudo 
por que 11 jurUdlCÇllO •era CXüi'CIUB, 81! 8i0· 
guiar m. nta ou eru colleglalilla llt!, de x ~ ndo 11. 
lei ordmarta escolher eutre 08 do•a sy~
temaa. 

Sa a Comtituiçlio ~igsnte diz npenaa que 
o po<ler Judic•sr•o será Exercido n •·• comur -
cbS por JU zes de drre ito ; se r otnpt!L8 ao 
~··d~•· logis l a~ivo (·l'dlllarw ur·gBniZHI ' a ma• 
11istrr.tu •a e doterm ln • r o numef'O de J UIZ88 
(a• t. 67\; F e é peruottti lo qu• dois tU z•• de 
-11reitu t X · r~u m IUI'i sd•cçao cu u. ulaL IVot em 
um a 8 Ó cvm• •ca, c .. mo •e dá ua lle JUiz OI!: 
~ÓKA ; Se, p ~> r l~> DIO, Dli J é_ e(J O• lltU clon al-
mao te pro ib1do que os JU it.es ue dlr•ltO 
luuo ci · nem e m tri l> uns l cow jur1~ ncç>lo ex-
ten BIVn. a t1uaa ou uu:~i :t com .. rca.-, ufur • i~~ ri 
do\'erá •e r ""L" a •l spo • i~llo do pru1 ectu para 
que a r. r. nn ~ não !l.jue mu•• "· •u l.t c" do 
4ue a Co u•tit u çào " '!I• Ote, ju s t" "' ' ' •L• ll r -
~uid" de V I C I ~S <111 d ütol he• qus • m bo l '• ~am 
"scçllo el o P"d• r 1-gi• la tl vo orol lllf.ll " . 

Pu• ta nt 1 aut•c•pou •e o debuta S10IJre 81 
va n~- ~~ · n ~ . u des H. ntageos d,. 1u• u ,11 roll e -
ttiV>• •nvu rl in •lo u ~· · dar· CLOSlitull. t e a o ltri -
' UIÇ A

1
o do l ~g · •lut • vo ( rt.lil o!ii iO rlt! tdCJ l 'oer 

o!Jlr 11 o8 do •s •YS~ema s n que melhor p are-
ce ~ae. 

P o atica mente a a~opcllo da i · é a. d ~ tr lbU -
nus regionur, óepe11de de daóua que 1110 



temo• f'm mloa : eatattetlca judlclarla, oom-
munlcac.;&o n•liil ou menos rapidll entre di · 
vera111 rri!IOu do Eetadu, etc. 

Sr Pfe•ldtinte, ccllocada a queatilo no 
terreno d· 1 prlnctpios atntu neceuldade de 
dizer que a1nda nll.o modiHquei a opm11lo que 
duta tr1buoa emtttt o anno pllua,lo aobre a 
auperlorldado da justiça collectiva como 
apparelho m&iB eabw para boa admioiotra-
ç&o d1t ju@t•ça. Ao contrario aprvfundando 
mala mtUi eatudos sobre o aseump1o, medi · 
tando u. opio•Oes p1·o e conrr.,, cotejando 
tudo com l!lguw ... experieocla que tenho das 
oouea~ jufllclarles, mais serobo.aram_miubas 
orençae na ~up .. uorh.lado da oolltogtalldade 
doa ju1z"a sobre aa iostltui~Oes do juiz 
uni co 

Nã . é vertl11de, ar. Preeldente, q'tle a colle· 
liahd~t•le na jo~ti~VIl de prlm.,lr• luatancia 
nja aond .. mnadll pelos auctoree e pela legis· 
laçilo dos povoe cultos ; dd-se e:uctllmente o 
contrario. 

0 IR. Jo~O LUIZ :-Apoiado. 
0 >R. A>TOLPIIO 00TR,\ :-EIIa exiate na 

Ji'ranç .. , 11a t ... ua, na Bel11lca, n" S11iesn, na 
IDI!lllterra e n11. Allemanba; nllo conheço 
mesmo IJb ÍZ algum da Eu• op11. que nã'l a 
CODIHgre d<~ t eWJ•OH 1mmemo.taes . 

Contt·a o. ta 1ns1.itu•çllo »rmou-ee uma es· 
cota r~o.ccion ~tria d~ 4ue Beotbam é apon· 
tado como chare proeu.lneote. Esslt escola 
conqui•tou prvsely10s de valor, mHs elles 
até h· j , 11:lo paoscun de lusigmllcaote mi-
noriu, da modu que B grande maioria dos 
auctor~a l•em reputados 111 const.tu1ram em 
elem~ntu de rt~~ • s , ene~a contra a Idéia tra 
dlclon ulm<lote veod..ta do ju ·z unic· . Entro 
muituM pOderia citut• M~tttrolo, Duburte e 
Gars~onuor., commenhdorea-o primeiro da 
legiala n., italoll.Dil, o ~ · gundo da legialaçll:o 
aliem!!. to O terceirO dll J'r~nceza. OM quaes 
tedoe encarecem pnr sua auperlori~ade a in-
atitu · ~;ào •la coll"ll'al•ddde doe ju•zea, em 
pratlcll 110~ tle~ • er .. l'idos paizea. 
Um~t d"~ graod~s vuotll~ten• d.ata institui 

çlo,, r Pr. Blllt otP, é nulliHour o 11.rb•trio do 
juiz un ·oo. A C11mara sabe e o E.tado dà 
teateo.uuho d" quauto é moleatador para 
um p~o vn, oppt• •rn~nte pbra o d11·e1to e en-
triat .. o•rlnr 1 ara os que amam vordlldeira· 
mente 11 justtça, o a1·b1trio do ju1z, que, na 
direo~.:ll.o dus d-•tluos de uma com~trca, des-
pe a t. 11r, para vestir o m11oto da,; patxiles, 
1e fazeu•lo re;tlllo de alde111, encarupando 
como cJ,.,(-., p· I tico os odioa e ranco · 
res de , .. .. . p•niJr"'• subordloRo•lo a mages-
tade d1t ju•L•~u 11 vs lllt.6f·eues de cot·rilhc.!! 

Eis cou:o, .r. p, esidt~ott>, o Juiz singular 
pode ~·r· , e .•. ··•••I•> U>owento, a 1up~reaslio 
da ju~ t' "" •ui uma C ll~umscripçllo do Es-
tado . 0· rncLOI! ll"mon>tt·utr. C• ·ID e loquen· 
ci~ iD•>I •t" ·ll vel u segurança de. te auerto. 

julgar é quael lmpoealvel, pelo menoa n&o e 
provavel, porque a parcialidade do juiz é 
um violo tllo !eio, que meamo oa parclaea 
procuram encobrir apregoando-se rectos e 
vlrtuoaol. 

Nlio é aómente aob este ponto de vis· 
ta que a colleglalldade se recommenda como 
apparelbo maia eablo para ·uma boa adml-
nlstra~;ll.o da justiça. 

E' usim que entregue o julgamento da 
cauea a <> juiZ siDIUlar elle tem de de•pa-
cbal-a pelo esforço proprlo, jogando excluai-
vamente com seus proprios recunoa intelle-
ctuae! e com eeu preparo juridico excluai-
vamente. 

Entregue, porém, o feito ao tribunal, ba-
veré, na pbra!e de Mattlrolo, maior copia 
de luzes ; abrir ee á debate entre os julzea, e 
a diecu111o é Incontestavelmente poderoao 
inatromento para descoberta da verdade, 

Trea ello, ar. Presidente, os prlnclpaes ar-
gumentos lançado• por Bentbam e reprodu-
zido• por seue proeelytoe para condemn~r a 
collellalldade na adminietraçllc da justiça. 

O primeiro dellea é a falta de unidade na 
apreoiaçll:o dos feitoa. 

Quul, porém, o resultado pratico de11a 
unidade de apreciaçlo no julgamento doa 
feitas 'I 

Pois nlio é verdade que o que condemna 
logicamente a justiça aingular é eua uni-
dade de apreclaçll:o que pode rer o reflexo 
de sentimentos íntimos do juiz, impr·imlndo 
ao julgado um caracter peuoal, sem o cor· 
reativo immedlato da critica? 

Pois será mais faoll encontrar se a verdade 
na uoid11de do que na pluhlidade 1 

Pois a collaboraçilo de lntelhgenclat, a 
unillo das luzes de varios cultores do direi-
to, nllo proporcionaria um resultado maia 
seguro na lnveetlgaçlo d" vertlade do que o 
e:a-ame de um unico Individuo ? 

Po1·taoto, a unidade de apreciaç!Io, 10 em 
vez de ser um argumento favoravel á inati-
tuiçllo do juiz unico é argumento poderoao 
para aua condemnaçllo. 

Um a•·gumento tambem usado contra a jus-
tiça collectiva é a falta de responsabilidade 
individual. 

O &R. JoXo Lurz : - Cede deante do voto 
a deacoberto. 

0 IR. AITOLPHO DUTRA:- Cede de ante do 
voto a deacoberto, como bem obaerva o no· 
bre deputP.do. 

O Tribunal nilo traduz a idéa de um con· 
juncto de irreaponsavela. Compile·se de in-
divíduos determinados moral e criminal-
mente reaponaaveis; elo altos fuoccionarios 
do Estado encarregados de admiuielrar jua-
tiça, que tê.w um nome a zelar e o dever de 
onutur opio1llo juridicamente rundameotada 
e submettel-a á critica immedlata de seus 
pare e. 

A propri& vaidade f11rá com que o juiz se 
prepare atlm de que ee apresente Corte no 
debate publico e nlo deixe transparecer 
i~norancia dos autos e dos principies juri-
dicoa adoptaveis á eapecie . 

Pelu •Y•temlt dtt coll•lllallda·:e a paixll.o 
de un• •·••cuut•·a conectiVO no V<ot > da maio· 
rl&j O illtHI'e.<88 in oi vidual, OS ViClUI de COn· 
acienct .. nilo " n<·OLtrnm terreno bpto para 
medrlll' . Jul'l. pc.Jttlco txiste; tribunal poli· 
tico c on• u . ~llo c• utl' ioudll de vurioa cara-
ctere~ l.H1t oub• rd•n.r- á just1~a a lnteres-
aea nlr• ••bos IJIIo ~xi.te. O concha' o para. 
que V>llt!Ub a pa1 cilllidade como ncrma de 

Portanto o juiz é tll:o responsavel por seu 
voto trabalhando em collel!i&lidarle como 
exercitando isoladamente ajurisd!cçll:'l. 



Eu nl[o contesto, sr. Presidente, que a 
justiça collectlva tenha defeitos, mas me 
parece evidente que estes el[o em menor 
numero do que o~ notados nn lnstituiçiio 
do juiz uni co. 
s~us defditos, porém, sl[o de ordem geral, 

pois são aqueltes que resultam da derecti 
vldade e continganoia de todas as institui· 
çlles humanas. 

pode dizer que o v1c1o dolla vem da colls-
~ialidade, pois os pretores s!io juizes singu-
lares. 

Tem sido tambom nominalmente verbera· 
dos alguns juizes do Tribuna l Civil e Crimi -
nal, mu.s quando fuuccionam singularmente; 
os accórdi\os do Tribunal si'lo os octos jurí-
dicos mais acatados uo Rio de Janeiro, o que 
prova pt•aticamente 1•. excellt~ncia da colle-
gialidade dos juites em relaçlio ao systema 
opposto. 

Em relaçll.o á org11nizaçllo judiciaria como 
em relaçllo a todas as outras institui.;ões 
bum&nas nenhum povo attingiu a pert'e1ção 
ideada por Platão. 

O terceii'<> argumento contrario á institui· 
çl[o por que pleiteio é, sr. Presidente, a ce-
leridade nos JUl~alnentos. 

Realment& a celeridade nos julcr amentos ó 
uma das condlçõJ~ substanciaes a uma boa 
organizaçlb da justiça. 

Davemoa por isFO sacrificar â celeridllde 
dos processos os altos interessea da justiça 
ou devemos prererir um certo grau de mo 
roaHade a bem da consecuçllo de um julga· 
de mais sabia f 

Será a instituiçiio do juiz unlco uma rn?.il() 
do mais r a pido andamento dos processos em 
absoluto 1 

Não,por certo, porque juizes singutoros h a 
que rotém os feitos na. oonclusllo durante 
mezes e annos ; conta -ee mesmo que um 
juiz houve quo re teve um leito por sentao · 
alar durante 9 nunos. ( 1\luito ú~ '" ). 

Demais o syatema v igante entre nós não 
favorece a prompta termluaç!!o dos litlgioP, 
porque das decitõss de primeira lnstancia 
dá se recurt o para Relação, nnico tribunal 
de segurit.lu inatanoia, assàs sobrecarregado 
de serviço, e onde os processos n!!o podem 
ter prompto despacho. 

Além disso instituídos o3 Tribunaos Re 
gionaes poder-se -bia augmentar a alçada dos 
juizes preparadores a 3 :000 ~000, supponha-
mos, com recurso para o Tribunal Regional 
de sorte que as peQuenas demandas ter-
minariam mais rapidamente, ficando alli -
vlada a Relação de grande numero de roi-
tos, a bem do andamento dos ds maior va lor 
alTectos a ella. 

FinH 1m en te as deciEõos do Tt•ibun al Re-
gional, mesmo e m t.· instancia, inspirariam 
mais r.ou:Ja nça âi parttJe, diminulu ·lo o nu 
mero de r ecursos, a bem ainda do rapido 
andamento rios que foseem interpostos para 
a Relaçã L Do um trabalho pratico de orga-
nização podP, poi~, surgir um" engrenagem 
sábia que concilio a celeridade do p1·o ce ~ so 
com a segurança. do julgado, que ó o llm 
supremo do direito ,iudioinrio. 

Sr. Presi~ente, bem pode ser que a .iu s· 
tiça oollectiva não se adapte entre nós , b ~m 
pode ser que praticamente Reja reputada in · 
exequivel hoje, m as da.hl nlio ~e ~ e g ue que 
alia deva ser pr•1RCI'i pt>l de nosso pauto ru n 
damental, p oi s é ideJ. di gna de eAtu ro e m·J 
ditaçih. · 

Na Capital da Repuhl ic'l oxisl.fl r, jn >( içn 
c .. Ueotiva . 1\fuii.A. critica &e tem feito á a ·l· 
minlstr11çã~ da justiça ali i e muitos at >ques 
~êm sido fe lt()3 a ju•zes nomlnnlmdnte pela 
1mpren ·a . A mais constantemente atnMJ n e a justiça pretoriana; entretanto nl\o Ee 

Acerca do capitulo I.· t.lo projecto, &1!:() 
estas as considerações que me occorreram. 
Oeix \J, com o que tenho dto, clnram•nte con · 
signado que cada v~z mais se fort1ficam mi · 
ohns convicções solr e a superiori·hle d\1 
systoma de collegiubilidade dos juizes. 

Sr. Presi1ente, ouvi com a devida atten-
çlio as observações do bonra•lo collega N · 
sidente em Leopoldioa quanto á parte do 
proj eoto rereronte aos munloipfos . 

Pdço permissão a s . oxc. para divergir de 
sua critica em um ponto quo reputo substan-
cial. 

lte~r .., .me á ndj u ·licnçlio que s . exr.. advo· 

I gado lmpost? predial rustico ág camaras 
muniilipaes para que altas posmm fner face 

i a seus compromissos e attender o~ serviçof 
a seu cargo. 

Acho que a reforma con~titucion~l conea · 
gra medida sabia is ~ ntando 11 lavoura d~ im · 
po~tos municfpaes . 
Nó~ todos saberuos, sr. Presidente, o esta-

do an: ·ustioso a que se act.a reduzida a la-
voura, notadamente na. zona careeiru. 

Como b;wemo.> de manter sobre ella tres 
impostos-: o de exportação, o territorial 3 o 
predial rustico 1 

Alliviar a lavourn da taxação por parte 
dns municipalidntles ó me•lida sabia e Oj> · 
porta na. 

Não ó pouco que ella, embora, à boooa de 
um nbysmo;prestes a auccumblr, seja ainda 
<> braço forte do Estadr>. 

0 SK. F"RREIRA E MELLO :-As palavras de 
v. ex c. t<·m muito v ·,Jn~· por ser residente 
na mesma zona. Folgo muito de ouvir esta 
opiniã?. 

0 SR. AsTOl.PII J DU TRA :-No municipiv 
do Categnazoa, om quo r r·Fido, a Cnmara 
Municipal oão lan ça 1n.posto sobre a lavou -
ra ; foi supprfmi do, ha muito, o imposto 
predial rusti cn . . . 

U)t m. DErunoo :-No meu município 
roi supprimido t Mmb em . 

0 SR . ~HC J,P II O lllll'RA •.. O pa ra R Ca-
m&ra Municipnl isto pouco ttl t ~ rou púrquo 
p~ra uma a r·recada ?ilO de cerca do t.rezen-
to~ contos do r óis os'e impos to contribuiu 
a penas co m cerca do •J :l:OOU.30tl0 . 

~lu i to pr ;nci p l lmonto :\!!Orn, depois Je 
i n ~ litui clo o imp . s :o ter rito ri al qn o not a vel · 
.~: onte a z ·, n n c.l réoil·a uo \-o procur·ar ra ~ i 
c:. r om nos;o rv~ i m G n tl'i bu tn r 'o, a t1 11 pla ta-
X'"~C.:i'l" ,) :1 h•; • 'l '."t rt.)\'·l ~ .: :• P Xp r ., ~ ~ a monto 

pi'Ohi bidn , ~di m dtl CJUO tlq uo Hhe1·to espnç J 
á li\•ro t. Jx: ç·\o do i lllpo>to t or r itor i ~ l . p,,,. obt<t r azão a in .J " p rolu h!r -& e quo as 
~am ar<L~ mu n ic• paoa l lon ~ om itnpo~ t~ s que 
directa ou indirectumente c ff~nda rn a la -



Youra e medida eabla e ()pportuna. :Muito 
-tma). 

0 SR. AITOLPB'I Pnno:-Nlo apoiado. 
O ~a. A•ToLPII·J Dura•:-Nlo concordo, po-

rem, er. Preaideote. com a parte do pn•je 
oto que wa~da dhidir entre a Camara Mu-
Diolpal e o Betado o lmpoato de traoamletllo 
de propriedade intw "it~o•. 

Já o aooo pa•udo tive oppo·tuoidade de 
m~tn•f,utar me d .. •ta tr~buoa contra o pr•je 
oto que dlmlouJU o lmpoe~o de tranamta.Ao 
p~ra adjudto11r au Botaoto metade delle, eob 
a eopbi~tloa àeoomlnaçllo de oovoe " ,.e 
I boa diteitoe, de eorte que o lmpoato de no~ 
'fOI e velno• dlreltoe que era um verdade! 
ro aoceeaorio do de traolblleallo, que vivia 
por aa~tm dizer áa co~taa deste deu:ou •ua 
poBiçlo oonetituo.ional de acceeeorln pa• a con -
verter 1e em prlootpal, de modo que h jll 
Dum contr11otu de compra e veod .. de tm · 
movet1 o E•tlldo arrecada maia lmpost<: a do 
qne a o~trn•ra, a quem a Con~titolçllo atl · 
judicou todo o tmpoeto de tranderenola de 
dominto de cou1ao imo~nv~>i• I 

E •nbora venotdo, tenho de reconhecer, pnr 
que e lei, que o lmpo•to de t•aoamla•lo de 
propriedad" e•tá reduzido a 3 • I•. 

ISend • •••im .. comn bem pondt~rou o nobre 
oollelfa res1de • te em Leopoldioa, m11ndHMO 
o p10j•oto dl~idir o impoat.o entre a Cama· 
ra e o E t~do, caherá éqnella epenas um 
e o.ein por <:em, que é exbctamellte metade 
de 3 •fo. 

O SR. JoÃo Lurz:-0 argumento de v. nc. 
e o tl11 m·u oobJ"e collf'ga reeidente em Leo 
poldioa nA" está na altura nem de um nem 
de outro. 

0 IR. ASTCLPIIO DUTRA: - Eu estou perM· 
bendo que &i idêtls ceotralisador11 vil.o 
pouco a pouco lf&nbnodo terreoo e nDo vejo 
longe o dia em que triumpbar~o por comple-
to redozmJo aa oamaraa munielpaea á iudi· 
gencia. 

UM ~R. DBPUTA00 :-'1!.' malicla de v. tl[C . 
0 IR. A•T LPIIJ DUTRA:-AI ideas ceott'B· 

l1Badora11 Vt1no1da! o a Coostituiotrt resu , ~rem 
boje e vi·• reconQuistaodo o hrreno per· 
dido. V ao aubtr ab10.Jo áa ca.marHB muol· 
oipara euaa ruote. de receit8, reduzindo a 
autooowia a uma expre~~l!o meramente em -
pirioe, a um luxo cooatltuciooal. Deixam 
lnt>Lcta 11 autonomia de attrtbUi\Oes, a eu 
tonomia de dt~vere~, retir•m. pr•rém, a re· 
c ittt ~em a qunl nào compreheodo tal au-
tonoOJI&. 

O PR. Jr X" t.nz:-V. ~Jc. permitte um 
apltl"te. O l~lli•l•rlor bolulllmente 01io por! · 
diminuir u t.:.:a de traosruissll.o de p1 opl'i 
ed•de ' 

O >R . A•rnLrllo OurttA:-Po~e. 
O •a. J,,xo LUiz:-Oud" astà pois a ques -

tllol 
0 >R . A· TC·LPHO DUTRA:-A qoesti'lo e111á 

em ~ue p6lo IKI ~ c·ual aa poda Jl!duzir '' 
lmpost•> em prejwzu d111 camaras ooun 'ci 
pae~. o· a~ •m f~tvor rio oontnbuinte. a nã • 
1 ara. Rer apruv~itHdo pf'lo E~tado, como p•e · 
teudem os cent.r al i sa~oras. 

O •R . Rw•;Iao JuNQUEIIu :- E' que votada 
a rarorma t8TdiDOS" d •VI•ll·• dos ::1 "l·o Í• t o 
-é, I e 112 par~> o munlcipio. 

O sa. Joio Lmz:-A queltlo é que o lelfll-
lador ordloario pode reduzir até a es,a taxa. 

0 aa. A>T• LPBO DUTRA:~ Pode, maa nlo ba 
perigo de fezel·u porque nlo e opportuno e 
nem ha reclamac;lod o cootribulnt ... O que 1e 
tem feito e que ae preteode tornar constitu-
ci"oal e a r .. duoçlo da taxa em r .. vor do Ea-
tado.Reduec;lo della em favor do contr1buinte 
qu11 é r .. ouldade oonatltucion~tl vi11enta. nlo 
é •xigida nem pelo contribuinte oem pelo• 
priooiploa geraea que dominam a materta trl 
botaria. 

O •a. JoXo Luu:-Penso que deve aar re-
dUZida. 

O ea. A. DUTBA:-0 que ae pretende é 
instituir-se uma autooomia sern reoda, mal 
me permittam a expre>Pilo, antuoowia sem 
reoda e um palac1o ,,. ,., rn' bllia, em que 
re•oa a lndigeoeia, H 1 me. E ra a situaçlo 
talhada ao~ orumeipi"'. 

O •R. JULIO .TAvARF.s:- A dispn•içllo do 
projAotu é uma garantia para ás wuoioipali-
d~ttles. 

0 SI<. AsTr PLIIO DUTRA: - ObrigadisRimo por 
uma tal g~r~tot.,i>t. Garantia de re~uc~ilo de 
imp~ atoe,uarantiad., utiDtr~l i zaçlio d" • end118. 

0 IR. JULIO TAVAREP:-Uma vez flx , da a 
tAxa a que terão direito oa muo1cip1oa a. 
exc. nllo terá mais razão de fa ·ar . 

0 SR. RIDaiRO JUISQUIIRA:-Nós argnmeo-
t&ntCIB C<•m a lei existente. 

0 FR . . \. DUTRA:-Aiém d iSPO nil.o é bem 
claro o pr<•jecto de modo que ol\o PbbtmOI 
como será r~tta depoiR a pattilb u <10 1m~osto 
entre a Camara a o Estado; ereto que o im-
po•to d~verá ser divtdido ao u e •o. 

Entretanto nil.o surl{irá depois a ldéa de 
nn.a partilha. 1eonin&f 

Pelo que diPCUliu se o anuo pa••ndo é ela· 
ro que o E~tado não arrecada impo.to ai· 
gum de transmluão, mas nt~VoH e velhos 
rtireitoa . Deveriam o•, portanto, p.ra ficar 
~orno está • levar previamente a t•Ja da 
transmlaFilo a 6 ·I · para depLis maodar di-
virlil a com o E•tado. 

Se o que rEOPta do impoato de transmi~slo 
Filo excluoivnments 3 ·I ' . . .. 

(I >R. JoÃo LuiZ:- A pedido rias propriaa 
Cama,.as. · 

0 Sll. ABTOLPIIO DUTRA:- Prot'l•to cootra 
isto. As mun•ciratifhdeR que P'~rl • ram são 
desprovidas de rooeitt, estilo em r.•n•rnR em 
que ollo se justifica nem combHa nemmuo!-
cipio. 

A ••ta• convem a eentrnllzaclio porque 
Peu i•lé• l é o ctntro r :co pa •a viHnm á 
cu~t~ rfeiiA. 

1\l\1) é •·•te, porém, n principio fe ·fer~ tivo 
que mnoda que cada uno viva 011. propor -
~ào de seus Jecurscs (op i•dn.<\. 

Acontece, ~r. Presirleote, que Ro CAmaras 
Muoicip>es que w a l• ·r ten ~ a. pro •luz•m são 
HR oa zona .. ardelra. que além r1e lr•dHS as lo-
f.,Jicida!l~s que a per~eguem, co~tuma •-r in· 
vatlirla por ep i ~eD'liAB 1 elo que pr•• i< i~~tm ea-
IAr armad"8 de meios preventivoa e de r"BC-
çãn prou • pt~> contra. uma t•l calam1dade. 
R~ tlt'em -nos a receiln e amanhã quaodo 

uma epid,.mia Invadir aqudla regillo (quo<l 
Deu& atm·tat) CO!to havemos de reagir 1 
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O E•tado terá de Intervir e eis como em diclario, d t sapparecerà a organlzeçlio judl-
dada opportunidade a centraltzaçllo lhe Merà olaria. 
pr•jn •lici ol. 0 >IL A STOLI'III) Pli\TO:- Nilo ,e pretende 

Conto que o nobre anctor do proj,cto dl'e· oómente que elle seja orgaDJzad., r do pod6r 
reça ement!a• esolllrecendo melhor o ass u m judící..r!o; se aa@im o f(\ sse. es•a medida nll.o 
pto de mo•lo que HS cama• as t " nham racAJta 1m porta na Pm uma r .. ror·m" c <> nstltucional, 
con~titucionnlmentetlxarla; de modo que dias m•s, Vbe ee ferir a autonomia do poder ju-
po1Bam sg1r sem receiO de •bsorpçôes aJciarlo . 
do cent ' O. a••entando a a cçl!.o &dm•ni.trn · O oa. JoXo Lmz:-M•s, em que sentido t 
ti v a loe•l • m b. ses eolidas . I· so é o que v . ex c. deve fr it ar I: em. 

Espero qu .. ~ - •xc. p ara gl r ria • ua e re- O SR. ABTOLI'Hll P .NTO:-As m e d · ~csçllel 
alce d" seu cr1te1 10, talento e s•b s r pror.u conston te11 a que flca suje1to o C(Jrpo jud1oia · 
r11rá • xpu •·gar do• vícios apontados o pro- rio em 11era l, a separaçl!.o dn• ga rantias que 
iecto uue a presentou a qu" com t .. nto bri - >Ao determ•nadHa pela Consti t mç!l.o . . • 
lhHntismo tem sustenra1o. ( Mudo ()g,.( »·tcilo O >R . J, Xo LUiz:- A• gar" r.ti'• tl " Comtl-
/Je" !1 tu •çilo-a. vitaliciedade e" in >movill'lldade-

Susp~n •l o-~ e a ~ es sfto por d~z minutos, nl\o for~ m rev •. gadas . (Troc"m se o ·-tro•o par-
aenrlo rA•herta fin,fo este prazo. tes) 

Contio(JII, a di , cUS>l\0 do p rCij • ct.o D. 134 O SR . ARTfLI'IIO PINTo:-0 quePe pretende 
com AS em • nriH• a e lle ofi'erecHlns . é dt~•xar t~do "movime11to da or~auiZ > çll.o 

O 11r. Alllolpho Pla&o : -Sr. Pre~idente, judiCihl'ia fuj•ito á )tu llrdinariH. 
Dll. . rre'~'"'" p r·o pr·t , me nte dt >CU ti r" mh · o SR . ASTvLPHO Ot;TRA :-V. IXO . Vfj~ o 
ter1ac ·nst ·nt• elo prrj •cto rr• ~uje · to á art tl7q u .. ll :z . , Lii) . Jaé matt~na C<• DBti · 
nossa tlel1 t . er~cao; meu intu to ó MOles tucionHI. 
f•zer• Ulll •• ne .·la raçl\o t!e voto , atlm de O sa. JoXo Lmz:-Já esta n a Constitulç!io. 
que tique consign•rln a minba O~Jin • ll!) con- ,, f R . A>TOLPno PJ;oo;T .. :- L•vn~a n dis-
tr:•r •""' to ia "relórma aprosent•da. I'Ussi'io p ara um torrenu tlifl'- r·nta ;fo pelo 
Par •· C~ · me que para 01 m~l•B Hctualmento qual deveria Fer encnrodo, &t.piH•n•>eiH, Ft>ja · 

~X I ·t• nt~• . nãn 1 1\o as ne1i ·tos propo•t • s m" perP •itr.irla a exp•esFr .... , ct•"" '' " 8" hia á 
aquel la ; rtue ~ir· llo trazer remed o e ~eneft· c •n cl lf >í\o qu e o proj,.ctu nl\n tr~z ~ r- ndea 
r n • rw ·ol rt .. ar,ll ••; ao rontrnrio, 0 pr• jA ·to a lter>~çõe•: n•a• lt lll•la 1t~>JW se \' ~ ris cfrta· 
d a Jt> IÓ•'OIIt. roost.•t cional vem f.,rt r rundo meutt'a •em taz~o d e ~er· da r •• ft rmll . MHs a 
prin o•pin• ha• •e.ns do pystema polit co que \'er.tHdo é Qu e o port• r judidHrlo é um po-
t,>tnfl8 u.doptado: - .'\ in~~pender.cia dos ~o - dar ln~lituido Jl"'' llOVfl ~ptema pohti co e 
dtt·e~ •O 81 n" meu1.11 • s e a d·sc•ntr" l z •çll.o . nt\o podomes dexa r Pufl ur·l{•n iz• çã•> ... 

~>ara" pode r ju lioiario dev8n os voltar as O FR. A>T• LPAO DUTJ\A: - NDo apoiado; o 
DO~>&' vi .ta•; mos aftu1 de VAriHcarmo• poder jud•omri~ ftc <u pelfo itsm ~>nte orga· 
qu"' elle ~e ncha p•ssl m • nente ren.uneratlo ni1.11•l •. 
e aH m rle procur•rmos pôr termo li s to~ç!l.o O PR. AsTtL' no PtNTo:- Para q uo então a 
actual em ,,ue • lle Pe ncha, como um Pubor· refurma 'I 
d10odo ria Sr c •etHri& das flin • nçAP, encar · o PR. AFTúLPIIO DuTRA:- P•rA p~> r n, ittir a 
relllt. •IO do """o em relaç!l.o i cobrn nça tle Of!!lllll7a ci\o, wantidaM a in um uvlullidade e 
eellos " < · Ut "o~ •m postOP, Puj•ito cunstan · vlttolu· i ~d &rll'. 
temente a IIIUltas e a vexames. o fR. AnoJ LPIIO PINTo :- Mas AFla ol'gnni -

0 p a1· .. rer d iz que tlc • m mantido• " " prin· zuçil.·· n ova quo fe pre•ende o qu >~ ro•te ser 
cip io• de vttalide ia de e de Jnam .., vib t .dud8 modltlc»d• a c" da ra •> O con,t. tu A • l• mento 
d• 8 m •u i• •.ra•to•, mas nll<> se II<,Joam el iM qua vAm ferir C' pr'ec< ito tla inan ov tt.ili-
gar-. nti.l• "· f!es •IH que uma lei Or.l lnaria, de <t•de : p TI)U8 uru dia PA la 7. tnilunues de 
um mom bu lo por,. outro, pode crfal' tr1hu · un.a 16 · m,, r utro d1a do outra . . 
n af'~ col l eci. I\O<. onde haVIIl o .i~ · ZO ~it.g u - 0 sR. JoÃn LUiz: -I•to ~go·a e ,., exc . fS· 
lar c VIC'3 va • ~ll . tar· a rgument~ nJo com bypc.tl.e·es absur-

0 NR. Joio LUiz:- l •PO já se ponia r.;er, u11 ,.: . 
em vi 1tud " do pr· ... cei to da Co1 ~t1 tnt cãu, con · o s>< . A!T: Ll'l·l•' PrNTo. - 1\o;ta• o:r.nrlicõos 
formA •le1110nstro u o nobre co ·leg:L r es1dente me p• reci~ iot<>lr•m .. ~o•e infun da •o eon v11 n· 
em Cat"gu . ze~. l. > · ll•n~sr tu • e• e até • m ntceesida •les futur~ • 

O ~I<. AF 'IOI.PIIO PINTo:- V»m r s e ntrP.gRr o p r ·rjt~ to em d ·sru•;í\o. 
ao Conl(r·· ~·n l,":!i• latiVO qu .. e Ufl • .. COI'pO D-p·•i• seg u e 88 b par·t e ref<JI'" I•Io a o con-
r~-.;ào pol 11 1c .. . p ·r·;, a q11;.tl, t•' tn S·• ' fi j irt,·u. cu ~"S tl • • • 

d (l, por ,.e , o~, t HI'fZ a qu ...... tàu tna ll! impo r o f. R. Jr Ãn Lt · rz :~N ... ~re J..OU1t• 1! :1 r Pforma 
tlln te, sr:j•t u r c.-t'el'UU te il tiiVI,.Il !oC ·H~ IHUUICi o .. H .. At-TO I Pll) Pti\ Tn ... e fô(j f) ;;\11 sou ra-
pios . vam < ~ s r nt.r•·:!fU' 1-t f s~~ cor p~tt•nc.;i\o )JO· I vor·h,., 1 n. lu I 1111-t tu \'à, p orqu~"" .. e ·r.'curso 
litiC>t." o r;!sn• " \ãO e 1t. mov im · nt;: çí\o dia · c • m, HSlll tFt b , J. c •do nã, P''•·•·ocne os 
ria·, Pll·ltl PO rliZtll', .to P' r!dl' iU ·l iCftll te•, (A ir.tu •1os QUA t uha em VIPt.ll ~at.J r ZO ", deve 
rJDtlo a •s•m a lll ·lepen •tt nc la " "' if"r·;,ntia • • r su bsti u 1rto por um o"t·o imt •ll•to, veri-
que dev .. 181' e<AH podHI . llcn no e mr•tant.ro que o vroj .. , ' "· ·· 

t:M • .:,..H .. R ur: I'U I'AI•o: -l•ro ""á J:a Cr.n O •R . CAR • ALII • HRIT·>:-Q" "I . y,te ma 
slitu içãu .., 1,eu. po~" ' i ~ elt> IXLr de >81' a~- que v. • xc . q• er· i EI•·Íf;ftl pocoul '•''· DO· 
aim. IJ IPIIÇil •l pelo P" ·l ~ r ,,u 1Jci9.J' IO 1 (;\,, . r/es). 

O >R. JoXn LU!7.:-N., <lia Afl'\ ~ u so pod~ r O •R. ·'•T ·LI'HO I'JN !'••: - Nilo ~c tr11 ta de 
Jegia lauvo uão r .. ,. org,.oiZR•lor d .r po der· ju- · ver· q ual sej a o outro ,y , le J a 



·~· 
UM iR. DEPUTADO:- Trata-se perfeita-

mente, lato é que é materla conetltuclonal . 
(Ha outror aparte11. O sr. Pl-~•ide"t~ (as sGar 
ot tympanol). 

0 IR. AITOLPilO PI:-.TO : -0 projecto sup-
prfme a organização existente e não propoe 
o que deve aubstltuir. 

O sa. Jolo Luiz :- Supprlme o concurso, 
m11 mantém o noviciado. 

0 fR. AITOLPIIO Pân•o:- Mat faz perma-
necer sob a dependencla exolualva do Po-
der Encutlvo aa nomeaçoeo; é disto que te-
nho medo ... 

0 IR. DELFIM MOREIRA: -Mediante O DO · 
viciado. 

O !R. Jolo LUiz: - Mediante o noviciado 
e mediante outrss condições que a lei ordi · 
naria deverá e~tabalecer. 

0 8R. A•T LPHJ DUTRA : - V. exc. não 
pode t er rnedo do poder legislativo futuro, 
porque somos tam bom poder leglsllltlvo or-
dlnario e estamos re!ormanio a Conatiluiçllo. 
{Ha ouf1·os ap2•·trs). 

O aa. AsT.:>LPll•) PJNro :-Mas continuando, 
vlato que <'S repetitios o partes me fariam dos 
viar do terreno em questllo, pergunto: qual 
o ·tnatltuto que e apresentado pelo projdcto 
em subatltuiçllo 110 ooncul'ao 1 

O BR.. Jolo LUIZ : - O noviciado e a no-
meação pelo poder executivo. 

0 SR. ASTOLPHO PINTO : - 0 criterio da 
nomeação e o arbitrlo exçlusivo do poder 
executivo se mM menos haver intervenção 
do poder judiolario por intermedio do pro -
prio tribunttl da Relação que podia seleccio· 
nar dentre os candid11tos alguns afim de 
que sobre um podesae recahlr nomeaçll:o ... 

O sa. Jolo Lutz:- Quem diz que a lei 
ordlnaria nl!.o pode tratar do aeaumpto 1 

0 IR. ASTOLPIIO PJNl'O:- Nli.O pretenden- . 
tio, como dlue, discutir propriamente a ma-
teria, mas apenas f11zer uma declaração de 
voto, passo á parte referente âs munlcipali-
dad~s. 

O presente projectv, sr. Presidente, tira 
das municipalidades aua autonomia, visto 
dellas retirttr os elementos essenciaes para 
sua exietenota real . 

Tirae do individuo a l iber-lade o o direito 
de procurar os meios dose alimentar e desap 
pareceró. a vld~, tirae dos municipios as 
auas rend>s, a sua nlimontaçllo,delles fatal 
mente deaapparecerll. a vida. 

Nestas coDIIicões o projecto nesh parte 
nem ao menos parece firmar -se na 'az!lo, 
porquB de um lado diminue a taxa do im-
posto da tJ·an ~missão de propriedade, do ou-
tro uté Rupprime o imposto predial rustico 
que pertence ás municipalidades. 

Nem se diga que a~ o1llnicipalldades não 
podem conhecer aa necessidades do povo. 

Cad• um governa a &ua caRa e cada muni . 
cipo ltda~e re•otva se convem ou não aos 
seus io r.e. ros ' os a s uppres~llo clesF e imposto, 
mas t tmr sa e~ ~a liberd~~e das oamHras 
1 ara ; a " hennfi eint' ao o Esta tlo a não sot' 
com outt•oA imp ~stoR .. 

O PR. Jr>Ao LUll:-E' que Y.ore. se e~queco 
de que e> tn questão tr·ibutar·ia oã 1 intero38a 
só aos muntcipios, interesaa ao Est.a•io in· 
telro. 

O sa. AaTOLPHO PJNTI' :-Maa quando a 
Conatltulçlo eatabeleceu e u Iet1 posteriores 
aaslm coadjuvaram, a determlnaçll.o de certo 
numero de Impostos para as municipalida-
des nóJ estavamos em um periodo de rique-
zas e de abundancia, as munlclpalldatlea aa-
~umiram compromluos que tõm de zelar e 
que devem ser solvido• ... 

O IR. D~:LFm MoR8IRA :-Contrahiram com 
a garantia do Estado. 

0 IR. RIDEIRO JUNQUI~IRA :-Perdão, Dem 
todaa. 

·o aa. JoAo LUiz :-Quaai todos . No muni-
cípio de v. exc. o Eetado e que tem pago ju -
ros e amorti&açilo. 

0 SR. ASTOLPIIJ PlNTO:-V. exc. não COil· 
&el(ulrá levar me para esse terreno que tem 
feito tanta dtacuss9.o, porque eu falo em ter-
mos genHicos. 

O sa. JoAo LUiz:-Nem dest>jo; nllo e eete o 
meu Intento. 

0 ~R. A•TOLPIJO PINT0:-0 que é certo que 
as municipalidadea têm comprorui•sos sa -
grado• a pHgar e carecem de elementos de 
vir:ta, do contrario têm de passar pela posi-
çllo de quem não cumpre seu~ deveres, a 
ol\o ser que o Estado queira cbnmar a si 
parte de taes compromlaaos. 

AFa!m, sejam mtnhaa palavras apen as da 
meAma fôrma que tem si-to um protesto 
contra mais esta f11cada vibrada na autono-
mia municipal . Limitando me a esta simples 
declar~ção do voto, tenho conoluido. (Muito 
bem; m :.· t~ bem). 

O Br • .Jcolln Luiz (m?t~imcnlo de a!tcaçao):-
Foi neces@ario, sr. President,., que o meu 
iltustr11do collega residente • m S. Jose de 
Além Paraliybn viease contest&r a opportu-
nllltde, a conveoiencia, a ntcessidllde da 
reforma constitucional, ora em discuasão, 
para quo uma unica voz no seio de•te Con-
gresso, onde o projecto tem sido ill.o brilhan-
temente discu, ttdo,se levantane contra a sua 
contextura; foi necessario que s . ex c. viesse 
razer declaraçllo de -;cto contraria a todo o 
projccto, para que mais uma vez o seu 
obscuro apresentant';l (n .~o apaia1.cs g eraes) 
tivesse neceuldade de juatttloar to<Jas as 
sua a d ispoaições. 

O illustrado collega residente em Le~pol
dina, cuj tl espiri ro democratico nllo pode 
~er posto em duvida, e o !Ilustrado collega 
re~iden e em Cataguazes, cuja oompetencia 
aobretudo em mataria de or~aniza~l.o ju-
dici uria e municipal, é por t odos nós reoo-
nb ecit!a, começaram as suas brilhantes 
ora\i)a ~, fazendo sentir a opportuni Jade e a 
oonvoulenoia do projocto de rerorma judi-
oiarin e municipal, uma pa ra p •rmittir ao 
I~giFiador ordinarlo uma organlzaç!l.o mais 
cnnsentan ~a com os interesses do Es-
ta lo, outra para rsprirnlr, nilo a autonomia 
municipal, mns os exoenos e abusos uess.a 
mesn•n a ·. tonomia, exce8808 e ahusos que, 
se c, nt.iouo.rem, hão de exigi•• me •hdas 
mA i• ''" di c o. ~ s e onergicas do que aH coutidus 
no projecto. 

O me•• collega, residente em Além Para-
hyba, dá uH ensejo de dizer mais nmll vez 
qu~ o projecto da rarorma. con•titncionnl, 
em seu capitulo 1.·, não tere de modo ai· 



gum a independenola do poder judiciarlo 1 Nli.o vejo, como dtsee em 2:. discusd:o, 
(apoiados), que DÓ3 sabemos prezar e man- onde está o pertgo desea Investidura, aliâs 
ter, porque eatawos col!.venotdos de que a mantida pela Constttuição do nosao Estado 
lndependencia deue poder e a suprema ga- e cons11gra.da nas Constituições de todos os 
rant1a ao direito (Muito bem). Estados da Republica Brasilijira e na Co n-

O projecto apenas permitte que o legisla- stitutção Feileral 
dor ordmrulo modifique a orgaDJzação iu- Nilo vejo o perigo dessa investi dora, · 
diciarla de I . · lnstancia, creando juizes porque, uma vez nomeadl', o magistrallo ad · 
lingul.res ~;u collllctlvos, e a de 2. • instlln· quire desda logo as du as coodl\Ões indis 
nla, nre .. ndo mltiB de um tr1bunal tle recur- pensaveis para a sua iodepondeoc1a: a vi -
ao no Estado. tahcied•d" e a ioamovillilidad ~ . 

Já disse o suftlclente para demonetrar a Nilo d•pende elle, pois, do poder executi-
oonvenieocta d.ssa liberdade deix•da ao po - vo, desde que enh'd no oxercicio do ~eu car-
der legist .. t,vo ordinario, afim de que pos- go. 
um se r con~ultad11s as necessidade~ rl o dea- Demai~, o poder ~xecutivo, 'o mo ~abemos, 
envdvimento e do progreno de Estado e, e temporario, o presi•ie nto do Estade exerce 
ao me•mo t empo, aH suas condi~ões tlnan. o reu IIIIIDd11tO por quatro aonos, e o ma· 
oalra~. gistrado é nome ado por toda a duração 

u~r 8R. o~; PtJTADO :-Para que eeja malho- de sua vida. 
rada a. sorte dn wagistr .. tura. .. Que o concurso e~tit entro nc'18 cont.lemna-

0 sR. JoÃo Lurz:-Melhoramento esEe que do, creio que mlo preciEO diztl·o Ofsta As · 
é um do• eleweotos essenoi11es p~tra a boa sembléa, (Ap~iados) 
org .. nizaçll.o judtciaria, mellwra11.ento que Por conseguinte, quHnto ao c3pilulo 1. · 
se impõe á cuusc1encia de todos, e que, se do prnjecto, a impugnação feita pelo meu 
ainda nilo !'ui em tudo atteodldo, é porque •: tustr .. do collega re~ldento em Alóm Para-
temos o do •er de velar pela honra e pelo b_vba não tem procedenc a. 
credito de Minlis, cuJos condições financei- Sobre esse capitulo n a nifeFto u - ~e de ac-
ras ainda ulio ~ão sati'st'actorias (Muito bem). cordo o nobre der.utado ruid ente em Leo-

Em se~ undo l<'gar, torna-se oeceuario poldloa, t> , em rela~ão a algum <. s dus ~uas 
permitttr au lel(islador ordlnario a creução riisp os içi'eP, pl'oduziu b1 ilban ta de fesa o il · 
de ma1s um t.I•1bunal de recurw, porquo, lusn·e ueputBdo residente em Cat11gUazes, 
mais tarde, o desenv«lvimeiJtu econom Jco que, por sua vez, t'ez uma censu ru a ~ssn 
do E5tadu e o nvgmento do SllU movimento par·te do projecto , ceneura que, com a devi -
forense porlem im~or lhe a obligação ua in - n.a venia o dtgl', nl\o me pareco procedente. 
stituir uw tribunal de recurso em onda uma S . ex c., como liÓB, reconheceu QU I\ os fun-
de suas diver.as :wnas,-organizando se, en- dawentos da independencia do podEr judi-
tilo . o tr.b"nal central de revi>ão, já insti- ciario consistem nn sua ivamo vlbllidnde o 
tu ido por nol!sa Constituição ( .4 pda dos). na sua vitalic1• darle; reconheceu, como nós, 

O prujecto de reCurma constitucionul não que o a • t. 64 da Constitu ição mantem a 2• 
fere a 1ndependencla do poder judiciario, e o art. 67, n. ll, consagra a primei ra . 
porque ma{nem, como está. bem salientado, Elle pensa, porem, que o dispositivo da 
a V•tahCiedade e a inamovibilidadG dos nossa Cunst.itUJçllo, que permitte a remoção 
juizes. dos juizeP, em caso de grave pertUJ baç1\o da 

E' evidente, e claro, é Iogico, e indiscuti - ordem publica ou de sediçlio, não deve ser 
vel, sr. Pre~idente, que, qu•lquer quo se- oro caso de exee pr;:ll.o á loamovibllidnde, mas 
ja a reformo. {dita pelo poder orJinario, te· de excepç!lo i• '· :taliciedade, isto ó, que, 
rá ella de rtospeltar e8se9 dois princlpiQS ba· dada a perturbação da ordem publtca em 
sicos, que garantem a magistt atura sctual uma comarca, a soluoão nllo deve ser a re-
e gbrantiril.o a magistratura futura . moçli.o dn ju•z, excepçilo á sua inamovibili-

Logo, r:ãu vejo em que o projecto fere a dade, mas a perda do seu cargo, excepçl!.o á 
inrtapendencia do podor jndioiar10. sua vitaliciedade. 

O nobre co. lega limitou se a uma atHrmativa Penso que o illustrado collega nll.o tem ra-
categorlca,-mas L1ío u demonstrou ; eu zão, o \·ou apresentar os moti vos da minh a 
procuro d .. mollstrar que o projecto respeita convicção. 
a inóepen~enci a do poder j udiciario, dizendo Muitas vezes as condiçlies da política lo -
que elle garunte a vitalioiedado o a inamo · cal, polttica di JC O mal, da l'o l i ti r llfJe m local, 
vibihdado .dos juizes. (Jpoia •t os). condi~õe~ de odios pessoees e in )ustl's con · 

Censurou ainda o illustrado oGlill:,ra n eup · trn o jui ~, pó tem determinnr vmn pel'tu rba -
pressilo do concurso como con dição da 111- çl\o da ordsw publ ic a , Jcnotada coiJtra elle, 
vestidura püra os cargos d.t mu11 istratura som qu o. entreta?.to, t~ nh a o juiz dado 
sem que ~pontasse outro meio do provi · justa causa a ee sa porturbnçiio, e até, mui · 
manto dessed cargos. tas ' ezeP, t fndo t al perturbação por causa 

A questão já to1 de~atida em 2. · discussão exclusi\·a a int•grid ade de um onracter, a 
e abi ae !ahentou que, entre os diversos neta admlnistrnçno rla ju~tiça , J.Or parte do 
processes lembrados pelos pubhcistns para ID ilglstrado peuegnldo. 
a investidora dos cargos da mBgistraturn, Nestas condições, convirà que o magistra-
o rnelhot· é ainda, entre todos os povos do seja removido, -para que a perturbtiçllo dn 
cultos, o da Investidura pelo poder exeou-~ ordem J>Ublica oàu Fe mantenha ... 
tlvo, precedendo o noviciado, iato é, n pro- O tR. AITOI.P IIO DuTRA :-Neste cP. EO não 
va da pratica necessaria do fôro. devo ser removido. 



... 
0 IR. Joio LUII : - Muitall ve&eB 81 con-

venieDolal publicas determinam eeta necea-
aidade, e el o juiz. apeear de na auateri-
dMde, wrna-ae 1ocompatlvel com oa aeua ju 
ridiOOIODlldos, é 01\'ldeote que a necessidade 
de manutO!oçAo d .. or.Jern pnblio~t poda de-
tarmin"r ll HUll rem .. çAo, a, ar. i'rea1dente, 
o .iu1r. a•siw r~ moviJo oont10uará 01m outra 
oomaroa a aserodr aeu cargo. 

Mas, sr. Pra~1dente, ollo é EÓ isto : se o 
jUIZ da d!raito de uma comarca é causa, ca· 
oeça, cbera ou promotor de aed1çAo. rebbl· 
llllo ou parturbaçào da ordem publica. ne-
ceuaridwent~ estuá incurso em Hlguw 
artigo do Codi:.ro Penal a entAo Rara proce~ 
1ado e p11u1tio com as penas do me~mo Co-
di~o. Nól ·~barnos que o Colligo estabele-
ce paoHs vara o!IS JS taea e na o devemos, 
poi~, IIDfOI' peuu dupi!IS . 

0 ~R. A•TOLPIIO DUTR" : -Neste caso a Con -
III L:I!Çao r·- vvt<a o L:odrgo P .nul. 

O BR . JoA: • LUiz: -NI\o rdVO~a tal, p~rque 
a Conatitu r ~il.o do l!.:statio uà• potia revogar a 
lei penHI l"lier!ll. 

O a- . AB ror. r H l LIUTRA-Poia e lia manda 
remover e o CvJigJ lwpoa a pena de perti11 
do car!_lo . 

O ~R . JüXo LUiz:: -Parreitamenttt. A Con -
stttu·ção II.Jllo ·• .. r~ mover, P·•NUtl o prüces 
RO multas •<ze. pud" o Ao se In• t•UI'Hr, por-
qoe rou d :.&.i Vt-Z.,d u dtHnora dtut~oe pr·uce,:,~O 
p"da au~urunl~o l' a perturnaçl\o da ordalú 
publica, po qu" muit•s vez-11 não bllVerá 
crlminalrdll•le por p ·•rt.e do Juiz ... 

0 tR. lüO~l ·o O JUi'õQU&IRA-0 argumento 
de v ex" . a"á d" ncu .. rd" com o uidposto 
no art. 64 ~a L:nn•titui~ll·l. 

O SR. Jo.,o L•:Jz: - Vli, portanto, o meu 
illustra~o cvll •·ga a r azã~ porque não desejo 
que se tran•llr·a a exeepçllo á inamovibttida 
de do juiz a•tabeleet·la pelo art. 67 n. 9, 
para excepçi!.o á ~ua vitalioiad .. de. 

Nllo V•i ·> rdzllo, sr. Presidente, para qne 
i1to ~e r .. r;;a, pu rqu~. além dos argumentos 
que ac. b" de axpen ler. ba lilnda um e da 
ordem politiea : NAo devemo~ abrir a porta 
•• peraeg ur~l'ies do poder execu tivo, nó4 que 
defendemos a lo•lepandencia do poder judiei 
ario, po1~ o por!el' tXeoutivo po~eria fomen-
tar em uma oom~rca a ~lr.arHçáo da ordem 
pubhcll po1·• . eutào, em v.z d" rem -1ver o 
juiz, rt em •tt•l o do r< eu cargo . ( Muito b11m). 

Emllw, 6e o ju1z ro .nmette um crimo, seja 
processado e !>UuiJ o tie accordo com as dls -
poaiçl!da do Codi )IO Penal ; mas, fóra d1sso, 
aesagure-•e Ih" a soa v1tal1eiedada. 

E' tst·• o que ttnha a dr1er em re•po~ta ás 
judicrosa• cuu•l ·le • a~ll•s que F obra e~ te pontl) 
Cez o meu tllu•tra to col1t1ga . ( Mt.uto bem. ) . 

Caneornu "iuda elle l tli&pPs 'çAo d <~ att. 
I.· n. 2 do pt·ojecto, quan h•, iost1t-u i n~o o 
poder ju·ttc rario da 1 .· •o•t-nota, se refdra 
a _iuizt>s e .i"' a -tos na~ comarca• e te•·mos. 

Em p t·lote ••o I •llHr, achou o 11ln· t ·ado cot-
lefl:a qu" a • xp•·es•Ao- rer111os- é obsoleta ; 
ella existe, p01é rn, na t·chn•cajurtdica, no8 
vem de luuge, des lt1 a pa~s.da. orgaoiz • ~ll.o 
jodiciaria, a ul\\l VPjo razBo pel'\ Qlllii poe~a 
deixar d" •er· accetta, para signtllcar U!Jla 
aubdlvisllo judtciarla. 

Qaunto á expreeali.o comarca•, já exiatla no 
projecto, que, se não me faina a OJemor~a, 
originariamente estabeleci& que o poder JU· 
dlolarlo da. 1. · inatancla 1erta a1e1·uid\l pOJ' 
juizes, tr1bnnaes t1 jurados, nas cumarcaa. _ 

Comarca, ar. Preridaute, D!IO é I.IIVtal!.o JU· 
diclar1a tal que impeça a. juncçào 48 I.IU as, 
tres ou quatro das axlatowted ew uwa só, 
~ubdivldldll em termos, onde a nec,s:udade 
dos jut:tes prttparadores Pe Cara sontlr, _quer 
1e ti'Ht> de jUÍIO 81U>(Uiur, qU~>r tl8 JUÍZO 
collec . i vo . Pot·tanto, a dispo811;ào do ar t I . · 
n. 2 · do projecto nllo mereod a csu.ura do 
i Ilustrado oul1cga . ( Apoi••do < ) . 

Subre a par~" da orga.oiZii~a J judiciaria, 
fvrMm ostts as ultlmu obs .. rvaçõo~ r .. 1t. s ao 
pr••j.,cto nesta C11mar•L 

S Jbl'o a p11rte rttrt~ranta á or g . nlzaçii.o mu-
nlcipP.I, os !Ilustrados cull.,gos t ' 8di~~uted na 
i\l..tta, mostrando -se c:osos d~t. autonomia 
qu" eu tombem defendo cow a me•ma força 
q ue se. excs . , vieram prote. t .. l' con tru algu -
ma~ dispusiçlles do project~. ma• t n '•' e ellea 
we~mos, Hr. President-e, e>tabel~cou se a 
dJsoorura . 

O bonra lo deputa.do residente em l.eopol-
dllla def•odeu o preceito constltUCJ yD.ol con -
tl'a o es toba :eoido DO projt~c co UO! l'cfvrm11, 
.. o IIIU stl'!l lO collega rt!d l ~ente 6111 C<tlagua-
7.8 8, defenrlendo a ro;formu cuutr a o iJI'tCoito 
cou ~ trtuctooal, di•se, e C v lll r uz lu, que o 
p· oj .. ctot v•nba satlsraz , r um" """""" 'dada 
IIDjl8ri03a, qual a de pto ~eg"r a ot .. sde agrl-
oola do ~:stll • l o. 

O ar:!umento principal do illustre repra-
aentun te res1deut• em Leopoi-Huli ê que a 
•Uppr·~a.ll.o d~ c"mpatancra trJIIUtHI'Ja das 
muo1c1 vaiJila I e~ s9bre predio~ t u•trc s traz 
llO!•falq ue para suas ren<.lo8, p r 8JU<.llcando 
aUIW a BUa fUDC~li.O admin rstratrva . 

Mas, ar. Preiidente, o8se UtHI' .. Iqus oilo é 
tii.o grande como BliPi'lle o rllu•tl'bdo oollagll. 

T•nho aqui dados .. ~t . t r sticü& da r<>o .a do 
imposto sobre prediO$ rusttcos em todo o 
E,t.do da 1\1 1Da11 e veritloo que no anno de 
1000 blla Coi da 445:000$!00. 

Oivilli-ia esta renda por 124 municipio1, 
entao existentes, vê-se que t11l iu. pu• to pro-
oJ. , r.lu pouco mala de 3:00U3 para catia um ..• 

0 R. RIB~ IRO JU.'IQUEIRA dtl UID lip~trta. 
0 •1<. JuAO LUIZ :-Mas, •r. Prt~•I U 811le, es-

tudando a que;tao rtllativameot> ao mur.i -
C•plv de Leopoldina, collocautiu li <.lidoussAo 
ntldle tsrr .. ou, direi ao nuore doputatio que 
li e.tatistici te r ritori ' l do Bd. u•uniclpio 
con~lgll d o v. lor de 154 mil cuotos as 1é18. 
p,, guuto a. s. ex c. : qu.rrto rt~v" d"dutir 
pal'a o un po~ to pr·.,··tr11l u1·bano 1 lO -, . 1 

O FR. l{lo oJRO .IU:oiQU&IR• :- New tanto. 

I 0 SR. 
c,.mar·rt 
tic , 1 

Ju.\" Lu ,z: - Q •autu a ro·.·coda a 
lllu uicipat d8 ÍW(JOdlO }lra.Joai rua -

u -'l . R!IIBIRO Jnr-;QuB.RA:- Deva regu-
lar 26 ou , 7 contos oJa ré ••. 

O 81<. J X • Luiz : - E,,tà 'l a. taxa é enor-
me a é ju•taw.,uta J8,o que <.lovuwos evl-
hr . . . 

0 >R. RIBEIRO JUNQU EIRA: -A taxa é de 
0,1 "i o 8 peua8 . 

O ~R. J •Ãu LUiz : - Et1 tlt um calculo, 
oom as lDlormao,;Oe . que cotbi, " olltlguel a 
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e1te resultado deante do l!lonçamento do im· 
posto territorial daqaelle municipio : toman-
do a taxa por a. ex c . apontada, a renda 
nll.o póde exceder de 14:0 10S{)OO ou 15:000$, 
sem descontar o valor doa predioa urbanos. 

0 IR , RIBBIRO JUNQUEIRA : - E' que O lan 
çamento do impollo pPedlal rustioo nll.o està 
de acoordo com o do Imposto territorial. 

0 IR. AsTOLPH'> DUTRA : -Em C~tsguazes, 
quando havia esse imposto, elle nll.o rendia 
mais de 1~ : 000.3 . 

O sa. JoXo LuiZ:- Nll.o é, ar. Presidente, 
a euppresalo de renda deste valor que pOde 
sacrificar a administraçll.o doa muniolpios ; 
nllo é a suppreull.o de tal Imposto que vem 
matar a autonomia municipal . .. 

O sa. RtBIIJRo JuNQUEIRA : - Em alguns 
diatrictoa t.lra toda a renda. 

0 IR. JOÃO LUIZ: -Não h!. tal, pois elles 
têm a matado da ren·i« municipal. 

Nil.o me refiro ao wun lcipio de Leopoldina, 
onde a honestidade do meu illustrado col· 
lega Isenta a administração municipal de 
qualquer suspeita, mas, á Puppressll.o des:.a 
verba de receita daa municipalidades, podem 
e devem corresponder cortes em cet•tas des 
pesas, nem sempre indi~penaav. is, nem som . 
pre legttimas. 

Por outro lado, ar. Preai.lante, a manuten-
ção do imposto predial rust ico importa em 
dupla taxaçll.o sobre os prodios ruraes . 

Ora, se economicamente é um mal a du-
pla taxsção; se é necessario, o nenhum dos 
meus illustres coll egas pode conteshr-me, 
allivlar-ae a classe doa agricultores (que 
act• !almente sot'l're os effeitos de uma crise 
temerosa) de alguns encargos que sobre ella 
pesam, porque nlio supprimir o imposto 
predial rustico Y 

Que outra providencia adoptar Y 
Tirar do Estado as rendas que aufere, 

quando suas oondlçOes financeiras n!!.o o 
permitiam Y Nilo, ar. Presidente; devemos 
appellar para os municípios, fazer esta re· 
forma que se lm~oe, e supprimlr a dupla 
taxação, porque, 1endo sua renda pequena, 
e, portanto, de pouco proveito para elles, 
vem, entretanto, economlcamer..te favorecer 
a classe agricola das di1Jerentes zonas do Es· 
taJ.o. 

Nilo, sr. Presidente, o que pode matar 
em no88o Estado a autonomia moral, se o le 
glslador não puzer cobro aos abusos e ex · 
cessos, nllo é a suppressão de impostos ln-
convenienteP, mas à justamente a licença 
em que têm cabido algumas aiminlstraçOes. 

Autonomia bem comprehendida, realmen-
te praticada e executada, exige de um lado 
a nltlda oomprehenslio do que seja peculiar 
interesse local e de outro lado a real, effe · 
otlva e honesta administraçilo dos dinheiros 
recebidos dos contribuinte~ ; sem isto, 1r. 
Presidente, desapparece a autonomia, desap-
pa•ece com o desprezo do governo local pela 
eatlsracç!lo das neoeesidaaes publicas a seu 
cargo e desapparece pelo sorvedouro, em 
que a deshoneetidade de alguns administra· 
dores consome as rendas munlcipae~, que 
nll.o sll.'l applicadas no de~envolvimento dos 
municipios !I (Muito bem). 

A. C . - 27 

E' iaso que e preciao evitar, é para a exce-
pçll.o que legislllmoa, porque oa administra-
dores boneatos não se importam de prestar 
as suas conta• perante um tril unal benevolo 
ou parente um tribunal aevero. (Apoiado do 
sr. lgnado Murta). 

Combateu ainda o projeoto o meu collega 
residente em Leopoldina, oppondo-•e á sup-
preul!.o das assembléas municipaes. 

S. exc . acceita a tdéa contid~~o no proje-
oto, quanto a dispensar-se o encamiDhamen· 
to dos recursos dos c1dadll.oe les11dvs ao 
Congresso, por lntermedio daa assembléu, 
mas deseja que alias sejam mllnt1das pllra o 
julgamento das contas munic1paes . 

Em primeiro logar, sr. Presidente, como 
já em aparte observáa:os a s . ex c , o prOJ& . 
cto não prohibe que o legislador ord1narlo 
mantenha as aseembléaa municipaes ; o que 
elle laz é declarar que as contaa das camaras 
munioipaes serll.o tomadas de accord' com o 
que ror determinado em lei ordinar1a, garan· 
tida a efficacia da prestaçll.o dessas contas. 

Ora, é claro que a lei ordina ·sa poderá 
manter as mesmas aesembléas municipaes, 
modillcando -as em sua ol"g8nlzação, ou po-
derá supprimil as, estabelecendo outra rórma 
de prestação de contas. 

Só entilo seril opportuno discutir se a sup-
preasão dlld aosembléas mnnicipaes se impoe 
ou não á conlciencla do legislador mineiro. 

Penso que a organização aotual de~aas aa-
St,mbléa•, com a enor·me latitude dada ao 
agentó executivJ pru a as constituir, não ga · 
r ante o julgamento elllcaz das contu doe 
governos munlcipaes, não passa de pallio de 
misericor:l1a com que se cobrem, muitas 
vszes, as deshonestidades de a1gumaM admi-
nrstraçOes mumcipaes. Felizmente, essa tem 
sido a exoepçll.o, relativamente ao numero 
de municípios que possuimos. 

O •a. AsTOLPHO DUTRA dá. um apar·te. 
O aa. J<oXo Lurz:-Perfettamente . O con-

tribuinte <'OnP.idera as suas runcçõea de mem-
bro da assPmbléa municipal como um onua 
pesado, e ,\ prova disso é que roi preciso 
augmentar-se de seooo para 205000 a multa 
que lhe é imposta. 

Em segundo Jogar, na maioria dos ossos, 
o contribuinte n!l.o entende de oon tabilidade 
publica, não vae exam1nar a realidade daa 
contas, nem tll.o pouco verificar se a arreca · 
dação foi feita de acoordo com a lei tribu· 
taria e se a despesa está de aacoro.lo com a 
verba votada no orçamento municipal. 

T11nto isso é verdade que rara é a assem-
bléa municipal que lunociona maia de dois 
d1as. 

Pergunto aos mooa illustrados collegas: 
podem se, aeri11mente, tomar as contas de 
uma Camara Municipal, relativas a 11m auno 
de gestilo, verificando todas as verbas da re-
ceita e da despesa, em dois dias 1 (Pau sa). 
Logo, o julgamento dessas ccntas, como 
está sendo feito, n!l.o e uma verdade, e se, 
serve para o! ~dministradores honesto•, co-
mo o meu collega de Leopoldlna, tem sido 
tambem,repito, o pallio de ruiseriaordia com 
que ae cobrem as deabonestidades. (Apoia' 
áo1; muito bem). 



Reapondldae a1 argulçl!el telbl ao proje-
cto na parte relativa á, as1embléas munlcl· 
paes e ao Imposto predial ruatico, o que lm· 
porta na deolaraçlio de que nlio pono· aooel · 
tar u emendas neste sentido olrerecidu 
pelo illuatrado collega residente em Leopol· 
•Una, direi sobre o ultimo ponto da crltloa 
feita, que é aquelle em que tive o prazer de 
ver de acoordo os tres dls~lnctos represen-
tantes da matta, que me antecederam na 
trlbuna. 
-Ss. excs., representantes de uma zona ri · 

ca, onde a renda de impostos municipaes é 
,llr&nde, nl!.o desejam ver reduzida , a arreca· 
daçlio desses impostos e temem, sem justiça 
e sem razilo, que o proj~cto traga em si 
uma insídia contra a discriminaç!l.o de ren-
das, fe1ta peh. lei nddicional n. 2, de outu 
bro de 189i. 

Dsvo obser var, sr. Pcesidonte, que de to· 
dos os E -ta i os da União, o uni co que trdns· 
feriu á~ municipalidades o Imposto de trans-
miui!.o rte propriedade foi o de Minas. A 
expt~r·•en~ill dos dez annos que temos n.tra· 
ves~a o tom de sõbejo demonstrado quo a 
llb~r ·ht.I•L<Ie dessa doação nll.o correspllndeu 
aos •ntu1tos do le.stislador. 

Eu jú, ti r. Re, ba dia•, e repito agora, que 
os 60 mil contoJ gastos pelas municipalid a · 
dade• do E•tado, não incluindo os empres-
timo• por ella contrahidos, não correspon-
deiD-Iltaterial, moral e economicamente-
aos hooe!lc1os que essa quantia devia pro -
duz• r. 

0 ""· ASTO!.PHO D•JTRA:- V. exo. per• 
mit•e um apar·te V 

O JoX.o Lurz : - Pois n:lo. 
0 SI<. AS1'0LPHO DUTR~ : -E a arrecada· 

çll.o rnhulosa feita pelo Estado no mesmo pe · 
rlodo 1 

O ~R .. loXo Lurz : - Ahi estão, depois da 
Repuhil<lu, melhoramentos enormes feitos 
pelo E·r.a<io da Minas, qul'r na sua viaçll.o, 
quer "" 10strucção, quer na immigração e 
coto .. z çAo, buer na· construcção da novo 
Capi oi. Ptc., que não podem deixar de ser 
con• ·d., 11d•·s como grande& mt>lhoramentos •.• 

Qu•u porém, as sommas arrecadadas 
pe!<• 1<:• a ·l .. n!lo fonem bem applioadas, ao 
pod r· ~· · ~l~t•vo cumpria fbcalizar a sua 
a.pp1 ' -~a m11s nunca, por um abuso feito 
pel• · '' " • permlttir um outro abuso •de 
algu •UUlc•palidades. (Muito bem). 

O " '"" ALuo BaiTTO: -Abuso que não 
exi -• .. tutamente. 

G · >< . Jo ,\• LTJiz:- Sem duvida. 
O 1<. ·<JB.,• Ro JuxQUBIRA : -Da parte das 

muu ,, ·r• drs? 
0 lt . AR VALHO BRlT'a:l- 0& parte do Ea-

bdo 
O ··• .1 Ã'l Lorz :-Dizia eu, sr. Presi· 

deu•·"· 1 . · ,. un•oa Constttulção que deu aos 
muo o ... . o iropoato de tranam•saão de pro-
pri oi a do Estado de Minas; as mu · 
nlo•J.Ia aole• mineiras foram as que melhor 
quin11A • veram na. dlsorlmlnação da ren-
da~. 

E • n •o Jogar, cumpre .notar que, in· 
div1 • u • m ~ u r e, jà me munifest.ei em relaçll.o 
á que t •u •i·• imposto de transmiss!to de pro· 

prledade, quandQ tive ocoaalllo de discutir a 
creaolio do imposto territorial. 

A auppreaall.o de um nllo pode delxar de 
sor a coosaquancla logloa da manutençl!.o 
do outro. 

Se as oondiçlles tlnancelraa dos munlclplos 
e do Estado nll.o permlttem no momento que 
se faça semelhants oou&a, no futuro se ila de 
realizai a, como condiçiio da valorização do 
sólo, sobre o qual repousa a renda do im-
posto territorial. ( Apdar:fos). 

Foi eata verdade que a Conatltulçã'l do Rio 
Gran·.!e do Sul reconheceu, pois que estabe-
leceu o seguinte : «lloa supprimid.:> o impos-
to de transmissll.o da proprlatlade desde que 
seja creado o impoato territorial&. 

Se as condições do momonto não pe rmit · 
tom reforma tão radical, não e muito que 
habllttomos os legisladores futurGs para que 
elles possam realizai -a. 

0 SR. ABTCLPI!O Dt:TRA :-Supprimir não e 
mudar do município para o Estado. 

0 SR. JOÃO LUIZ :-Chegarei J.l : é O Ulti· 
mo arl(umento. 

O projecto, sr. PresldentP, não otrende 
nem ao principio constitucional c xistente, 
nem á lei tributaria em vigor. 

Nlio e verdade que o Congresso, em sua 
sessão do anno passado, reduziu a 3 · 1. o 
imposto de transmisslio de propriedade e 
augmentou de 3 · 1. o Imposto de novos e 
ve1t1os direitos 1 (Ha um aparte d~ >r, As-
tolpho J}~t,·a). 

Em soccorro desse facto vem a disposiçllo 
do projecto. 

Pergunto mais aos meus oollegns que tão 
receio&os se mostram da diminuição da taxa 
do Imposto de transrclsail.o de propriedade, 
por uma divi~lio desse imposto entre o Es · 
ado e o muniolpio: a lei n. 2 de 28 de ou-
tubro de 1891, em seu art. 2 ·, paragrapho 
unioo, não displ!e que a decretação da taxa 
desse imposto pertence ao Estado f (Pausa). 

Não pode amanhã o Congresso Legislativo 
decretar que a taxa do imposto da transmla-
slio de propriedade tique reduzida a I .(',a 
lt2 .f' , a 0,01.(', a O,OOIT1 (Pausa). 

Póde evidentemente, porque a decretação 
da taxa tloou reservada ao legislador ordi-
nario. 

Nlio <ejo, pois, ra&llo, para o receio do meu 
illustrado calle.sta, porque o legislador nll.o 
fez o nl!.o fa r á eua reducçao sem attander ás 
condiçõse fi nanceiras e aconomicas dos mu-
nicipios; mas ; se o legislador qu ,zer ama-
nbã- fazei·R, elle a fnrá de accordo com a 
Constituição e com a lei n. 2, em vigor. 

Não ha, portanto razão para tanta ce-
leuma .. . 

0 SR. ASTOJ.PIIO DUDR.o\ dá Um aparte. 
0 SR. ASTOLPUÔ PJNT0:-0 Imposto f!St' 

sendo reduzi!lo a zero em relaçll.o ás muni· 
cipalldades e augmentado a G .J' pelo Esta· 
do, q •: e vae lançando com varloa typoa, 
mas que, atinai de conta•, é o ll'eamo Im-
posto. 

o IR. JoXo Lt:•z:-Nlio é exacto. Maa, ar. 
Presidente, como dizia, a dlaposiçllo da 
Constituiçih nl\o fica ferida pela dtapoalção 
do projecto em discuuf1o. 
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O argumento do meu illuetrado collega de 
que a taxa reduzida que pertence aos mu-
nicípios, ainda maior reducç!o terá. pela 
sua divhão entre o Estado e os municipioP, 
nlio prova cousa alguma, porqua tanto f•,z 
que o Congresso estabdleç& 2 ·I' para a taxa 
do Imposto de transmisslio de propriedade 
e dê t.r aos municípios, como que alie es· 
tabeleça simplesmente a de t.r em favor 
ias municípi o! , com? p óde faze! o; estes só 
recab~rão l.r em qualquer das bypothe-
ses. 

0 ~R. AtTOLPIIO DUTRA dá. um ~ parte. 
O ~R. JoÃo Lu1z:-Não estí1 em dlscusríto 

a questão de novos e velhos dlrei tcs, mas 
vou provar ao nobre collega que não tem 
razi!'> s. fX C. 

O C~ ngre! f.O Ji úde ou não diminuir a taxA. 
do imposto de transmisPão do propriedade 'I 

0 IR . .-\STOI. PIIO Dl'TRA:-Póde. 
O tR. JoÃ 'J Luiz:-Pertence ou ni!o ao Es-

tado o imposto de inscripção de immoveis 'I 
Pertence. O EEtado j:: ude ou não eleva r ePEa 
taxa de inscripção 1 

0 SR, A~TOLPIIO DUTRA: -Póde. 
O ~R. JoÃo Lun:-Logo, podo reduzir o 

imposto de transmissão de propriedade 3 ·t . 
e elevar o de inEcripçl!o de immoveis a 
a ·t . ... 

0 SR. ASTOLPIIO DUTRA :- <~Ue à imposto 
de novos o velhos direitos ? 

E' imposto accerso1 i o, tradicionalmente 
assim conhecido. 

O sa . JoÃo Lmz:- E' um conjuncto de 
impostts que no Imperi o pertenciam ás pro-
víncias o que estas, elevadas a Estados 
na discriminaçll.O de rendas, n l!o cederam 
ao• municípios . 

0 SR. JUVE{'(AL PENNA dá Um aparte. 
O sR. JoÃo Lt; IZ:- V. exc. não é capaz de 

demonstrar ino ; onde v. exc. viu essa ta· 
xação fixa 1 

0 SR. JUVBN.\L PENNA:-Eu disse que no 
tempo do Imporia esse imposto tinha o ma-
xlmo limi tado e era de 238000. 

O SR. JoXo Lmz:-Mas o imposto não po-
dia ser elevado 1 (AJlar fer). 

0 SR . AHOLPIIO DUTR.\:-Mas à quo O im· 
posto quo ern. co nhecido como accessorio em 
relação á trsns miseão de propriedade esta 
con vertido agora em principal. 

O SR. Joi\o Luiz:-Perdão; o imposto. de 
transmis~ão à muito diverso do imposto 
de iuscripção de immoveis e, pela organi · 
zação ac tual, ent~e os Estadc s e os mu-
niclpios não ha imposto principal nem ao · 
cessor·io : os que pertencem ao E;tado 
silo do Estado, os que pertencem ao mu-
nicipio são do município, isto é, nl!o ba im . 
postos addiclonaea do Estado eobre os do 
município e vice-versa. 

No tempo do imporia, sim, havia imposto 
acceuoriu, porque as extinctas províncias 
podiam lan(·a r t axas addicionaes aos impo~ . 
tos geraes: hoje não, porque, pela discrimi-
nação de rendas, dentro da qual a compe-
tencia tributar ia se desenvolve, não ba im 
posto principal nem acccessorio. 

O lmpo1to do inscripçlio de immovel póde, 
portanto, ser elevado na sua taxa até a 
quantia que o legisledor ordinarto julgar 

iudispensavel para attender âa necessidades 
do Estado. 

0 ER . ASTOLPIIO DUTRA:- A Constituição 
fala claramente em noves e velhos di roi tos. 

O sn. J oi\'> Luiz :- Na denominação dos 
impostGs do novos e ve lhos dire1tos inclue · 
se a taxa para a inscripç il o dos immoveis, 
hxa que e J" a, pela opocba da procl amação 
da Republica, de 0,1 .1· . si não me falha a 
memoria. Esta taxa podia ou nlio ser elo· 
vada pelo poder legislativo 1 (I atua). 

Pedia ou n!lo podie, ccn stitucionalmente, 
o Congresso Legislati vo do Estado reduzir a 
tn xa dO imposto de transmissão de proprie 
dcde ? Podia. Logo, nno e interpretação in· 
sidiosa ... 

0 SR. JULIO TAVARES:-lsto nlio HfTre COn · 
testação. 

O ER. Jl•i\o Luiz: ... como pensa o illus· 
trado colle:r a. a que so fez o a nno pas!ado, 

O quo, porém, se quer ev:tar F!!o justa · 
mente àiscos1õos e1~ torno de uma mataria 
clara e que niio ~ c tTre du vidus a não ser 
quando ! ão levantadas J:Or um talento tiio 
brilhante como o de meu illustrado col· 
leg-a?... 

o EIL A&TOLI' IIO Dt:TRA:- Muito agrade · 
c ido. 

0 SR. JOÃO LUIZ:- Sr. Presidente, 11 Ca · 
marajá deve estar fa tigada (>~cio apoi(ulo& g,·. 
rars) com esta diacuasão ; o assumpto está. 
debatido e o projecto, votado em dons tur · 
nos, deve agora se1· approvado no terceiro. 

Convencido de sua necessidade e oppor-
tun idade-quanto ao poder judioiario, pela 
vantagem de permittir ao legislador ordina-
r io, man tidas as condiçõ Es de in~ependen 
cia daquelle poder, a coropet&nch!. de orga-
ni~al o de accordo com as conveniencias so· 
ciaes do Estado e, quanto ao poder munici-
pal, pela necessidade de alicerçar em bues 
demooraticas a autonomia dos municípios, 
impedindo que ella se converta em excesso 
e abuso, sem garantia para o honesto e pro-
l! cu o ü;apend.lo doa dinheiros publicas ; con -
vencido, er. Presidente, de que, como. na 
Sulua, nada mais se devo fazer do qne 
manter a autonomia, dando remedio contra 
os abusos, porque ná Suissa, quant!o a ad· 
min iRtra~ão communal não comprehende a 
autonomia, o governo cantonal pode inter· 
vir, nomeando um advoga-to encarregado de 
gerir provisoriamen te os interesses da com· 
muna , e ninguem dirá que a Suissa, com 
sua legislação mbia e previdente , mata a 
autonomia dos :;overnoa lccaea • . . convenci · 
do da necessidade do projecto, venho pedir 
sua appr.>vação . 

O que tós desejamos, u. P residente, é 
quo o autonomia sejl1 um a realidade, pro fi · 
cua pnra o municí pio e, mais do que isto. 
proficua pnra o Estaria do Mma ~, J:Orque ti 
preciso que cs meus illustraàos collogas , 
que me antecederam na tribuna , concordem 
commigo em que niio ~ a forma çao de pe · 
quonas pa1 ri ~ s, dentro do um grande terri · 
torio, que ha de fezer a DOIER grandeza e 
trazer o ncE so desenvolvimento ( ~tp(. i o tl os', 
mas serú a existt:ncfa de tJm el o do união 
para impedir que este vasto t erritorio ~e 
dessggreguo, como presa da a na r chia dos 



pequenoa governoa locaes, deaapparecida 
aellm a tradlç'lo gloriosa de Miau Geraea, 
berço da democracia brasileira, baluarte du 
liberd11de1 republicanaa. (Muito b""'; muito 
~I O orador i muito felicitado por ""' eol-
llgnl). 

Mio havendo mala quem sobre o projecto 
e emendas peça a palavra encerra ae a dia 
cuHlo e procedendo-se a Yotaçlo é appro · 
vado o projecto e rejeltadu u emendai. -
Remetta 1e 6 comml11lo de Redacçlo. 

J.• DJICUISXO DO PRI'JEOTO N. !30 

Finalmente é annuoclada a 2. · dlaooe•lo, 
por artlgoa, do projecto n. 130, ampliando 01 
caao1 de de1aproprlaçlto por utilidade publi-
ca de que trata a leln. 15, de 1891. 

Sem debate encerra-se a dlscuaallo dos arts. 
J.• e 2. ·, cuja votaçlo llca adiada por falta 
de numero. 

Ea~rotadae as materlu da ordem do dia, o 
ar. Preaidente designa para amanhA a 88· 
golnte: 

ORDEM DO DIA. 

PRl.IOJRA. PARTI 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçtlo da acta. 
Expediente. 

Até 2 horas da tarde : 
Segunda leitura doa parecerea de commia 

aGes e doa projeotoa, depoia de impre1101 e 
dlat.rlbuidoa. 

Apreaentac;lo de pareceres daa commie 
IIJ81. 

Apreaentaçlo de projeotoa, requerimento•, 
indicaçlles, interpellaçllea ou moçOea. 

Diacunlo de requerimentos, indlcaçtle•, 
lnterpellaçllea e moç!lea. 

Approvaçlo de redacçll81 llnaee. 
Votaçlo da materia cuja dlacnullo llcou 

encerrada. 

SEGUNDA PAaTE 

Ate 4 hora. da tarde : 
Dlacusslo ria preferenola entre os p~j e 

ctoa na. 150 e 151, aobre org;antzaçllo e tlxa 
çllo da despe!& da força publica, e os aub 
stltut.lvoa ao1 mesmos o:fl'erecidos e segunda 
diaouaalto dos que forMII preferidoa. 

Continuaclo da segunda diacasalo do pro -
jacto n . 123, declaranlio nlo 88 oomprehen-
der no valor venal das terras, uara os IIns 
do pagamento do Imposto territÔrial, o dos 
machlniamoa e predial de~tioados á lodus -
trla manufacturelra. 

Levanta-ae a aeaslo. 

••• 
34.· <;ES5ÃO ORDINARIA; AOS 5 DE AGOSTO 

DE 1902 
PUIIDENCIA DO SR. RIBBIRO DB OLIVBIRL 

SUMMARIO: -1.· part~ da ordem do d•a -Ach-
Bxpedleote. ObservaçO~a tios srs. Vasco Azeve-
do, Alv811 de Lemos e Joao Lalz.-Apreeeotaçlo 
dos parecere• para S. · discnulio dos prujectoa 
ns. 81, de l900i e 1.6, de •9 .2. Idem para 2.· 
do de o. 153 . dem do de o. 193. Idem dare-
dacçlio Ooal do projecto o. 134 .-Apresent•çlo 
dos projectos ns. 1>4. 155 e 11.6.-Votações adia-
das -~- p&rte. -I. · dlscu~slio dos prr jectoa na. 
UíO e 1~1.-r.ootlnuaçlio da 2. • do de n. 1SO. 
Art. 1. Emenda do sr . Celestino !loares Dts-
cur~os dos eu . De fim Murelra e Carlos Toledo. 
-Ordem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada, acham se 

preaeotes oe ara.: Rit e i o de Ollvelra. Ce-
lestino Soares, Nt:nes Pinheiro, Joio Velloao, 
Vasco Azevedo, Olymplo Borges, Aetolpho 
Dutra, Valeria de Rezende, Joaquim Calixto, 
Delfim Moreira, Desiderlo de Mello, Jolo Pio, 
Jose Gonoal<'es, Arthur Pimenta, Carloa To· 
fedo, Alves de Le:ni'P, Jayme Gomes, Igna-
oio Morta, Jollo Luiz, Jovenal Penna, Julio 
Tavares, Oly111pio Moarll.o, Porto Primo, RI·· 
beiro Jaoquelra, Ferreira e Mello, Carvalho 
Britto, Edmundo Blum, Rodrigues Chaves, 
A.siolpbo Pinto, Agostinho Pereira e A11is 
Lima, faltando com canaa participada oa 
srs.: Epaminondas Ottoni, F. Peixoto. F. 
Castro, Gaspar Lopes, Brandll.o Fllho, Lin· 
dolpbo Campos, Raposo de Almeida, Luiz 
Rennó e Simelo Stylita e sem ella os maia 
senhores. 

Abre·ae a se111o. 
Lida a acta da antecedente e não haven· 

do quem 10bre ella faça observaç!!ea o ar. 
Prelidente a dá por approvada. 

DPEDIENTE 

0 SR. I. · SECRETARIO d6 conta do aegaln· 
te 

RtpreBtntação 
De habitante• do Jaoahy aolicihndo um 

auxilio para canalizaçllo dagua potavel.-A' 
commisalto de Petlç!!es. 

Requenmento 
Do bacharel Nel!on Coelho de Senna pe· 

diodo privlleglo para exploraçllo do rio Doce 
e aena atfluentea na zona comprehendlda en· 
tre Caratlnga e Peçaoha até as dlvlsaa com 
o Estado do Eaplrlto Santo -A' commiealo 
de Mmas. 

O {fie i o 

Do dr. Secretario das Finança& apretentan-
do um plano offerecido pelo governo nnmtnen 
se ao de Minas rflativemente 6 valori&aç&o-
do café brasileiro.- A' commlaall.o de Orça-
mento . 

o ar. Vaaet Ae•edo:-Sr. Presidente, 
t..nho a honra e o prazer de remetter á Meu, 
para que tenha o deetino regimental, ama 
repreeentaçlo do virtuoso e illaatrado padre 
Domtng, 11 Albanelfo, pedindo ao Con,.reuo 
Mineiro um auxilio para o Instituto proll•· 
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sional fundado e mantido pela ordem sale 
alana na Cachoeira do Campo, município de 
Ouro Preto. 

Julgo que o Congresso Mineiro, que t.llo In 
tereuado se tem mostrado pelo desenvolvi-
mento do ensino proft11ioual em Minas, deve 
como um preito de justiça e como teatemu· 
nho de reconhecimento ao muito que tem 
feito aquelles distinctoe educadores em bem 
da mocidade do Est1do, lançar as suas vletu 
benevolas para aquelle estabelecimento, do · 
tando-o, ae fôr po11ivel, com os recursos ne· 
cel8arloa para quo elle possa preencher aua 
elevada mi11lo, continuando a pres~r a Mi-
naa 01 bons serviços que jâ tem prestado. 
(Muito b11m). 

A' commlasão de o ~çamento. 
0 SR. ALVIt DE LIMOS envia â Meia um 

requerimento em que o engenheiro Carloa 
Albertfl da Rocha pede privilegio para con-
atrucçll.o de uma estrada de ferro que, par· 
tindo da Campanha e passando por S. Gon · 
çalo do Sapucahy, vâ terminar nas margens 
do rio Sapucaby.-A' commisal!.o de Obras 
Publicas. 

O IR. JoXo Lu1z manda á. Mesa uma re · 
presentaç!o dos prtfeuorea puhlicos de S. 
Paulo de Muriahé, solicitando o resto belecl · 
mento da tabella de vencimentos annexa â 
l.si n. 281.-A' commissll.o de Petições. 

Nll.o ha matarias dl!trlbuidas impressas 
para 2. · leitura . 
APRESENTAÇÃO LE PARECERES DAS COMmBEÕII 

0 SR. AGOST,NH <) PEB.IIR.A., pela commisslio 
de Obra& Publicas, apreaenta os seguintes : 

Pa1·ecer e 1·edacção para 3. · discu..ssão 1obre o 
projedo n. 81, de l !JOO 

A comm1ssil.o de Obras Pnblicas, a que 
foi presente o projecto n. 81. de 190.!, 
approvado com emenda em 2 • discussil.o, 
é de parecer que elle seja aubmettido â 
3. · e approvado com a seguinte redacçílo : 

O Congt'esao Legislativo do Estado de Mi-
naa Oeraes decreta : 

Art. 1.• Fica o governo auctorlzado a con -
tract ar com quem m&iores vantagens o1fere· 
oer a oonst.rucçllo, uso e goao de uma via 
ferrea, de bitola de um metro, que, partio· 
do desta Caplt.&l ou de ponto mais conve-
niente da E. F. Bello Horizonte a Gonçalves 
Ferreira, ae dirija á cidade de Pitanguy, 
pauando pela do Pará.. 

Paragrapbo unico. Ao contractante será 
concedido privilegio per clncoenta annos e 
uma zona de vinte kilometros para cada 
lado do eixo da linha . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissOeP, 5 de agosto de 1!102. 
-Jayme Gomc1 .-Agostinho Per•ira . 

Parecer para ugu>tda di.•cuuiin sob-~ o p1·ojeclo 
tt. 153 

A commissão de Obras Publicas é de pa 
recer que seja aubmettido á 2 . · dlacusall.o e 
approvado o projeoto o. 153, deste anno j~ 
approva1o em I.·, auctorizando o gove~no 

do Estado a conceder a Luiz de Rezende, 
AD~onio Eulallo de Souza e outroe, ou a 
quem melhores vantagens o1ferecer, prlvi· 
leglo, por 50 annos, para oonatrucçllo de 
uma estrada de rodagem, sy•tema «i\!ono· 
raih, de tracçll.o animal , que ligue a cidade 
de Diamantina á E. de F . Central do Bra-
sil 

Sala daa commi11ões, 5 de agoato de lll02. 
-Jayme Gomes.-Aposti>Jho Jogé Perei1·a .-A 
Imprimirem ae. 

O SR. RoDRIOUBB CHAVEI, por parte da com· 
missão de Redacção de Leis, envia á ~lesa 
o Pegulnte: 

Parecer e redacção final 8obr~ o projecto n. 134 

A co .nmiuão de Redacçlio de Leis, a que 
rol presente o projecto n. 134, da Camara, é 
de parecer que eeja approvada a seguinte 
reda.cçll.o final : 

O Congresso Legislativo do E: tado de Mi-
nas Geraes, nos termos do art. 12! da Con· 
stitulçll.o do Estado, decreta aa s1guintes 
modlftoaçi!ea à mesma Constltuiçlio : 

CAPITUL0 I 

DO PODER JUDIClAR!O 
Art. I.· O poder judiciarlo será f xerci~o : 
I Por um ou mais trlbunaea auperioreP, 

que forem creados por lei ordinaria ; 
11 Por juizes e juradoa nas comarcas e 

termos . 
lll Por julzea de paz eleitoP, em cada. dia · 

tricto. 
Art. 2. · O~ juizes de paz servlril.o pelo 

~empo marcado em lei e nll.o perderil.o os 
seus cargo& senll.o em virtude de sentença. 

Art. 3. · O mlniaterlo publice ser à orga-
nizado por lei especial a os seus represe o . 
tantes servirl!.o pelo tempo nella determina· 
do, podendo aer removidos por exigencia do 
serviço publico nos termoa que a mesma lei 
prescrever. 

Art. 4. · Fir-a supprimido o concurao p 11ra. 
ID\'&&tidara doe cargos de mHili>tr~tura. 

Art. 5. · E' mantido o ju1y para julga-
mento dos réos de crimes sujeitos á juris· 
dioçil.o do Estado, eal v as HcepçOes feitas na 
Comtltuiçil.o e na lei organica. 

CAP ITL' LO li 

tOS )IUNI CI PI ·)S 

A-rt. 6. • Haverá. das leis, deohõee e ectoa 
das Camaras MunicipaeP, contrari o& á Con· 
stituicil.o e â9 leis - recurso para o poder 
legiatativo e para ~poder judiciarlo. 

Paragrapho uni co. Os casos e o processo 
dos recurso• e a competencia doe dois no· 
deres rerl!o determinados na lei ordln 11 r ia. 

Art. 7.· A administração dr s municípios 
ou drstrictoe em que existam aguas mine · 
raes em exploracão, bem como ~ da Capi-
tal do Estado, será conllada a um conselho 
electivo e a um prereito nomeado pelo 
governo. 

§ I . · A oompetencia dos conselho& será 
relatlf U á decreta\ão da receita e despesa 
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propria' do município ou districto e doa aer-
viç'>J de interessa puramente loca! que não 
contraventu.m aoa lnteraaaas garaes do Es · 
tado, que forem discriminados em lei. 

§ 2 · Os recursos e auxilio~ fornecidos pe· 
lo E~ta1o nà'> dcarlt? sujeit os é inapecçll.o e 
deliberação dos co!lse!hos, mus serão appli • 
cados pelo prefeito nl\ fO rma das his e re-
gulamentos do Eihdo, a cujo governo pres · 
tarA contas. 

Art . 8 • E' da competencia exclusiva das 
munlcipalldc.tee a dacretaçll.o e arrecadação 
de Impostos sobra predio3 urbanos, de in· 
dustrias e protlssOes, sendo lhes vedada a 
creaçi\o dos impost.os de consumo da gene . 
ros produzidos fó ra delles, dos de transito 
pelo S9U hrr itorio sobre productos de outros 
municípios o bem auim os que ~ll.o da com-
patencia exclusivo. da Unillo e do Estado. 

Art . Q. • A renda dl imposto de transmia -
silo do propriedade lwmovel inte1· vivoJ, cuja 
taxa continuará a ser decretada pelo Con-
greuo do Eitado, sará dividida entre os 
municípios a o Estado. 

Art. 10. Será regulado. por lei ordinaria 
a tom!lda do contas das municipalidades, de 
modo a assegura r a efficaola do respectivo 
julgamento. 

CAPITULO l!l 
DISPOSIÇÃO G EI<AL 

Art. 11. Nenhum eleitor ser li. preso um 
mez antes ou quinze dias depois da eleiçll.o, 
salvo os casos de flagrante delicto e de pro· 
nuncia por crime inallançavel, decretada 
antes do primeiro prazo. 

CAPITULO IV 
DISPOSIÇÃO TP,AXSIT,•RIA. 

Art. 12. O decennio de que trata o art. 
112 da Constituiçll.o do Estado começara a 
decorrer da data das leis que decretarem a 
nova dlvlail:o judiciaria, administrativa e 
pollttca do Estado. 

Art. 13. Ficam revogados os artigos 63, 
65, 66, 67, n. 7, 75 n. 7, 76, 77, 85, paragra· 
pho unico e 86 da Conatituiçílo, o art. 2 . · 
da lol n. 2, de 28 da outubro ue 1891 e mais 
disposições em contrario. 

Sala das commiuões, 5 do agosto de 1902. 
-Rodrigues Chaves .-Ribei1·o Junqueim .-José 
Gonçalves.-A Imprimir-se. 

0 SR. PORTO PRDIO, pela commisell.o de 
Representações, manda á Mesa o seguinte : 
Parece1· para .1 . · tliscusstio sob1·e o projcdo n. 

146 

A commlssão de Repre:ontações e reque -
rimentos é de parecer que o projecto n. 
146 pl8se á terceira di&c!lssão e seja appro-
vado com a mesma redacção. 

Sala das comDissOe~, 5 de agosto de 1902. 
-Pwlo Primo.-Asostinho José Perei1·a . 

Parecer n. 193 
(Terceira legislatura) 

A commissito de Representaçõee, Reque-
rimentos e Petiçõ-H requer que seja enoa-

minhada á commlssll.o da Commeroio, E~ta
tistlca, Induatriaa e Artaa a repreaentação 
do Conselbo Districtal da Dores do Aterrado 
pedindo a mudl!nça deste nome para o de 
« Abatlra &. 

S1la das seuões, 5 J.e agosto de 1Q02.-
Por/o P1·imo. -AgoJtin/jo Ptreira. 

P•·ojecto n. 154 

(Terceira laglalatura) 
A commissi\o da Repreaentações e Reque· 

rimentos, a que !oi presente a patiçilo do 
cidnião ~·ranctsco de Paula Santos, esorivlto 
do judicial e notas e oficial do registro ge-
ral de hypothecas da comarca de Manhuasrú, 
na qual solicita uma licença, pelo tempo de 
tres annos para tratar de negocies fóra do 
Estado : 

Considerando que a licença requerida não 
traz onua para os cofres publioos ; ' 

Considerando que á competencia do Poder 
Executivo escapa a concessão de licença que 
exceda o tempo de dois annos (art. I.· n. 1 
da lei n. 30i, de 13 de agosto de 1901 ), é de 
parecer que se atopta o seguinte projecto 
da lei: 

O CongreRso Lagisletivo do Estado de Mi· 
nas Garaes decreta : 

Art. I.· Fioa concedida ao cidadão Fran· 
cisco de Paula Santos, escrivilo do judicial 
a not as e officlal do registro geral de hypo-
thecas da comarca de l\Ianbuassú, uma li-
cença pelo tempo de tres annos. 

Art. 2. · Rsvogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commisrões, 5 de agosto de 1902. 
-Porto Primo.-;lgas tinho Jose Pcreim. 

Projecto n, 1õ5 

(Terceira legislatura) 
A com missão de Representações e Petições, 

tendo em vista o requerimento do cidadão 
Vicente Domlngues Martins, ex-collactor dali 
rendas do Estado no municlplo de Januarla, 
pedindo a decretaçilo de uma lei que lhe 
conceda moratorla, com cessação de juroe 
para etrectuar o pagamento da quantia de 
seu alcance para com o oofre do Estado, é 
de parecer que seja adoptado o seguinte 
projecto de lei : 

O Con~~:reuo Legislativo do Estado do Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Fica concedida ao cidadilo Vicente 
Domingues Martins, Õx collector das rendas 
estadoaes, no município de Januarla, uma 
moratoria, pelo tempo de cinco annos, para 
etrectuar o pagamento do alcance que for 
varltlcado em suas contas, cessando durante 
etse período os respectivos jures. 

Art. 2.· O prazo da moratoria começará 
a correr da data da publicação da presente 

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

contrario. 
Sala das commisrões, 5 da agosto de 1902. 

-Po1·to P1·imo.-Agostinlw Jc sd Pereira.-
A Imprimirem-se. 



• 

Al'RESB::-;T.\ÇÃO DF: PROJ ECT08, INDICAÇÕRS E 
MOÇÕ~:s 

O 111r. Vasco Azevedo:-Pedi &. palavra, 
Sr. Pre1idente, para ter a honra de submet-
ter á consideração da Camara um projeoto 
que encerra disposições do muita just!ça e 
equidade. 

O anno passado, quando o Congresso Mi-
neiro tratou da reorganização de varios ser -
viços publicos do Estado, estabeleceu na 
lei n . 3 18, de 16 de setembro de 1901, art. 
10, quo os proressorPs da Eacola de Pharma-
cia de Ouro Preto, cujas cadeiras fossem 
supprimidas, ficariam com direito à metll.de 
dos vencimento& durante um anno. 

Nas disposições goraes de1se projecto, es . 
tabeleceu 11. lei n. 318 uma tabella pela qual 
os funccionarios que tivessem mais de 10 
annos de exerctcio, ficariam com a metade 
de seus vencimentos até serem aproveitados 
pelo governo. 

Confrontando-se as disposições do art. 10 
com as do art. 21, chegamos ao resultado de 
que os profeuores da E~cola de Pharmncia 
de Ouro Preto não tlcarnm comprehendldos 
na claue dos funccionarios publicos, ombo-
ra tive~sem obtido suas cadeiras por meio 
de concurso e estivessem exercendo o ma· 
gisterio por mais de 10 anno11. 

Terminado o prazo marcado pela lei, nl!o 
só eues distinctos funccionari oB deixariio 
de perceber metade dos vencimentos, como 
até perdem o direito de ser aproveitados 
para I oga res ldenticos que por ventura se-
jam areado~. 

Nestas condições parece me fJUO o proje-
cto que vou remetter á Mem é justo e equi · 
tativo e eu espero qne elle seja adoptado 
pela Camara dos srs. Deputados (Muito bem). 

Vem á Mesa e estando apoiado pelo nu-
mero de assignaturas vae a imprimir-se o 
seguinte: 

P1·ojeclo n. 156 

(Terceira Legislatura) 
O Congresso Legislativo do Estado de .Mi-

nas Oeraes decreta : 
Art. I. • Ficam comprehendldos naa dis · 

posições do art. 21 e seua ns. da !oi n. 
318 de 16 de setembro de 1901 os lentes da 
Escola de Pharmacia, cujas cadeiras foram 
supprimidas em virtude do art. lO da mesma 
lei. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 
Sala das 1essões, 5 de agosto de 1902. -

Vasco Atevedo.- Olympio Bo>·ges. - Cm· lo! 
Toledo.-Desiderio de Me/lo ,-lqnacio Mu,-ta. 
-Carvalho Brilto.-Ferreira e ·Mello.-Alvcs 
de Lemos.-Jotfo Luiz. -Jayrne Gomes . 

VOTAÇÕf: S ADIAD AS 

E' annunciada a votaçlio da mataria cuja 
discusslo tlccu encerrada. 

E' approvado em 2. · dlscusslio e v ao à 
commieslio de Constituiçlo e Legie!açlio o 
projecto n . 130, ampliando oa ca~os de de& · 

. apropriaçlio por utilidade publica do que 
trata a lei n. 15, de 1891. 
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0 SR . C .\RL~S TOLEDO (pP. la O!" dcm) en vi a 
á Mesa a . seguinte declaração de vo to que 
o sr. Presidente manda f)Ue se insira na 
acta : 

Decl»·açrio de voto 

.Voto contra o proj ecto n . 120 por ser ma -
mfestamente contrario ás Constituições da 
Uniilo e do Estado. 

A plenitude do direito de propriedade A'a· 
rantido pela Constituição Federal, art.' 72, 
§ 17 soffro restricçã<> , unicame nte, no caso 
de desapropriação J: Or necessidade ou utili-
d~de publica, mediante indomnização pro . 
VI&. 

A int!us_tria extraotiva por m1lis importan-
te que ~e1a, sendo, como é, um a ind t'Stria 
particuhr, nlio constituo caso de utilidade 
publica par a d ~sapropriaçãe> , ncs term Gs 
das Constituições citadaP. 

E quando assim se considere nenhuma 
competencia legisl ativa tem o Estado, p11ra 
Invadindo a esphera da competeocia legisla -
tiva da União, não :;ó crear novos caPos de 
de~apropriaçll.o do propriedades ptnticulares 
contra o tex to constitucional, como egual· 
mente invadil-n, estatuindo relaçõ es de di · 
roito civil, creando servidões de aqueducto 
contra a lettra expre2sa da citada Constitui · 
ção e direito escr ipto r~gulado r da mnteria. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1902.-
Cm·los Tolldo. 

2. · PARTE DA OR DEM DO DIA 

I.' DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 150 

E' anounci ada a discus1 ão da pre fere ncia 
entre o projecto n. 150, sobro organ ização 
da força publica, e o substitutivo ao mesmo 
offerecido pela commisslio respectiva. 

Sem debato encerra-se a discussão da pre-
ferencia, sendo preferid o o substitutivo que 
depois de lido entra em 2.• discussão sendo 
approvado sem •hbate em todos os seus ar-
tigos, pelo qu r' volt a á commlssa:o de Força 
Publica. 

I.' DISC Ue S;\0 DO PROJECTO N. 151 

Em s~guirla encerra se egualmonte sem de -
bato a preferen01a entre o projecto n . 151 
sobr5 a despes11 da força publica e o sub· 
stitutivo ao mesmo ofl'erecido, sendo prefe-
rido o substitutivo que entra em 2 . · discus · 
são por artigos, send.o sem debate approva-
do e bem anim a tabella. 
Remetta se á commis~ão de Força PnLiicn. 
CONTI NU AÇÃO DA 2. ·o DISCUESÃO DO PROJf:CTO 

N. 123 

Finalmente é annunciada a continuaç!lo 
da 2. · discussão do projecto n. 123, decla-
rando nllo se comprehender no valor venal 
dae terra& para os IIns do pagamento do im-
posto territorial, o dos machinismos e pro· 
dioa deatlnados á ;ndustrla manufacture1ra. 

Em discussão o art. I · com a omentla n. 
I, da commis: ão o n . 2, do sr. Car los To· 
lodo. 



O IR. OELBITINO SOAREI (f.· secretario), 35.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 6 DE AGOSTO 
obtendo a palavra, Qlanda á Me•a a aeguln· DE 1902 
te 

N. 3 
Accresoente-se : 

Art. Para o etl'c~ito da cobrança do Im-
posto territorial, a insor!pçlio du partes de 
terra• e bemCeitor1as, possulda11 em uma ou 
mais Cllzendaa, em um só mun:olpio, aerá 
feita separa1amente, e o imposto recahlrá 
aobre o valoç total dessas partes-~alvo o 
disposto no § I.·, do art. 2. ·, da lei n. 271. 

Sala das seesoar, 5 de agosto de 1902.-
Celt!ti"o Som·es. 

Lida e apoiada, entra em dlscuealio oon-
junotamente com o art. 1. 0 , 

O •r. Delftm Morelra:-(NAo devolveu 
o seu discurao). 

O •r. Varl011 Toledo (pela Ol'tUm):-(Niio 
hmos o seu Jlscorao. 

Nãil havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discussão e procedendo-se a 
votaçlio, são app:ovados o art. I.· e as 
emendas os. I e S, sendo rejeitada a de n. 
2, do sr. C11rlos Toledo. 

Em discustão o art. 2. ·, é o mesmo sem 
debate approvado, e -consentindo a Camara 
que o pro)ecto p~:~sse á 3. · discussão, é elle 
remett1do á commiaslio de Orçamento. 

Esgotadas as mstertas da ordem do dia, .:> 
ar. Presidente designa para amanhã a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

PRIMBIRA PARTB 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvação da acta. 
Expediente. 
Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura doa pareceres de commis· 

sOes e dos proj eotos, depois de impressos e 
distribui dos. 

Apresentação de pareceres das commiss!!es. 
Apreaentaçlio de projectos, requerimentos, 

ludicaç!!es, iuterpellaçDes ou moções. 
Discuselio de requerimentos, lndioaçDes, 

lnterpellaçoes e moç!les. 
Approvação de redacções lloaes. • 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da ~arde: 
2. · discussão do projecto n. 149, orçando 

:a receita e ilxando a despesa do Estado para 
.o lu toro exerci cio de I 903. 

Levanta-1e a sessão. 

PREIIDENCIA DO IR. R1BB1RO DE OLIVEIRA 
SUliMARI0:-1. • parte da ordem do dla.-Acta . 

Expedlente.-ObservaçOee dos are. Jnlt1 Luiz e 
Aiv~s de Lemos.-~ - i~iínra.-Apre•entaçlo do 
p•rec-r p!>ra 2. · dtscossào 1o proj-·cto n. 129.-
l~em para 3. · dos de os . 1, 11 e 1>1.-ldem doa 
proj•cl•>a ne . 1~7 e 158 . -'>isco•~ilo do parecer 
n. 13J.-Dhcns>ilo da r.dacçAo Hnal do pr<-
jtcto n. 13t - t . · parte.-z · dlscu•~ilo do pn-
)ecto n 149. (Orçamento) .-Snbsutollvo ao art. 
1- ·-Discnraos e emer • da~ dos srs. Olympio Mou-
rilo. Va•co Azev -.do . Carlos foiedo, Ferreira e 
Mello, Jo~o Luiz, Juvenal Penna. Oeaiderto de 
M•llo. Julio Tavarct e emendas riOt an Arlbnr 
Pim•nta e f.elealloo Soar• s .-Substllulivo · ao 

· art. 5. · .-Diacunos P. emenda~ dos ars . Olym-
P1" Mourão e Julio Tavares.-ArliROS addilivos. 
- Dhcurso e emenda do sr. Juli~ Tavarc~. -Or
dfrn do dia. 
Ao meio dia, Celta a chamada, acham -se 

presentes os ara.: Ribeiro de Ol1veira, Celes -
tino Soares, Nunes Pinheiro, Vasco Azevedo, 
Jollo Velloeo, J ~ aé Gonçalves, Julio Tavares, 
Joaquim Calixto, Valerio de Rezende, João 
Luiz, Carvalho Brito, Olympio Mourão, Jolio 
Pio, Olympio Borgea, Agostinho Pereira, Ar· 
thur Ptmenta, Astolph 1 Dotra, Tavares de 
Mello, Alves de Lemos, Desiderio de Meao, 
lgnacio Morta, Xavier Rolim, Ferre•ra e 
Mello, Ribeiro Junqueira, Juvenal Penna, 
Carlos Toledo, Assis Lima e Edmundo Blum, 
faltando com causa participada os srs. Epa-
mínon1aw Ottoni, F . Peixoto, Freitas Castro, 
Ga1par Lopes, Brandlio Fllbo, Lín1olpho 
Campos, Raposo de Almeida, Luiz Rennó e 
Simeão Stylita e sem ella os mais senhores. 

Abre se a sesallo. 
Lida a ach da antecedente e nã 1 havendo 

quem sobre ella faça observaçlies, o SI' . Pre-
sidente a dá por Sipprovada. 

EXPBDIBNTB 

0 SR. ·),' SECRETARIO dà conta do sego in· 
te: 

Officio 
Do ar. dr. Secretario do Interior, envian-

tlo um requerimento em que o major Jolio 
lgnacio da Costa Santos pede contagem do 
tempo em que estev" fóra da Brigada.-A' 
commissiio de Le~islacão. 

& queri.mentos 
Do amanuense Joaquim lldefonso Pinto 

Coelho pedin~o 'ejam wu~ vencimentos equi-
parados aos doa Bl us collegas da Policia e 
da Relaçiio.~A' oommias&o de Petições. 

Do bl:loharel A~rostinho Maximo Nogueira 
Penido, pedindo que peto t• abalho que teve 
em diverso• municipios se lhe paguem ven -
cimentos correspondentes aos aos lnspecto-
res ambulantea.- A' mesma co.:nmiaslio. 

O SR. JoX'l Lmz requer se consulte " Oa-
mara ae delega á Mesa a faculdade de no· 
mear um membro para a commllllio de . 
Justiça Civil e Criminal. 

• 



,. .. 
Com o assentimento da Camara é nomea-

do o sr. Aetolpho Dutra. 
0 18., ALVES DE LBMOS communica 6 a Ca-

mara llca inteirada. que o sr. Delfim Morei-
ra faltou l•oje à sees!to por motivo de mo 
!estia em pessoa de sua famllia. 

2.• LBITURA 
Têm 2. · leitura o parecer n. 193 e os pro· 

jectos ns. 154, 155 e I 56, sendo este jul · 
«ado objeoto de deliberaç!\o e dispensados 
dessa formalidade 011 demais visto emana -
rem de uma das commissões da Ca mara. 
APRBSENTAÇÃO Dj: P.\RBCERES DAS C)MMIBS ÕE> 

0 SR. ARTHU!t PIME:-;TA, pela commissi'lO 
de Camaras Monicipaes, envia â Mesa o se-
guinte: · 

P,·ojecto n . 151 

( Terceira legislatura ) 
A · cowmissllo de Camaras Muni cipaes, a 

que foi pre2en •e o recurso inttwposto para 
o Congresso Estadoal pelo agente executivo 
do munic tpio do Pomba, contra as resolu -
ções de nu meros 444, 445, 446 e 447, de 28 
de maio deste anuo, da Camara do mesmo 
municiplo por olla votadas; 

Considerando que os arts. 2. • o 3. · da re 
solução n. 444 vão de encontro ao art. 39 
§ 3 . · da lei estadoal n. 2, de 14 de setem -
bro de 1891 ; 

Considerando quo o poder legislativo não 
pode arro,;ar a si as attribuições do ex-
ecutivo, isto é, a Camara n!to pode votar e 
ella propria executar suas leis, como no 
caso dos arts. 8.·, 9.·, 12.·, 13.·, 16.·, 19. · 
e 21. · da resoluç!l.o n. 445 e além disto re-
stringiu ao agente executivo a faculdade que 
lhe dâ o art. 39 § 16 da citada lei n. 2 ; 

Considerando que o poder executivo é o 
unico competente para regulamentar as 
leis (Const.ttoiç!to Federal art. 48 n. I, Con -
stituição Estadoal art. 57 n. I, lei n. 2 art. 
39 § I.·); entretanto a resolução n. 446 tem 
por fim regulamentar uma lei, violando as -
sim as le1s basicaa da União, do Estado e 
do município ; 

ConaiderHndo que assiste ao Congresso Es-
tadoal competencia para conhecer da ma-
teria em quest!to e pronunciar se sobre sua 
nullldade (Constituição Esta doai art. 75 n. 
VIl § I.·, lei n. 2, art. 43, n. I), é de pa-
recer que se adopte a seguinte 

REiCLUÇIO 
O Con).!resso Legislativo do Estado de Mi-

nas Oeraes r e sol v e : 
Art. 1. · Fican1 nullos os seguintes actos 

de 28 de maio do corrente anuo da Camara 
Municipal do Pomba : 

a) resolução n. 44tl. 
b) arts. 2. • e 3. · da resolução n. 444. 
c) arts. 8.·, 9.·, 12.·, 13. ·, 16.·, 19.·, 20. · 

e 21. · da resoloçllo n. 445. 
Art. 2. · Revogam-se u disposições em 

contrario. 
A, C.- 29 

Sala das commiss!les, 6 de agosto de 1902. 
- Arthur Pimenta .-Olympio Mourdo. -A 
impr1mir-se. 

O aa. JoA:o Lutz, pela commis1il:o de Josti· 
ça Civil e Criminal,envia â Mesa o seguinte: 
Parecer para seg u>Jdrt di.l ~u<Br10 sJbre o projecto 

n. 1211 

A commlssão de Justiça Civil e Criminal 
é de parecer que o projecto n. 129 seja snb-
mettido á 2.• discussão e approvado. 

Sala das sessú3s, 6 de agosto de 1902.-
João Lui:z. - Astolpho Dutra. -A impri-
mir ae. 

0 SR. VASCO AZEVEDO, por parte da COm · 
rnisa!l.o de Força Publica, apresenta os ee-
gnintes: 
Parecer pam terceira di.scus&ão, sobre o projtl-

cto n. 150 

A commissão de Força Pu blica, a que foi 
presente o project? n . IW, .i-' approvado 
em 2. · discussão, é de parecer que seja sub-
mettido á 3. ·com a mesma re ctacçllo e ap-
prova1o. 

Sala das commissões, 6 de agosto del902. 
-Vasco Az,vedo. -Al~es d e Lemos.-Jaymtl 
Gomes . 

Part~cer para terceira discussiJ.o sobre o proje-
cto n. JSJ 

A commissão de Força Pnblica, a que foi 
pre~ente o projecto n . 151, já approvado 
em 2. · discussão, é de parecer que seja 
submettido á 3.• redigido como se acha e 
approvado. 

Sala das commissoas, 6 do agosto de 1902. 
-Vasco Azevecla .-Atvcs de Lemos .-Jaym4 
Gomes .-A imprimirem-se. 
APRB8ENTAÇÃO IJE PROJECTiiS 1 INDICAÇÕES E 

MOÇÕES 
0 SR. V ASCO AZEVEDO, depoiS de obter a 

palavra, envia â Mesa o seguinte : 
Projecto n. 158 

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

nas Oeraes (lecreta : 
Art. J.· As divisas entre os municípios 

do Sacramento e Ar11:xá. s!!.o as mesmas de-
claradas pelo art. 36 da lei n. 319, de 16 de 
setembro de 1901, combinada com a lei n. 
1.637, de 13 de setembro de 1870, assim re-
digidas:-começando pelo Rio das Velhas aci-
ma até a barra do Ribeirão do Inferno e por 
aquelle Rio das Velhas acima até suas ca-
beceiras, na fórmatda referida lei n. 1.637, 
ficando pertencendo ao municipio do Sacra· 
manto a sesmaria das Perdizes. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sess!les, em 6 de agosto de 1902. 
- Vasc4 A•ewdo.-Apoiada, a imprimir-se. 

; DIBCUIBÃO D~~ B. EQUERIMENTOS 
Na fórma do regimento é lido, posto 

em discuss!l.o e sem debate approvadJ o pa-
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tecer n. 193 que teve boje2.• lei.tura vl•to 
c:onoluír o mesmo por um requorJmento.-
A' commiulio de E!tatistica. 

[IIECUIBXO o~: Rf:DACÇÕE! FJN. \ "S 

Em seguida lida e po:.ta em discussão ê 
sem dtbate approvado a rodncção final do 
:Jrojecto n. 134 -R.emetta-se ao Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.\ 

2.• DHC v BSÃO DO PfiiJJECTO :'\ . 149 
(Orçamento) 

E' annnnci ada a 2 . • discussão, pG r arti-
gos, do p·t·r·jecto n. 149, que orça . a receita 
o fixa a depe~a do Estu1o para o futuro ex-
ercicio de 19'13 cuja le itura é dispensada, a 
requerin eoto do fr . João l.uiz. 

Em discussão o substitutivo da commis-
silo ao art. I.· 

o •r. OIJmplo Mooriio:- (N!io devolveu 
o seu disaureo). 

Vem á meaa, é li da e estando apoiada pelo 
numero de auignaturns entrl.i em discos· 
~!lo conjunctamente com o substitutivo ao 
art. 1. · a aegumte : 

Emenda 

N. I 

Ao art 1.· § 1.· n. XXXI, lettra e) dApois 
da pai vra Caethé, ac01·escente -·e : e Colle· 
glo da• Dn• es de Diomanttna a 5.00JS000 ~ ada 
úm-10:1100.3000 . 

Sala du •e~~l!es , 6 de agosto de 1902.-
0ly ... po Mourr'W.-Xavie1· Rnlirn.-.João Pio. 
-Carcalhn Britro.-Celestino Soares .-Arthur 
.Pimenta .-/.,nacil) Murta .-Padre .Joaquim 
Calixt·, . -Vasco Azevelo, 

O 11r . Va8eu Aaewe<ln:-Pedi a palavra, 
ar. Presidente, para ofi'erecer á considera-
çll.o da C••mara uma emenda RO art. I.· § 
2.· D. XXX do projecto n. 149. 

'Nel!la disp., siçil.o, consignou a commiPsão 
a verba de 100 contos destinada ao oatndo 
e tratamento das moleatias do 11ado e de. 
vinha. lntroducçllo de reproductores e pa-
gamento do p remi os devldoe á vlnicult••ra. 

A emenda que •presento manda accrea· 
cenl ar - iuclus.vé 5 contos á ascola agrioo -
la da C•cboe1ra do Campo. 

Sr. Prealdeot11, p~ucaR palavrae baatarllo 
para just fi ,,ar a jmtiça que encerra a emen-
da que o1T<reço á consideraçll.o da Camara 
e que tetn a assignatmra de vario~ depu-
tado• . 

Ha muito que predomina no esplrlto do 
legisla1o•:. mineiro a neeeuldade quaei ln-
adiavel do fSta t~e:ecímento em Minas doa In · 

ofi'erecer ao povo mineiro elementos ~ego 
roa de proPperidade e de progresso. 

lofehzmente, porem, as tentativas empre-
gada! pelos podere• plibllcos em favor dea-
Res estabelecimentos nllo deram resultados 
pratico>, sendo, maia tarde, necesParla a 
dUppresello dos mePmos. 

0 ER RIBEIRO .)U:'\QURIRA:-Mais por falta 
de dinheiro do que de res ultados praticoa. 

O en. \',uco AzEVEDo:- .~ verba que peço 
fi Camara em favor da escola Agrícola da Ca-
choeira do Campo dará resultados compen-
sadores e uteiP. 

Aquelle estabelecimento modelo tom re-
cebido dos competentes que o têm visitado, 
na rnnis lisonjeiras reforencias e alguns o 
consideram um padrão de gloria para o Es· 
tado. 

Essa vo rbe, sr. Pres identt>, dasti nada â 
educação de meninc s pobres, ra~ ser causa 
de benefinio para Minae, pois. dentro de al-
guns nonos disporemo3 de pe18oas aptas 
para rerormnr nas diflerentes zonas do Esta -
do o systema de agri~ultn ra., que, infeliz-
ment e, entre nós, acha-se ainda em estado 
emb r ~· onario. <Apoiados) . 

Naquelle ohtabelecimeuto, 81' . Presidente, 
já se abrigam, pela car idade dos seus dire-
ctorea, 29 orpbll:os completamente desvalidos 
que recebem do collegio desde a educação 
até a roupa de que tem necessidade. <Muito 
bem do sr. A'sis Li.na). 

A emenda que apresento trara tambem 
como consequencia serem para alli enviaioa, 
de varias pMrtes do Estado, meninos desva-
lidos que, dentro de poucos annos, estudan-
do os processos modernos de vinicultura, 
poderllo levar novos elementos de prC'gre@SO 
ás zonas em que residem. (AzJoia <ICI do s1· . 
f!Jnac•o Mtu-la) • 

A emenda não t.raz augmento nem desequi-
Jibrio orçamentarlo, pois m~nda destacar da 
ver·ba de 100 contos, consignada pela com-
midaão, um auxílio de 5 contos para o co1· 
legio da Ca<.:hoeira do Campo. 

Nestas condiçoea, espero que a oommissão, 
em sua sabedoria, acceite a emenda e acre-
dito que a commlsallo concordar& com ella, 
pola consigna um a medida de alta justiça, 
que pode, portanto, figurar no orçamento. 

0 SR. IGNACIO MURTA:-Nenhuma medida 
é mata justa do que essa. Será um magnifioo 
serviço prestado ao Estado. (Apoiados) . (Mui-
to btJm; muito bP.m I) · 

Vem á Mesa, é lida e estando apoiada pelo 
numero de asaignaturaa, entra em disousello 
conjunctamento com o aubstltutivo ao artigo 
1. · do project11 a esguio te 

Hmenda 

N.2 
atitutos P•'o llss ,oonea. Jà Desta Camara, Sub-emenda a emenda da commiullo ao 
pela P•lavra brilhante de um mineiro H· 
luatre, e~se assumpto foi discutido com a art. I.· § 2. · _ . 
profio•enc1a e oom o talento privilegiado da- Ao ar·t. 1.· § 2.· n. XXX, accrescente-se •.n 

1 quelle noa8o co eatadoano, que sempre se fine: cinolualvé 5:000$000 para"' Escola Agrl· 
dietingue em todae as qne•tl!es a que se dei cola da Cachoetra do Campo. 
dica. O governo do Estado sempre deae - Bala daa aesslles, 6 de agosto de 1902.-
jou, por to~os ot meiot, promover a crea· Va!CJ Az•t~edo.-Jayrne Gomes.-A.lvts dtJ LtJ-
çlo dOI in~titutoa protlsa1onaea para aulm mos.-lgraacio Murta.-Paire Joa.quim Ca· 
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li.c!o .-Olympio Borges .- 'J~siie • · io Je. Jlcllo .

1 

para gratificação ao a<lministrador da cadeia 
-João Vctlos?. de Ou r.> Preto . 

O sr . Cnrlos 'l'ole<lo:-3r. President0 , • Sala ~as sessões, ti de O!!OSlQ de 11102. -
t.Jnho a honra de offsrecar à cm l itl ~ rJ.ç cr? da U •rlo s Tolcdo . 
Cam ara dos srs. Deputa-1os umo. emenda no I O !i'r. Fcrl'elrn e Uc11o: - P~rli a pala · 
n. 13do artig> 1. · § I.· do projacto, rol.J.· : vra, sr. Pt•osidente, pa rn ~qnbom :tprese n· 
tivan.antfl u um a peq ue no. f;l'atiflca .;::to ao tnr umq emenda ao pr. ·~ ecto do orç'lmento 
adminlsirador da co.t.le ia de Ouro Pt·eto, r1 ue om rliscusE :·, >. 
justitlcaroi em poucas pala I' I a!. Essa emenda quo ~o re roro ao u. ~ I do !; 

O alimini strador da cadeia do Ouro I' roto ó 2 . ·,lo art. I. · e concebi ·la no! ,~~u int'l s ter-
um funocionulo que tem actunlm ent3 um mos: (1'). 
vencimento modico, muito re ·luzido mos.no <• sn. Jo:\o Lu1z: -- lüo cl •11. competen · 
e que, com um traba lho excessivo, supHin· cia do poder executi vo. 
t.en-ie g l'and3 quan t id ad e <!e presos dos mals O sn . FERR I·:IRA & nl t: r.Lo:- Eu bem sei 
t'acinorosos, permilta·S9 a adj ectiva ção quo qua o poder executivo tom co mpetenci a 
talvez não 8grade muit:> acs ouvidos de al- para uuctor1zc.r obras desta M.t.ur,z.l; mas 
guns dos srs. deputados, aca•tumihios á pu- 1t t·at!lndo-se de um serviço m·g e n t~ . eu res<'l · 
rea da lin;;u'l Vdl' U l 1U' :J . IRi.o) . '' i pt•opór que ello tlcns3 o con •i !." n:t:!o 11a lui 

Mas este u.·imini3 trador da cadeia do Ouro de orçamen to . 
Preto tem sob sua guarda grande quantidade Sr. Pre3idente, a tó l•n. pcuco runcciona-
de presoP, h'lt."'ans perigosis simo~, quo cal- va m em um ;:rande pre "iio da ci dade do Pan\ 
locam em con~muo sobresalto um pobro ve- todas :n repartiçõ Js do pJdor judici•rio da 
lho, que pres ta os mais rele,•antes serviços comarca e no pavimout., terreo ~cadeia.. 
ao Estad,) ( .. poiado do sr. r.,, .. ,,.c.; de Md l> ) nil Tornando se esta 'JIII so~urnnça e em el-
adm lnistt·açiio <.! e um estabelecimento de tal tado do rui na, n!\o podendo por ts;o pres · 
ordem qua pode ser considerada um !l verd a · tar se ao tiro a que era de~tinn<.la, o güverno 
deira penit~ nciaria . . . mondou construir um o·iill 0io e !pecial para 

O ~R. J-1il:o Lt.;IZ:-A unica quo o Estad o cadeia. 
possue. O 8 lt . A.ITM.I'II ·) l> t.; TRA : - O governo con· 

O SR. CAIH.n T..:.:w J:-A uni~n qua o E;- strniu cadeia o v. e x ~. qu &r uull s ? 
tado possue, cJ m:> bs m di z o illustrado cot. ú SR. Joil:o P1o : - Mais feliz do que nó~, 
lega. que nem cadeia t3mos. 

Sr. Presidente, ha. alli mais do 
presos .. • 

du zentos O SR . FERREIRA 1-: :\h:r.r.o : - Ultimamen-
te, installada a cadeia no novo edificio, 
permaneceram entretanto a> dem •i s repar-0 SR. ASSIS LmA :-Da quasi tod a 

do Est ado. a par te tições no referido predio !]Ue absolutamente 
O SR. CARI.0S Tuu:no: . .. e esse funccion:t· 

rio, zeloso e cumpridor de seus deveres, de 
uma pro hidarle ex ~epci or.al (apoiado rio ~ ~·. 
Tava1·cs d<' M~llo) , de uma independencia a 
toda prova, torna-se credor da. gratidão do 
Estado pel a maneira corroctissima porque 
procede. 

Como so t rata de uma. quantia insignifi-
cante, que pouco poje altera r o orçamento 
de despesa do Estado, vi~to como ella ape-
nas attioge :\ insign iticantissima somma de 
6003000, cu ouso apresentar minha emenda, 
confiando na. benevolanoia da Cam ara dos 
srs. Ddputados e no patriotismo da commis · 
são de Orçamento, que deve ser a primeira, 
em zelando os dlnheh•os do Estado, tambem 
concorrer para que a administração publica 
não fO ll'fa no !]Ue tem de mais importante, 
que nePta parte incumbe no administrador, 
que exer ce suas funcções de modo super·ior 
a to•Ja a censura, como um verdadeiro au-
xiliar da justiça publica de nosso Estado. 

Por conseguinte justifico pot· esta fM ma 
a minha emenda e espero que a Camara 
dos srs . Deputados e a lllustra.da commis 
silo de Orçamento a tomem n!l. consideração 
que ella. merace (Muito bem; muita b•m ). 

Vem á :1-le,;a, e lida, apoiada e posta em 
di scus>ão conjunctamente com o ~ub ~ tituti · 
YO no artigo I, · a seguinte : 

Emcndtt n. 3 
Ao n. X 111 do art. I.· § I. ·-em vez de 

·12:760lOOO, d •ga-se 43:360$000, lendo ü00$000 

hoje se acha imprestavel com o s ssoalho 
todo despregado, o rob,-•co das parede a cabir 
e o forro do tecto em vosporas de desabar. 

~.;,, ~R . iiErt;T.\ !lO :- \' erJ ndeira calamida-
de ! ( l .'iso). 

O sn. FF.RR I : IR~ E ~lf: 1.LJ :- Sr. Pre-
sidente estou vendo o dia que elle 1 e des-
morona, ficando victimados os funccionarios 
que ali i s[o obrigados a ir traba!h a~ . 

!\linha emenda vem ox ac ta 111 ent a prover a 
8a tisfaçfio desta ur gente necess. da·IG que 
tambem interessa o Estad o, porque o ne!se 
predlo que funcc ionam, como ja dü•se, as ro -
par·tições judi ciaria~ da comnr ril , o 8i niio 
for consignada a verba fl U O B(llicito na emen-
da mais ta•·de ter it o governo do despender 
quantia muito superior. pois quo o predio ~ 
grande e o seu valor <i muito maior de 
15:11003000 . 

Eó com o aleguei do prct! io p:o :-a audien-
cias e para funccion amcnto dos tribunaes 
o l~$t : 1 do terá do gastar a unua!mente quantia 
muito superior aos ... ju1·os de 15 contos. 

CM SR. DErUTAr:o :-:\l a~ a Co.u J.ra Muni· 
cipal poderia razer. 

0 SR. FERREIRA E :\IBI.f.O : - A Cnlll!l.l'.'l 
Municipal poderi a fazel', mns J ovo stnrmar 
á Casa quo aquella corp oruciío contrnctou 
IHl pou co o ser viço de caua llzu\ ;,o de a~ua 
potavel da cidade por uma wmma que a b-
sorverá a ren ·ia não ~ ó deste como de mais 
alguns exerctcios, e sua renda nllo é jlran-
de, 2chando-se ainua grandemente desfalca· 
da com a redncção datam do imposto de 



transmiselto de propriedade, que o Congrea-
IO votou no anuo pueado. 

Apresento minha emenda que ftoa 1n,jeta 
ao veredictum desta Camara. (Muito bma;mui-
to b•m). 

Vem i Mesa, é lida e 86tando apoiada pelo 
numero de aulgnaturae en i;ra em dlecuulo 
oonjunctamente com o substitutivo ao artigo 
1. · do projecto a &eguinte : 

Emend!J n. 4 

Ao art .. I.· § 2 . • n. XXI-accreeeente-re : 
sendo 15 contos para reconstruoçlo da casa 
do Foram da cidade do Para\. 

Sala des sese!leP, 6 de agosto de 1902 .-
Ferreira e Mello.-José Gonçal"ts.-Jollo P.io. 
-Car"alho Britto. 

0 SR. ARTHUR PB!ENTA, obtendo a palavra, 
manda ã Mesa a seguinte : 

Emenda n. 5 

Ao art. t. · § 2.· n . XXI, especifique-se ...... 
IO:OOOSOOO '!lara terminar a oadeia de Janua-
ria e 20:0003000 pera a constrncçlio de uma 
cadela am S. Francisco. 

Sala das sesslles. 6 de agosto de 1902 .-
.Arlhur Pimrnta.-Celestino Som·es. -J.qnacio Mm·-
ta.-Olympio .1\{otmio.- Vasco Az<t·erlo .-Padre 
Jooquim Cnli:rto.-João Pio.-Ferrei1·a e Mello. 
José Gon(alvel .-Carvalho Britto. 

Lida e estando apoiada pelo numero de 
aesijlnaturas. entra em discussã 'l conjuncta-
mente com o ~ubstitutivo ao artillo 1. · 

0 PR. CEL'ISTINO SOARBS (I . • Srcrelario), 
obtendo a palavra, apresenta a seguinte: 

Emenda n. 6 

Ao art. J . • n . 21-accresconte-se: 
s .. nrlo 20:000$000 para auxilio ac p:overno 

da Unillo na construcçlio da linba telegra-
pbica de Mr ate~ Claros a Grão Mogol. 

~ala das ses1 Oes, 6 de a~ro•to de lQ02.- Ce-
leltino Soares.-Artlwr Pimenta.-Olympio 
Mo•ll'iio .-lgnnciq Murla .-Vasco Azevedo.-
Pndre Jooquim Calixto . 

Estando apoiada pelo numero de a,s!gna· 
taras entra em discusPl!o conjunctamente 
com o sub~titutivo ao ut. I . · do pr(lj ecto . 

O •r. .J••Ao Luis :-Sr. Preeidente, se -
nhores deputados. E' sempre assumpto gra · 
ve e di11no de ponderaçllo a discuulio de 
um prc jecto de orçamento, scbrdtndo quan-
do essa discmFã'l se tem tle travar em mo-
mento ainda diffioil para as condiçõe s tlnan . 
celra~ do E•tado . 

A Camara dos DeputadoP, no quatriennfo 
que levamos quasi a termo, comprebendeu 
BPmprP, com todo patriotismo, a sua n• bre e 
elevar! R miPSl!f', procurando cr·rrePponder ãs 
neceuidades financeiras do E•tado, a des-
peito da~ inclinaçoe~ e dos deseJOS de cada 
um de nós- de promover o desenvolvimen· 
to de cada uma das zonas que aqui repre-
aentamoP. 

Nós, sr. Pt•esidente, que temos acompa -
nhado pari passu o movi mento fi nanceiro 
do Estado, no quatriennio quasl a Hpirar, 
ainda temos a convicç&.o de que, snpposto 
que multo melhoradas pelo esforço patrio-

tico do. benemerito governo do dr. Sllviano 
Brandlio e do Congreuo Mineiro, as circum-
atancias do Estado, ainda nlo ello taes que 
nlo devamos recelar pela manutençlo de 
um melhoramento conaeguido através de 
tantas lur.tas, que nllo devamo• receiar no· 
voa diuaboreP. 

Razlo bastante tinha o illuatrado Preai· 
dente eleito, quando, em sua platarórma 
eleitoral, dirigindo se ao povo mineiro, disse 
que as condiçlles financeiras do Estado, aup · 
posto que melhoradas, aconselhavam ao le· 
gislador e ao governo a continuação de~sa 
meama política de prudenoia e economia, 
sem a qud a nossa restauraçl!o financeira 
não serâ poRaivel. 

Eata verdade reulta do proprio projecto 
de orçamento, ora em 2. • discussão nesta 
Camara. 

Apresentada a proposta do governo, nós 
Tirnos desde logo que ella consi gnava um 
d •fic it de 2.500 contos ; as modifi cações e as 
reducçõs feitas com criterlo e patriotismo 
pela commhslio de Orçamento já ~onsegul 
ram baixar esse deflcit a cerca do 400 contos, 
mas o deficit existe, o de(icit perm anece. 

Estou certo de que a illnstr11da commlselio 
de Orçamento e a Camara dos senhores De-
putados, como sempre compenetrado& da 
gravidade da sltuaçlo, hão de votar um or· 
çamento realmente equilibrado, em ordem a 
que p~ ssam o s, mais desafogarlr s, passar ao 
futuro legi sl ~ dor o desempenho da runcçllo 
que lhe compete e e ntregar ao novo Presi· 
dente eleito o governo do Eat • do em ordem 
a que elle pcssa promover o~ desenvolvi-
men tos econom ic s contidos em programma 
na soa mngniHca platarórma eleitoral. 

Na.tas condições, não me sentiria anima· 
do, ao pedir 11 palavra, a apresentar emenda 
alguma ao pn jecto de orçamento, que trou-
xeue em si um augmento de despesa. 

Ainda. que reconhecendo as di verE as ne-
cessldad Ps da zona que lmmerecidamente 
represento (não ap oiados ge~ ·aes) , tenho de 
Plllf,·car dent• o do meu pe1to os impulsoa 
dos meus Pentimentos favorav11is á satisfa-
ç8.o de~ses necessidades e porque aquella zona 
rompnh enderá que mais vale elev&rm os o 
cred1to do Estado, resolvermos o mau · es-
tar da sua sttuação financeira, do q11 e pro-
movermoP, com sacriflcio deFse credito e 
dessa situaçllo, melhoramentos ephAmeros . 

Ao pedir 11 palavra, portanto, nllo tive in-
tuito de aprEsentar emen rl a alguma que 
vleue trazer augmento de despesa em noseo 
orça mento ; entretanto, vou sobmetter á 
comideraçll.o da casa uma emenda relativa 
á organzi6çl!o da SecretHr la da Camara, pe. 
dio do nm augm~ nto de 400S000 por eer in-
sufficiente, con forme demonst• arei se fôr 
neces•11 rio, a verba cont.ida no art. I. ·, § 1. ·, 
n . 7, do projeoto em diEcusollo . 

Mas, er. PresidentE', como eu disse, não 
proporia &UI!mento de d&Ppesa de um real 
sequer, se nlio pudesse desde Jogo compen-
fal-o ou por uma diminuição da despesa ou 
por um augmen •o da receita. 

Figura no projecto de orça ·~:ento, na ru-
brlca-Ap< sentados-, do § 2. ·. o. 14, opa-
gamento de J: 155i OCO ao offlcial aposentado 



... 
da e:rtinota directoria de Obra a Pn blioaa, 
Agostinho José Carlos do Couto, que já fal-
leoeu . 

Neatas condiçl!es, mando uma emenda snp 
pl'imindo essa quantia na rubrica da des -
pesa - Aposentados e reCo1 madc s -e dessa 
economia eu deduzo 4003 necesParios para 
que seja ccmpletada a rnbrtca da Secretaria 
da Camara dos srs. Deputados . 

Apresentan do Essa emend a, sujeito a á 
apreciação da commiullo de Orç&mento, 
certo de que e! la merecerá en a approvaçllo, 
porqu antc>, de modo algum traz augmeoto 
de despesa e vem fatief.zer á tôa organiza-
çllo do serviço . 

0 SR . CA R. LOS T< LEDO : - Nesse caso SO-
bram st>mpre 600i) para a minha emend a. 

O SR. JoÃoLurz:-Já vê v. exo . que 
ainda arranjei 6003 a mais para a emenda de 
v . ex c. ( Riso). 
Subm ~ ttendo a minha emenda á conside-

raçl!.o da Ce mar a, mais uma vez venho me 
declarar abso l11 bmente solidario com a com-
missllo de Orçamento, â qual com a minha 
palavra e com o meu voto tenho. aux11iado 
durante tres annos e procurarei aux •li ur no 
•·· do no ; so mandato , porq ue ella te m sa · 
bido cumprir patrioticamente o seu dever 
( apoiatlos geracs ) , dotando o E~tado de leis 
rap azes de coll ncAI ·o na situação a que tom 
direito . pelo m~ lboramen to das suas condi-
çl!es finan cei ras, sem o que será impossível 
prom ove r -se o melbor:1me nto de f Uss con -
dições ecr n r. mic>~s. (Muito bem! M:<ilo bem ! 1 

Vem à ~l e s A, il lida , apo iada e posta em 
discussão c0njunctamente com o SLbstituti vo 
ao a1 t. I. · a ~eguinte : 

Emenda n. 7 

1.• Ao a1 t . I.· § I.· n . VII , em vez de 
39: 150$uOO, diga se <<39:5501!'000•> . 

2.· Ao ur t . 1.· § 2. · n XIV , em vez de 
<â30:906:S7 11>>, di ga-se - 229:75i . 711 . 

Sala das se~sõeP, 6 de agosto de 1902. -
J o1io !. uiz . 

O sr. Jovennl Peona: -Sr. Preside nte, 
tambem eu vou te1· a honra de ma ndar à 
Mesa um a e menda ao § I . · n 30 do art . 
1. · concebido nos 8euu intes te rmos (Ir!) : 

Já !1:1 tom pos , sr. Pres idente, eu tive a sa -
tis(aç~o de vprasentar á consideração d•• t !\ 
Cam ara um projeoto em que pedia 20:000;> 
para a c r> nclu slio das ohra s do h r apitai de 
S. JoFé d' Aiém Parab yba, El, s r. PresieentP , 
o meu pro1ecto foi a cce1to e reconhecid a a 
necessidade du auxilio , tendo sido remolt1do 
ao poder executiVO para que tomas!e na de-
vida r ons id eração. 

ln(tlizmente as condicões fi na nce iras do 
Estado nãu têm permittido ao g< verno satis 
fazer tão justa aspil'ação, por isso venho 
hoje, na emenda qu 9 aprdsento, pedir o a u 
xillo de 5:000S p 11.1 & as obrag daquelle pio 
estabeleci mento e não me alongo na jostitl -
c:!çlio deste ped tdo, p0rque fdlizm ente pa •·a 
mtm fn parte ria commis ~ ilo do Orçam ento 
um d ~ s m• is !Ilustres rep r~sen ta ntos da mi-
nh• zona e que con l•ece perfe;tam ent e as ne 
cessidades no ho~ p ita l qu e a minha em enda 
visa attender. (.lluito bem ! m uito be"' !) 

Vem á Me@a, é lida, apoiada e posta em 
discusEilo conjunctamente com o substitu-
tiuo ao artigo I . · do projecto a Eegulnte: 

Emenda 

N. 8 
Ao art. J.· n. XXX accrescente-se: 
c) Ao Hospital de S. J --sil de Além Parahy-

ba, em construcção, 5:000$000 . 
Sala das sessl!es. 6 de agosto de 1902 .-Ju-

venal Penna. -As/olpho Duf ,·a . 
su ~pende - ~e a sess lio por 10 minutos, sen-

do reaberta, findo este prazo . 
Contln úa em discussão o artigo I . · do pro-

iGcto n. 149, sob re orçamento para 1903, 
conjun ct Hnente com as emend as a elle t tl'e· 
rectdas. 

O t~ r . Dnltlerlo de Mello:- (N!!o devol-
veu o seu discurso.) 

Vem á Mesa, é li da , apoi ada A posta em 
discussão c-Jn junchmAu tA c om o su bs titu-
ti vo ao artigo I .· a seg uin te : 

Emenda 

N.9 
Ao art. I .· n . 30- accrescente-se : 
Para chras do H~ spital de Uberaba, 

5:00DS000. 
Sa lada s sese õJs, 6 de agosto de 1902 .-Des!-

deriu de Mt li?. 
O sr. Julio Tnvarrs :- (Nlio devolveu 

o •eu discurso). 
\'em á Mesa, @1!0 lidas e post os em diH US 

sllo con juncta men to com o su bslitu tivo ao 
art igo I . · do p roj ecto as Se)!Uintes : 

Emendas 

N . 10 

Ao art. I. · § l • · 
Onde se diz - snmm a 8.344 :15iS000 -diga -

$e- s:m·"ua 8 .,35: 157ar oo. 
Ao mesmo art.. I · § 2 . · : 
Onde se diz- Pomo" a !l.I27.816S539 -d i~a

se - som ma 9 . 1!".7 :81 1\ 519 - e cn cs ~ e diz 
somma total 17 .471:1-7~ -. 539 diga se- som-
ma total 17 . 4 9!:1173 ~5 -,9 . 

SA la daR ses•Oe~. 6 rle a~ro@ to rle 1902.- J,.. 
fio Tarares. - Drlfim llloreirr.-. - l'alerio de Re -
zem/c . 

N . 11 
Ao art . I.· § 2 . · n . 30, eru V f z da pala-

na vi nic ultura - diga -se - viticultores e 
vi !cu ltores . 

Sala das ses1 0es. ii de a!!osto de 190'? . 
l11/io Tavq •·cs .- l'a/o·in de Rr:ende . 

N. 12 
Ao 11-rt . I.· § I.· n. 11 : 
Onde se diz-e 600 <non para o zelador da 

mesma - - viga-se- 600 ;000 para o zala-ior da 
metma - e accresceute •e - e l: r: OOi!l 00 para 
limpeza e ss; eio do pavimento inferi ~r dv 
Forum desta Capita l. 



Sala das aessõa@ , 6 de agosto de 1902 . -
h •lio Ta va1·es .-Detji •n Moreira.- ' 'alcl"io de 
Reza11 de . 

Nlio bvan1o mal~ quem poça a p!llavra 
encerra -se a dlscus!:t?, @endo app~ovad J o 
substituti vo th commiasão to artigo I.· e 
bem a~sim aS' emendas m. I,':! , 3, 7, 10, li 
e 12, sondo rej eitadas as dema1s o ficando 
prej11dicado o arti g.> p rimiti vo. 

gm discuse ii"> o subatilu til·o da commisPão 
ao artigo 2. ·, é eatg sem deba te appro ,·ndo 
ficando o prej udicado o arti gJ 2 ." . 

E·n discu;;são o artigo 3 . ·. é ostC: sem de· 
b9te up;;rovado . 

E' eg11al nante approv!do sem deba ta o 
artigo 4. · • 

Em discmsão o substitutivo da c' ommissão 
ao arti ~o 5 . ·. 

O sr. Oly mJtfo llloorf•11:- 1N::io devo!· 
vou o seu dl~curso .) 

Vem á ~·f esa. 6 lida, a poiada e posta em 
discu ~são conjunat ament') oom o substitu tivo 
ao ar t.:, .. a seg uinte: 

N. 13 

Ao art. 5. · § 13, em .-e;: da 21):uC050l•O-
digB·se-40:00030llO. 

Sala dAs sessõ es, 6 de agosto de Jgoz.-
O!.~mJJio ;\lour cio . 

O ar . .Julio Tanres:- (Não devolveu o 
seu disaurao.) 

Vem a Mesa, é lida e post a em discussão 
conjuuctamente com o s uheti tutiYo ao art . 
5. · a seguinte: 

N. 14 
Ao arL &. ·, ;,.fine: 
Onde se diz-Som ma 17. Oi2 :046~000- di· 

ga-se-Somm a 17.066.0WS000 . 
Sala das se~sõ ~s, 6 de agosto de 1902.-

Ju!io Ta va res. -Da/fim Mo,.eil'a .- ; ·e~l<riQ de 
RezeK ele. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
encerra- se a discussão e procedendo se a VO· 
tação é approvado o substitutivo da com-
missão bem como os emendas ns. 13 e 14, 
tl cando prejudicado o art. 5. · 

Sem debate é approvado o art. 6. · 
Em discussão os dois artigos additivos da 

com missão. 
O s r . .Julio Ta\·ares :-(Niio devolveu o 

S6U diSCUfHO .) 
Vem á Mesa , e lida e entra em discussão 

conjunctamente com os artigoe additi vos a 
eeguint e: 

N. 15 

Sub-eme11 da da commi ssil.o de Orcament?: 
Substitua sa a le•tra I) da 2 .• emenda ad· 

di t.iva da eow missão pelo seguinte ar ti go: 
F1 ca o govArno auctorizado <! esde ja a fa-

zer as necossarias operações de credito em 
m~oda nacional ou em ouro · para, a seu 
JUIZO, encampar as estradas de !erre que te· 

nham contracto com o Estado ou novar es · 
tas. 

As estra1 :o~ encampadas pode•lto ser ven -
didas, arrendadas ou dlreJtamnnt e adminis-
tradas pelo governo. 

Paragrapllo. Tambem poderá o governo 
tom ar por arrendam~nto as estradas de fe:--
ro que julgar convenien te. fazen1o para isso 
as necossiHias operações de credito. (S .R . ) 

Sala das ssssõ as, () de agosto de 1902. -
JH/io 1'at•:trc·R. - Vale•·i o de R~rcn1r . 

Não havendo mais quem peçll a palavra, 
encerra·ro a dl sr.us9i'iO, send ·l approvados 03 
doi s referidoJ artogos add1tiYos e a subemen-
da n. i5 . 

Se m debate appro ,·a se o tlit<l artigo i . · e 
consentindo a Gamara qua o pro iecto passe a 
3 .· discussão ê eila romet\ido à conunis~ão 
de Orçam ento . 

Nada mais h11vendo " t •·atar-ss o sr. Pres i· 
dente deMi p- na para na: a nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRl~lEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approva ção da a c ta. 
Expediente. 

Até dúas horas da tarde : 
Se~anda lai tura dos pareceres de commis -

sões e dos proj ectos, depois de impr essos e 
distribuidos . 

Apresentação de pareceres das commissões . 
Apresentação do prl'j ectos, reqnerimentos, 

indicaçõ es, intarpellações ou moçõ es. 
Discussl!o de requerimentos, indicaçõe~ , 

i ntarpellações e moções. 
Approvação da redacçõas flnaes. 
I . · di scussão do projacto n. 155, conce-

dendo moratoria ao ex colleotor de Januaria , 
capitão Vicente Domin i:ues Martins para 
pagamento do olcance verificado em suas 
contas. 

HúUNDA P ART io 

Até 4 horas da tarde : 
3. · discusslo do proj eoto n . 1-15, relevando 

n thesoureiro da Recebedoria de Minas da 
seu debito par a com o cofre do Estado . 

2. · do de n . 153, sobre construcção da 
estrada de :;,y,;tema «'donorail•> que ligue 
Diamantina. ao Cnrvello. 

1. • do de n. 156, mantl antlo comprehen-
do " n&s disposições do art. 21, da lei n. 
318, os len tas da Eicola de Pha ·macia, cu· 
jes cadeira~ foram supprimidas. 

3 .· do de n. 81, sobre E. F. d:l. C 1pit~ l 
a Pitn nguy. 

Levanta -se a se1são. 



:l•J. • 8E~SÃO 01\DlN .~RlA, AOS i DE AGOSTO 
DE 190'.! 

PREPIDE :'<CIA [J) !R, Rl rtRIRO DI: 0LIVF.IR .\ 
SU iiiMAIIIU ;-1. pa rte da Of<lCID dO •lia.-Act" .-
Expedlel > l P . -O ~senaç l• c; do >r lllbetro Jnn-
queira - 2.· Leil nr:o. - .lpre~en taç;'oo do pnrecer 
p~ra 2 . · d"cu . ~ :io !lu projec to n . 11 \ . - Idem 
llo de n. t'" - ,\pre1en1açã•> do pro)cc to 11. t5!l. 
-1. · di!CU• >~ o <In projec to n l ó f•. -Discur> ~ 
dos ' rs . ~lb< iro Juuquelra e l'urlo l'rimo .-Ob· 
:'CI\'3 \'i>C', pda ordc lJ , dos "' ' · 1\iheiro .tunquei-
ra , Asb ipho Dut ra c Juvenat r• nna .-~. · par-
te .-3. · di > <:n s~:l o du ~roj - eto n. 11'.-Z .· rio 
tle n . lõ3.-l.· do de u l .0: . -3 . · du tle u. ~1. 
- Discur,o do ' ' . Ferr~ i r a e ~~ ~ ll n. -Ordem do 
rlia. 
Ao meio dia, feita a cbamadn, acham -se 

presentes os Pra. : Il.i beiro de 0liveira , Ce-
lestino Soo ro~, Nunes Pmbeiro, l{odrip.ues 
Chaves, Des1derio do !l!ello , João P io, .J oão 
Luiz, Astolpho Dutra, Jayme Gome~, José 
Gonçalves, Ferreira e lllello , Alvos de Le 
mos, Car los Toled" , \'asco AZe\·edo, Olympio 
Mourão, Ol ympio Borges, Freitas Castro, Ar 
thur Ptmenta. Joaquim Calix t ~ . :\avier R"· 
l im , Juvenul Põon~ , lgnacio Murta, l{i beiro 
Junqu eira , Porto Primo, João \ 'olloso. As• is 
Lima, Astolpbo Pinto. Edmundo Rlum o Car 
valho Britto, faltando com causa partici · 
pada os ers. Delflm ~!oreira, Ep s min nn•hs 
Ottoni, F. Peixoto, Gaspar Lopes, Br11ndã J 
Filbo, Lindotpho Campo j, Raposo de Almei -
do, Luiz Rennô e Semeão Stylita, e sem ella 
os mais se~hore~ . 

Abre-se a sessão . 
Lida a neta da antecedente e não haven-

do quem sob : e alia faça obsarvaçi'les, o ar. 
Presidente a dá por approvadl\. 

EX Pf:UIBNTB 

Nilo h a leitura no expediente. 
0 SR. RIDB!RO JUNQUEIRA commuuica O a 

Camara tica inteirada que o sr. Tavares de 
Mello faltou bojo á sessão por motivo de 
moles tia. 

SF:n UJS DA LEITURA 

Tê m segunda leitura cs projectos ns . 15i 
a 158, sendo esto julgado objecto de delibe-
ração e dispensado aquella dessa formalirla · 
da visto emKnar de uma das co1 nmissües da 
Camara.-Para ordem doa trabalhos. 

APREBBNTAÇÃil DE PAR ECE:RE~ OA B C O~DJIS· 
~01!9 

0 SR. XAHBR ROLIM 1 pela commis~il.O de 
lnstrucção Publica, manda & MoPo o parecer 
n. I P4, sobre o requerimento do profeHor 
Pedro do Amaral Bandeira, pedindo a puli-
cação por conta do· E~tado do seu liuo-
Aritbmatioa Pratica e Tbec.Jicn .-A im pri -
mir 1e. 

O Mt:&MO &ENnoR, pelo. mesma commissl!.o, 
apresenta o seguinte 

P•tt't't.:er f sub.r:;tiJut it:r' i;O~ , ·c f) ; :,··•jl(t" ,, . l i;_ 
prn·a ~} . · rl i~c.us.~. i( • 

A commis1ão de lnstrncçllo Publica, á qual 
foi presente o projecto n . 144, approYn'.lo 

em 1.• diecus~ão, depois de o ha ver ai.te nta -
mente cxami nndo, 

Considerando que, de con t'ormidade com 
o art. 3 da l e i ". 2:-1 1, de 1G ele selembl'o d e 
189!, , o numero da osculas em cada d istri· 
oto ser ;·, determ inado pela densidade da po· 
pulação e importanoia Ju localidade : 

Considerando que o paosamen to do .l~g is
lador mineiro, expresso no § I. · do citado 
artigo da lei n. 28 1, e ra estab..Jocer nas c i-
dadas Bté oito e3col as o nos diH · icto3 duas 
-uma para cada ~ex :1, ~xcept.o f)uand o a po-
pulação escolar nl!.o comportar mais do u ma 
escola ; mas, 

Considerando que o astahelecimonto de no · 
vns e ~ co ln s -Jon tr,, tio liwite deter minado 
no § 2 . · do ~rl. ::; . · da lllenc io nada. lei -
quando não ostá uinda del• allada a tom<:ro -
sa crise ocouoollco-rl uanceira qne tomo ~ at · 
travees1do. su dé•:e ser roi to nos c-:t>03 ri go . 
rosamenta impeiiOa0s ; pelo qno 

Cons idet·ando qu e eõ o Poder t·:x;o: uti Yo 
poderá melbor conhe cer as necePsidndos de 
no vas esrolas em ci da tles o distric tos, J .i pel o 
recenseamento esc olar, jit pel os m:•ppas do 
movimento das escolas ; 

Considerando Ilna lmen te quo, em a lguns 
districtos, po:lerá ser iuconvenienle p ara o 
ensino publico n dispo~içiio do !' 2. · do art. 
3 .· da lei n 28 1, ó ·~e parecer que, p:,asau-
do o projecto á 2.• ú iscuesl!o, se.ia aaopta.do 
o seguinte: 

st:~: snn; rtvo 

O Congresso L~gislath·o do l ·:~ tn lo do Mi -
nas Gerae~ dect·eta : 

Art. i. · Para tisl oxecuc iio das di3posi-
ções contidas no art. :; . · e § I . · d<t lei n. 
281, de 10 de aetemb~o de 1890, po :lerá o go -
v~rno do Estado usar da attribuição que lhe 
foi conferida no § ,I.· do citado artigo . 

Parngrapbo untco . P11ra o estab eleclman· 
to de novas escolas são, porem, indispt~nsa
vais as ~eguintes condições : 

a ) que a estatistil;a Ei ~ cr: íar demonstre que 
o numero de eacolas ·lxistentes em cidade, 
villa ou districto ê insufficiente para sua po· 
pulação em edade escolnr. 

b) que na esco la ou escolas estabelecida~ 
o numero de al umnoll freq uentes sej a o ma· 
ximo oorr. que se pl>de cccupar cad~ pro · 
fessor. 

Art. 2. · A auctorização facultada no art. 
I '.! ria lei n. 221, da 14 de setembro de 1897, 
para transferir cadeiras de instrucc;ão pri -
maria e mudei as de categoria de ~exo, nos 
termos do art. 5.· da lei u . 201, de IR da 
setembro de 1896, comprahende o crL! O do § 
2. · do art. 3. · dn lf, i n . 28 1, do 113 de G<l· 
t~ mbro de IR99 . 

Art.. 3. · Revogdm·se as diPpoP!çiões em 
contrario. 

Sala dhs commisEõas, i de a~osto da 1902 . 
- Padre J crio l' i·J,- F.- .i•ns C•,stro. - X •1 rín· 
Ro/im .-A imprimir ~e . 

.\rRR~F.:'\T A ÇÃO DE PRO• ~ t TO~, 11\IJICAÇ ÕI:~ 
1: MCÇÕU 

O m. XA,·n:R RoLDt, obtendo a palavra, 
manda á Me~a o seguinte 



Projecto n. 159 

( Terceira legislatura) 
O Congres1o Legi ;Jativo do Estado de Mi · 

nas Oeraea decreta : 
Art. I.· Ftca annexada â cadeira de me-

cbanica a cadeira àe geometria e trigono-
metria do Internato do Oymnasio Mineiro. 

Art. 2. · Fica creado no Internato o Jogar 
de porteiro com o vencimento annual de 
1:2008000. 

Art. 3. · O reitor do Internato perceberá 
a gratitloaçll.o annual de 3:600$000 e o pro· 
ressor de desenho o vencimento de 3:2003000. 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões , 7 de agosto de JQ02. -
Joiio Pio. - Xa t>icr Rol·im. -Frei/as Cas-
h·o.-.\poiado, a imprimir-se. 

I. 0 DI8CUS8Ão DO PROJECTO N .155 

E' lido e entra em 1.• discussão o proje · 
oto n. 155, concedendo moratoria no ex -co! · 
lector da Januaria,para pagamento do alcan-
ce ver ificado e m suas c ntas. 

O •r. Ribeiro .Juoquelra :-(Não devol-
veu o seu discurso). 

O 11r. Porto Primo :-(Niio devolveu o seu 
discurso). 

Nilo havendo mais quem sobre o projecto 
peça a pal a vr~, encerrd·se a discussão. 

0 BR. lhBEIRO Jt:I'QU r;IRA (pela r.rdem) pede 
serem lidos á Camara os documentos que 
acompanham o projecto a.flm de que tique 
esta habilita1a a dar seu voto sob r e a ma . 
teria . 

Satisfeito o pedido do sr. Ribeiro Jun · 
qu~ira, o sr. Presidente submette a votos o 
projecto, qu~ é approvado e vae á comwis-
sl1o de R~querimentos. 

0 SR. ASTOL PH J DUTRA (pel'l ordem) requer 
se consigne na acta ter votado a favor do 
projeeto, aguardand o a 2.• discussão afim 
de ser o mesmo melhor estuiado. 

0 SR. JUVENAL PENNA (pela Ordem) declara 
que votou contra o projecto e requer que 
sejam publicados os documentos afim de 
serem o~ mesmos estudad.: s pela commlssll.o. 

O ER. Pa Ea iDr: NT& diz que serll.o satisfeitos 
os podi 1os dos nobres deputados e manda 
que sejam publicados os documentos na fó r· 
ma requer ida. 

SEGUND .\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.• DISCU8!ÃO DO PROH:CTO N. 146 

Lido e posto em 3. · discuasão é esta sem 
debate encerrada, sen!ft> a pprovado e remet· 
tido á commisslio de Reda1çll.n o projecto 
n. 146, rel~vanio o thesou reiro da Recebe-
dorla de Minas de seu d(b \to para. com o 
cofre do Eitado. 

J. • DISC U f@Ã'J DO PROHCTO N. )53 

E n gegaida Iid.:~ e podto em 2. · discusslio 
é appt ovado sem debo\te, em todos os seu 1 
a.rt1gos, e vas á commissãG de Obras Publi · 
oas, o projecto n. 153, sobre construcçlio de 

uma. estrada da systema « Monorail » que 
ligue Diamantina ao Carvello. 

J.· DISCUSSÃO DO PR~J ECrO N. I 56 
Egualmente sem debate é app,.ovado em 

J.· discuullo e vae á commis ~ll:o de L~glsla
çl1o o proje ~to n. 156, ma.niando compre-
hender nas dispo>içõ3S do arti ilo 21 da lei 
n. 318 os lentes da. Escola de Ph armacia, 
cujas calleiras foram supprim idaa . 

0 IR. JJÃO VBLL'JSO (pela 01·dem) pede le 
coaslgne na. ach não ter tomado parte na 
discussão e votaçlio do prujecto acima refe-
rido visto s3r Interessado no m 'smo .-Será 
attendido o nobre depu ta i o . 

3." D!SCUSSÃO DO PROJI!CTO N. 8 1 

Finalmente é lido e posto em 3. · discus-
sll.o o projecto n. 81, sobre estrada de ferro 
da Capital a Pitanguy . 

O 1r . Ferreira e Mello : - Sr. Prosiden · 
te, auctor do projecto, sujeito a~ora a 3. · 
di scussão, venho fdzer alguma• considera· 
çOlB tendentss a mais uma vez p ro var e 
accentua r a conven ·encia d ~ su a a~opçã?. 

Era talvez dispensavel fazel -o, porque, ten · 
do transitado já nos dois prime i roM t.urnos 
parl amenta.re ~ . apparece n · s•.e cJm parecer 
favoravel da illastraia comm issão de Obras 
Publicas. 

O p •· j ~cto con signa uma meii~a Mmple· 
mentar da mudança da Capital do Estado . 

E" in1iscutivel que uma da~ neco ,sida1es 
mais urgentes para completa r o ;: rantioso 
pl ~no da construcçlio e desenvo lvimento da 
nova Capital é s ~ m duvida tratar se de sua 
!igaçllo p ~ra os diffdrantes p J nt~s do Es· 
tado ... 

0 SR. VASCú AZF.VBDO :-E' elemento de 
vid u e indispensavel. 

0 SR. FERREIRA E MBLL'J . .. principalmen-
te para. as zonas do sul, do norte e do 
oeste, visto como as zonas de iélte e sudei-
te est!l.o mais ou menos ligadas piJr diversas 
estra1as de ferro. 

Para a ligação do sul existe já decretada 
uma estrada da ferro, que irá de>ta Capital 
á estação de Gonçalves Ferrei r a ; para o 
norte as communicaçllls sll1 já facilitadas 
com o prolongamento da estrada Centra l que 
damands a cidade do Curvallo. 

Falt ~ apenas a ligaçlio com o oé>te, que o 
proj ecto vem estabelecer, aucbrizan'.lo a 
construcçã~ de uma via ferrea de> ta Capital 
a Pitanguy , pa~sando por Pará . 

A est rada projectada vae pas~n r numa 
zona populosa, rica e de grande prodncção, 
na qu ~ J St' acham os importantes munlol-
pios de Smta Quitaria, Pará, ltaúna o Pi -
tanguy. 

Por etfaito da ligação · desta Capital a. Pi · 
tanguy, a nova via rerre11 dest ina-se a ser· 
vir aos municípios de Santo Antonio do Mon-
te, Abaeté, Do•·ee do IndHyá, Carmo da Par -
nahyba, Patos e a toda a vasta região do 
oeste do E•tado. Concorrendo a medida con-
stante do projecto para o desenvolvimento 
de grande parte do Estado, vem sobretu1o 
!llzer com que esta Capital, que é já o cen · 
tro intellectual e polltlco do Est5do, torne-



1e o centro de sua viação, o cen tro indus 
trial, o ce ntro propulsor de todo nosso pro -
gresso material e industri a l. 

Sr. Pres ident l', a lé m de,te pl ?. no vir sa -
tisfazer a to :los esses Iins, é pe rl'eitam ente 
viavel, pois que, tratando se da li ga~ão des-
ta Capital á estrada de ferro Oeste de Minas, 
é este o traçado mais curto, porquanto 
Bailo Horizo nte d ista de P1tan guy apen as 
129 kilom etr•,s, isto ca lcul ada a rl ista ncia 
pela es~rada de rJdagem que li ga esses do1 s 
ponto ~, p 3ssa ndo por Pará .. . 

0 SR . VASCO AZEVEDO : - 0 traçado da es -
t radc. de l'or rJ nã o au gmenta o percu r~o . 

0 SR. FF.R REIRA E MELLO : - Não RU gme n-
ta, ao con n al"io dimlnut>, porqutl p ~ l a estra -
da de r oda ge!ll ba de faze r se uma j!rande 
curva para proc ursr se qualquer dos pontos 
do rio PRJ',•ope ba , eeja a qa o ex is te além do 
Cap slln Novn, se ja a outra a lé m de S.1 ntn 
Quitaria , um a 111 ui to r cim a e ou t ra mu1 to 
abaixo da vtrd adeira d ;r dcção . 

Accresco que a e~trad u. pro;eclada lona 
num a z 1nn cuia. prilo ucçl! o r. bundante Eó por 
si é t a l v ' ~ ~ lllctente p l rn seu cu ~ 1 e io. 

O mu 111 ri p1o de Santa. (,)ui ter ia é u m gra n 
~.e prodncLI•r rle café. cereaes e ca n na do as 
su car·, ton do já basta nt e d~senvo l vida n in · 
du ~ l l' l ll pastori l. 

O mesmo e em mf I bores propor çuas se dâ 
com os mun1cipi os de Pará, I tal! na e Pita n · 
guy ; dtl sorte que a só p rod ucção da zona u 
ser atrav~uada pela estrada ;(ara nle o cus -
te io des t :~ , , ;d vez com resulta ·Jo~ va ntaj osos 

Ü SR. V A ECO AZ EVKOO : - Apoiad o, a zona 
em quett:i.~ tem tido um grande dese n volvi -
mento. 

O!R. FERRElR .I KMELI.O :-Daconst rucção 
àa est rada outras vantagens h• a ass il(n a lar. 
Assim é que as communicaçiíes de P1buguy 
pa ra. a es t ~ çã o do Sitio, e pois para o Rio, 
ficam muito m ais commodas, já porque tlca 
reduzi da a dista ncia , já pela dim inu ição das 
despesas rle t ransporte. 

Com etrs 1to, ao passo que de Pitan:;u y ao 
Sitio, seg uindo pela Oés te, t emos 436 kilo-
mttrcs, é muito menor a. distancia e ntre os 
mesmos po ntos desde que se venh a a. fazer a 
v iagem p ela estrada consta nte do projecto, 
porqunn to do Pitanguy a Sitio teremos ape-
nas 371 k ilometros, a saber : de Pitan l!UY a 
B31lo Hor izonte 129 e de Bello Hori zvnte r.. Si · 
tio, pela es t rada Central, 24t k i l ometro~ , 
donde resul t ~ uma reducçlio de 65 ki lome-
tros nos tra nsportes de Pita ngu y para o Rio, 
a o h ter so em breve co m a liga~ão 'Jesta Ca· 
pitnl a Pitanguy. 

Accresce, co mo se sa be, que as ta1·i f'as da 
estrada rle fer ro Central silo muit'l m a is bai · 
xas . Darias essas condi ções , essas vHn logens, 
é de se o~ pe rar que tod a a ex por tação da 
va btn r eg1ft<J d·l oéste do E<tado par d o Rio 
de Ja ne iro venba a se fa zer por esta via-
ferrea, e m razão da menor distancl n e do ba · 
rateamento dos fretea. 

0 SR. lGNACIO MURTA :- E' um a estrada 
que se ju st1ftca sob todos <' S pontos de vista. 

0 S K. FERREIRA B MELLO :-Dahi advirá 
abnndu.nte fonte de receita para a nova es-
trada. 

A. C. - ~ \l 

227 

I Deante dessas consideraçõe~,sr. Presidente, 
u.cb o que o proj ecto merece ser approvado 

1 em 3 .• discussão, tanto mais quanto não 811 
pede pnra esta estrada o favor de ga r a ntia 
de juros. Tenllo conclu tdo . ( Mu ito bem; 
muito bem). 

Não havendo mais quem sobre o projecto 
peça a palavra., encerra se a discussão o pro· 
cedendo se a votaçã o é o meamo approvndo. 
-A' commissllo de Redacção. 

Nada mais havendo a tra tar -se, o sr . Pre-
sidente design a para a mn nbã a seguinte 

ORilEl\1 DO DI.\ 

l'RIMRiilA PARTE 

At é uma hora da tarde : 
Leitura tt approvação da actn . 
Exvediente. 

Até duas horaR da t a rde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis . 

sões e dos projectos, do pois de im pressos e 
di stribuídos. 

Apresentação de p areceres das commis-
sões. 

Apresm t11 ção de p1 ojectos, t•aq u erimen-

1 

t os , mi1caçõas, in terpellações ou moções. 
Disc u.s:l.o de requerimoutos, ind tcaçües, in-

i te1p s ll a~03s e mo~Oes. 
Approvaçllo de reda cç03S ft naes. 

Ate 4 hnras da ta rde : 
Tercei ra. discuss 11.o J o projecto n. 150, or-

ga niza ndo a fllrça pu bl1 ca para o futuro 
exer~icio de 1903 . 

Terceira dú de n . 15 1, fix a ndo 11 despesa 
·ia força publ ica para o futuro e x·ll'c icio. 

Pr im eira. do de n . 154, conr.edendo licença 
ao es 0r ivào do judicial " notRg da c11ma rca 
de Ma nhua@sú, cidadão Francisco de Paula 
Santos . 

Segunda do de n. 129, creando os Jogares 
de avaliadores pub lico8 nas comarcas do E8· 
tado. 

Levanta ·8e tt r r:õeão. 

37 .• SESSÃO ORDINARIA, AOS 8 DE AGOSTO 
DE 1 90~ 

i' R~: S I DENC IA DO SR. RI BEIRO DF. OLIVEIRA 
,; u:.nlAHto: - Pr imPira p:ultl da orJem do dla. -

Acta .-F.x pedl • nl e.. Ohse r vaçi•e~ do sr. JoAo Luiz. 
--"ieg und a lel lt ll a . - Apre;pn taç11o dos pa receres 
ra 1a terceira di cu;sàu d. s pro:€ctos ns 1 19 e 
1; 1 c para segunda d • <1e n . 156. - Ap resentação, 
di, cu<>ão e volaç~o <la ~ reilacç<le.l flnaes dos prc-
jrctus ns . 81. de l 0U< ~ P. l ~li . de I!JOl. -A oresen-
Jaç ;,o "" pr.j•YI 1 n ICO. - Segunda park .-Ter-
r.e•r• cli>CU: >ào Ll o pr• jecto 11. lóO Ol!curso e 
,, rn r n~a do , r . \'asco A ze ved o. -T~ rce i ra do de 
n·. t; t .- l'rimcir• il ü ue n . 101 .- SrRuoila do de 
n ~ ~ ~. Em euda do sr . Astotpho Piolo. Discurso 
e emenrla dn sr . Aslolpbo Dutra. Disc ur so d ~ sr. 
Joao Lutz . O b~e r \'aç<l o ~, pela orde m. llos Hõ . As-
tolpho l'ioto e Astotpbo llnlra. - Ordem do dta. 
Ao mei, ·dia, fe i ta a chamada, acham-se 

presentes 08 srs. Ribeiro de Oliveir a, c. laa-
tlno Soares, Nunas Pinheiro, Joll.o Lu <z, Joio 



Pio, Jolo Velloso, Carvalho Britto, Leopoldo 
Corrêa, Vasco Azevedo, Ol ympio Mourão, 
Agostinho Pereire, Porto Primo, Xavier Ro-
llm, Alves de Lemos, Desiderio de Mello, 
Carlos Toledo, Artbur Pimenta, Freitas 
Cutro, Ribeiro Junqueira, Jayme Go-
mes, rgnacio Murtt, Jose Gonçalves, Fran-
klln Botelho, Joaquim Calixto, Astolpho Du -
tra, Delfim Moreira, Valerio de Rezende, As-
sis Lima, Ae tolpho Pinto, Rodrigues Chaves, 
Edmundo Blum e Ferl'eira e Mello, faltando I 
com cau1a pt r t!cipada os srs. Epaminondas 
Ottoni, ~· . Peixoto, Gaepar Lopes, Brandl!o I 
Filho, Lindolpho Campos , Raposo de Almei-
da., Luiz Rennó e Simeão Stylita, e sem ella 
os mais senhores. 

Abra-&e a sessão. 
Lida a 11cta da antecedente e não haven-

do quem sobre alia fa ça observações o sr . 
Presidente a dâ por approvat.la . 

Nilo h a leitora no expediente. 
O SR. JoXo Lmz communica e a Camara 

fica inteirada que o sr . Julio Tavares faltará 
a nlgumas sessões por motivo da molastia 
om pessoa de sua tamilfa. 

2.a LE! TC RA 

Têm tl.• leitura o parc rer n. 194 e o pro· 
jacto n. 159, que ficam 6obre a mesa para 
ordem dos trabalhos, 
APRE~BNTAÇÃO DE I'ARECl! REB DAS CO >D!ISSÕES 

0 SR. FRA:-; 1\LIN BOTEU!J, pel a co mm issão 
de Obras Pu blicas, apresenta o segu inte: 
Pm·ccer p ar 11 3 . · díscu~~tfo snbre o pro,ieclo 

n . 153 

A commiseil.o de Obras Publioas ó de pare-
cer que o projeoto n. 153, deste anno, sobre 
concessll.o de privilegio para oonstrucçil.o de 
uma estrada de rodagem, systema «Mono-
rail&, ligando a oidade da Diamantina a\ E. F. 
Central do Brasil, eeja submettido a\ 3.• dis-~· 
cusallo e approvado. 

Sala das oommsis!!es,S de agosto de 1902. 
-Franhlin Botelho-Jayme Gomes.-Agostinho 
José Pereim .-A imprlmir-ae. 

0 IR. DELFIM MORF.IRA, pela commissão 
de Orçamento manda a\ Mesa o seguinte : 
Parecer p!lra :J . • discu111%o sobre o projecto 

" · 149 
( Orçamento do Estado para I 903 ) 

A commissiio de Orçamento olferece para 
terceira discussão, redigido conforme o ven· 
cido, o proieoto n. 149, ( Orçamento para-
1903) acompanhado deeemenda1, a &aber: 

CAPITULO 
DA DESPESA 

Art. 1. • Durante o exercício de 1903 fica 
o Presidente do Estado auotorizado a des-
pender a quantia de 17 .497:81 8$539, pelas 
duas Secretarlaa de Estado, conforme os 
aervlçoa e1peclftoados nos seguintes paragra -
pboa: 

§ I.· Secretaria do Interior : 
Subsidio ao Presi · 

dente do Ettado 
11 Despesa com o cus-

teio de Palacio e 
suas dependeo · 
cias . .. .. . . .. . . . 

Ill PeBIOI\1 da Se c r a-
t aria do Intet•i or, 
inclmi vó iO:COOS 
para o expedien-
te . ... .. .. .. .. .. 

IV Subsidio aos ssna · 
dores . . . . ... . . . . 

V Pessoal da Secre · 
taria do Senado, 
lnclusi\·ó 3:0GO$ 
para o exped ien -
te .. ... . ... . .. . . 

\"1 Subsidio acs depu-
tados . .. .. . . .. . . 

VIl Pessoal da Secreta-
r ia da Camara 
dos Deputados , 
inclusivé 3:000S 
para o expedien · 
te .. . .. . . . . .... . 

Vlll Ajuda de custo 
aos senadores e 
deputados . . ...• 

IX Apanhamento de 
debates . . . ... . . . 

X Aluguel do predio 
para funcciona-
mento da Cama-
ra dos Deputa-
dos . ... . . .. •. . .. 

XI Magistratura e 
,ju!ti ça do E'ta-
do, inolusivé 
4:000$ para o ex-
pediente da Re-
lação, I :400$000 
para a bibliothe-
ca, 600$000 para 
o zelador da 
mesma e I :OOOS 
para limpeza do 
pavimento infe -
rior do Forum 

30:000.)01)0 

6:0Q0,30tJ0 

138:420$00.) 

88:320$001} 

31:804$000 

li6:6403000 

39:5503000 

36:0003000 

23:4')0$0()0 

12:0003C OO 

xn da Capital.... . . 1.543:300$000 
Pessoal da Seore· 

XIII 

XIV 

XV 

XV 
a) 

t11.ria da Policia, 
lnclusivé 2:000$ 
para o expedien-
te ••. • .•. .• • .. • • 

Carcereiro• das ca-
deias do Estado 
e pessoal da de 
Ouro Preto,sen-
do 600$000 para 
gratitlcaçllo do 
ad m I nistrador 
desta . .. , , •...•• 

Sustento, vestua-
rio e curativo de 

_presos_ pobres •.. 
Ddlgenctae poli-

oiaes ....... .. .. . 
Força publica : 
Pe11oa1 da Briga-

37:760SOOO 

43:360$000 

410:000$000 

20:000i000 



da... . ...... .. .. 1.405:71 88500 · 
b) Etapa para 1.1<03 

praças a 1 ~ 1 00 , 
na media... . . . . 723:9()48500 

c-) Gratinoaçlio a re-
engajados a :?•')0 
réis diari o3 .... , 30:000-i!OO.l 

d ) Fardamento pal'a 
1. 803 praças a 
1203000, 111\ me-
dia...... .. .... .. 21•>:3flu~OOO 

e) Forragem, ferra-
gens e med ica-
mentos para os 
anim aes da Bri· 
gada e p:va os 
dos oftlci ~ es mon· 
t ados . . . .. . . .. . . 

( l Ajuda de cu8to a 
otnciaes em tran-
sito . . . , .. . . . ... . 

y ) Remonta dos ani-
maes <b esqua-
drão e dos dos 
officiaes monta -
dos ...•. . .. . . .. . 

~) Compra e couc ar-
to de equipa-
mento, arreios, 
armamento, mu-
nição e instr u· 
me ntos de mu -
sica, etc ..•..... 

i) A q u artellamento, 
e n t erramento, 
expediente e luz 

j ) Conclusão de obras 
e conservação da 
linha de tiros ... 

.Soccorros publi cas XVII 
X \ 'lll Assistencia de alie-

nados e i nstalla · 
çi'io de hospi cios . 

Just rucçl! !\ pri ma-

25:•,1J08'}t •O 

C.:000$0110 

2:500~000 

50:000>:!000 

5: ' •00-il• >00 
'i'l:OJO~OOO 

SO:Ot" •8000 

ria.............. 1. 0110;00":3000 
XX 
XI 
o. ) 
~) 

Escolas :-lormaes.. 212:7008000 
Internato do Gy mnasio : 
Peasoal .... . . . ·. . . . 65:ü0• •800::! 
Dois preparn'.lores 

a 3003<~~0 ... . .. . 
c) Pessoal contracta-

do . . .. , . . .. . . . . . 
a) Expediente,.,.,,,. 
e) Suatento de alu-

mnos e do pes-
soal interno .•.. 

f) Gratirlcaçll:o a? de-

XXII 

XXI II 

XXIV 

legado tl s ~a I. . .. 
Ex ternato do • ·v-

mnasio l\lmeiro. 
inclusive d o i ~ 
inspectores d e 
ai um nos a I :200.> 
e 20oaou·J para 
cada preparador 

E te o la de Pharma-
cia-Pessoal, ex-
pediente e cus· 
teio de gabinetes 
e laboratorios . .. 

Arcbivo Publico: 

9.00u8·>0•l 
1 :oo· ·~oc o 

34:1}00~001) 

3:600~0• •0 

,, J Peesoal e gratill· 
caçll.o ao director 
para os Iins do 
art. 8.· da lei n. 
126 ....... . .... . 

b' Acquiaição e C'Jpia 
de documentos . 

XX\' Passagens em es-
tradas de ferro e 
tele~rrammas .. . . 

'\ \\ I Expedientes colll 
eleições e s t a-
doaes . . .. ... . . .. 

X\ Vil Sellos postaes p~a·a 
a corresponden-
cia otncial. .. .. 

\ \ \" 111 Custas em pro c e&· 
soa crimes ..... . 

\\ !\ Expediente do jur~· 
e t ribunaes cor-
reccionaes, ..... 

\X'\ Auxilioa : 
a ) .-\os hospitaes de 

Ouro Preto, Grão 
Mogol, ltabira, 
Diamantina , Pi · 
tanguy, Sabarit, 
Santa L•;zia do 
Rio das Velhas, 
Sete L'lgoas,Rar-
t>acena, S. JO:to 
d'El-Rey,Lavras, 
CaldaP, 1\!arian-
na, Pas@OS, Aras-
suah~· . S erro, 
Curvello, Mar de 
Hespanha, Paré, 
Turvo, Bomllm, 
Rio Preto, Ca m-
panha, Ponte No · 
v a, Formiga, Leo-
poldina, Juiz ds 
Fvra, Dôres da 
Boa Esperança, 
Dorea do Indayà, 
lllinas N o v a s, 
t: beraba, S. Gon-
çalo do Sapucll-
hy, Oliveira, lta-
pecerica, Mon-
tes Claros, Cnta-
guues, Theophi-
lo Ottoni, Ouro 
Fino, Muzaw bi-
nho e Itajubá , -10 
a 2:0003000 ••• .. 

&) A' Santa Casa de 
Misericordia da 
Capital. ....... .. 

c ) Aos bospJtaes de 
alienados de Dia-
mantina e ltabi . 
ra a 2:000~000 .. 

di Ao hospital de la-
zaros de Sabará 

X\\1 Subvenções: 
a) Faculdade Livre 

de Direito ...... 
:.) Asylo de orphlios 

de Diamantina, 
Marianna, Bu-

I 1:500$00•1 

5:1l ' O'iln11 ) 

l•õ0:0fi0:3000 

5 0008010 

0:001'il00) 

116:00(!3000 

10:72(1$0)0 

10:000.3•100 

4:UOOSOC0 

2:000$000 

50:000$00) 



baoena, Juiz de 
Fóra, S. Fr11n· 
ol1co e de 8. Joio 

... 
d' E I· Rey ,a 2:0005 lO:COOIOOO 

c) Recolhimento 
de orphla de S. 
Jolo d' El Rey. . 2.0001000 

d) Asylo de Macahu · 
bu............. 3 . 0~0$000 

~J Aeylo de . S. Luiz 
em Caetbé e col-
leglo cla-1 Dôres 
da DIAmantina a 
5:000, 00.. . .... to: · OOiOOO 

() Lyceu de Arte• e 
Officloa de Ooro 
Preto e Diaman-
tlon,a 2:0003000, 
deatioada,quan· 
to ao Lycau de 
Arte• e Offioioe 
de Ouro Preto, a 
quantia de ..• . . 
I :20CS000 para 
subvencionar a 
çadeira de lin· 
gua portugueza, 
para adultos.. . 4:000$~00 

XXX li Eventuaes.... . . . . 15:000$000 
XXXIII PeUObl da laspe· 

ctaria de Terras 27:200$000 
XXXIV E x p e dieote da 

mesma. . . • . • . . . . 5:00fl$0fl0 
XXXV Calonlas indigeuas 15:000$000 

XXXVI lmmigraçlo e co-
lonlz&çlo. . . . . • . 200:000$(00 

XXXVII Mediçll.o e demar-
caçlo de terrae 5:000$000 

Somma.. ... . . .. •• 8 .341:157$0:JO 
§ 2. · Secrataria das Finanças: 

I Pessoal da Secre-
hria....... .. ... 176:620$000 

11 E1pedienteda me•· 
ma........ . .. . . 24:200$000 

lll Reoo~bedoria de Mioae : 
a) Pesaoal....... . .• . 146:400$000 
b) E1pedi~tote a quo-

ta para co li~ bo · 
radHes.. • • . . • . • 23: fl00$0CO 

IV Serviço da divida do Eatado : 
ab) Juros . ...... ...... 3.888 665$112 

IX Expediente e aJn. 
guel de oa1u 
para . Reoabedo · 
riaa e vigias... • 33:4001000 

X Juro• do empree· 
ti mo de orphloa, 
caixas eoonomi· 
oas e tlançae de 
exactor11... •• . • • 80:0001000 

XI Pasaagena em li -
tradu de ferro e 
telegrammaa . . • • 25:000100:> 

XII Imprensa Offici&l : 
Pessoal e material, 

inclusive i m . 
pre111lo gratuita 
da! publicaçilel 
da Faculdade Li-
vre de Direito.. ~2·):0~0$0CO 

XIII Rest1tuiçiles e re -
posiçilas ... .. .... I0:0:0$0:l0 

XIV Aposentados e re-
formadas........ 229:751$711 

XV lmpressll.o de es-
tampilhas e ta -
lõeP............. 6.0C0$000 

XVI Exercicioa flodns.. 60:000$000 
X VIl Custas em causas 

lia fozenda...... 26:000$000 
XV !li Eventuae3 ....... , . 11 :500$COO 

XIX Pessoal da inspe· 
ctoria de Obras 
Pu blices. . .. .. .. . 53:060$030 

XX Expedienteda 
meama......... 4:000$000 

XXI Obras Publicaa... 1.000:000$000 
XXII Junta Com mercia! 

( pe@aoal e elpe-
dlente ). ... . . . . . 5:380$000 

XXill Compra de vaccl-
na antl-carbun· 
ouloaa.... .. . • . • 9.6001000 

XXIV E a ta b e I e o I -
mento bydro-the 
rapico ( fiscali-
zação ) . .•. . , . .. : 7:000$000 

XXV lnspectorla de Via· 
çiio ( peasoal e 
e1pediente ).. . . 28:260$000 

XXVI Fhcaliz ~ ção de es-
tradaa de fdrro. 7i :2C0$000 

XXVII Reforma de mate-
rial da Rabia e 

) Amortlzqçll.o.... . 334:000i!OOO 
V OratificRçll.o e por · 

cent.agom a col-
lectores e ercri-

Minaa ..... : .. .. . 60.000$000 
XXVIII Garantia de juroa 

vllea. . .. .. . .. . .. 329:560$000 
VI Fiscalizaçllo \ape -

cial d111 rendas 
intern111 e elter -
nas .. .. . .. . . . •. ll0:000$0llo" 

V 11 Pessoal das Rece-
bedorlas e pon . 
tos liscaes . ..... 280:780$000 

VIII Porcentagem a e&· 
t•ad~s de lerro 
e Recebedoria de 
Santos... . ....... 373:050$000 

a estrada a de 
ferro........... 1.3~9:tl34S716 

XXIX Funcclonarics em 
dispooi b11idade. 80:G00$000 

XXX Estudo e trata-
menta dae mo-
lestias do gado 
e da vinha, in-
troduoollo d e 
reproductorea e 
pagamento de 
premioa devidos 
a vlcticultoree e 
v I o I ticultorea, 
incluaivé 5:0005 
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para a Eecola § 14. 
Agrícola da Ca 
ch ce1ra do Cam-
po . ............. 100:010$000 § 15. 

Samma........... 9.156:66 t$539 

Somma totd .... • 17 . 497:818$539 
§ 16. 

Art. 2. · Fica o Presidente do Estado aucto · 
rizado a abrir credltoa supplementares, crm 
ae fo ~malldades prercriptas no att. 18 da lei § 17. 
n. 2.314,de li de junho de 1876, e observada• § 18 . 
as dlsposiçl!es dos paragrapbos do art . 3. ·, 
da lei n. 17, de ~ 6 de novembro de t891, ae § 19 . 
seguintes rubricas da pres~ote lei, caso se 
veritlq ue ullo terem sido convenlentemen te 
dota <Jal : 

Art. I . ·, § I.·, ns. 14, 17, 18, 21 letra e e 
~5; art. 2.·, ns. 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 e 28., § 20 Art. 3.· e4 . ·. · 

Art . 3. · Caso a rdnda ordinaria e extra- 1 
ordlneria n!lo bastem para fozdr r~ c l á de3· 
peea or~·ada, o Presidente do Estado poderá 
fazer operações de credito para cobrir o 
deficit que se verldcar. § 21. 

Art. 4. · Continuam em vigor as di sposl· 
çl!es da leis de orçamentoR anteriot•es, de 
caracter per·manente, que n!lo t enham Rirl<l 
expreFsamente revogadas e que explicite. ou 
implicitamente n11 l forem contrart ~s á~ dis- ~ 22 
posições desta. 

Imposto de 3 1/2 ./• 
robre a exportaçR.o 
do ouro ...•...•... 

Q11otas para fhcali 
zaçào de dlvertas 
empresaa e do Ban-
co de Credito Real 
de Minas .. .. .... .. 

Tua addiclonat de 
lO o/0 eobre os tm · 
postos n~ . 2, 4, 5 e 6 

tm posto territorial ... 
Imposto sobre subsi · 

dros ... . .. .. .....•.. 
lmpost~ eobre venci· 

mentos dos ap osen-
tadcs e rbformados 

Receitaeventu~l com -
prehend tdas aa mul-
tas, p 1r infracçllo 
de le1~. regulamen 
trs e contractos .. . 

Reposi ções e resti · 
tuições e pr. dueto 
da renda ou arren-
damento de pto-
prios do E11tado .... 

Producto de tluo çaa 
!lriminaes . ... . . ... . 

CAPITULO 11 

DA R~:C E ITA 

Saldo de de]JOS itos 

§ 23. Saldo tle diversos de-
positas . . . , .. .. . . . . 

4CO:OOO$COO 

8?:200$000 

339:000$000 
960.000$000 

26:496$000 

15:000$0_0 

50:000$000 

20;000$000 

1.000$•100 

300:G00$000 

Sou; ma . . .. ..... • .. I i .086:0!fi$000 
Art. 5. • A receita rio E~tatlo nnra o ex-

ercício de 1903, fica orçada em 17.036:046 ' 000 
e se comporá, dos seguintes impostos e ti tu 
los de receita : 
§ I.· Imposto Pobre generos 

de exportação... . . . lO. 200:0CO~noo 
§ 2. · Idem sobre generos 

de consumo de lóra 
do E- ta do... .. • .. . I. 350:00 l$000 

Art . 6. · F ica o Governo do E~tado aucto-
r izado a receber e a restituir O$ tlinheiros 
proveoientPs do emr-restimo do cofre de or-
pbRo~. dos bens de ausentes, dos da caixa 
ecooomica d·• E;t · tl·~ . de t111.oças o de d~pO · 
&>tos de nutras ot·igeos. 

§ 3. · Taxa do sello, inclu-
si\'Ó cu~tas judicia-
rias, loterias e emo-
lumentos ......... . 

§ 4, · Novo;; e Velhoe di 
reitos . ... . . ....... . 

§ 5. · Passagens em estra-
daM de ferro psrti -
culueJ .. _ ...... . . . 

§ O. · Taxa de transmissl!o 

§ 7 •• 

§ 8 .. 

§ 9 . . 

§ 10 . 

§ 11. 
§ 12 . 

§ 13. 

causa mortis ....... . 
Cobrança da à ivi tla 

acUva .......... .. 
Imposto de aferiçllo 

<i o eal .... .. ....... . 
Rentla da Imprensa 

Otflcial • . ..... . ..... 
Producto da venda de 

terras derolutas . . . 
Juroa de 7 apolices .. . 
Taxa de matricula e 

anouidades nos es -
tabelecimentos de 
instr ucçl[o publica. 

Arrendamento de ter 
rene s di ~ man ttnos .. 

Parajlrapho uuico . ú õaido quo produ zi -
rem este ~ tlepnsitos sArá emprag~do oas 
dePpePas do Estado e aeril leva1 o ao ba lanço 

750.000$000 do exercício . 
Art. 7.· C>ntinuam Gm vigor as dispoei 

1.400.000$000 cl!eR constAntea do art. 14 da lei n . 244, de 
10 de Petem hro de 1897; dos artP. 19, nP. I e 

1
24 da lei o. 2·10, de 21J de Petembro de 1898 e 

140:000:5!000 do art. 9 e seus pa•·ajl raphos da lei n. 2!3, 
· de 25 de ~etPmbro de 19tll. 

500:000$000 Art. 8.· Fica o 1(0\'erno auctorizado : 
a) a fazPr n~eralll dP de credito até a quan· 

10.000$00 J tia de 6L0:0003U O, pata occorrer ás de• peras 
do serviço de tmm • ~-traçllo de ~ u ~ trata m as 

340.00CiiS :oo leis n. 3t, rle 18 .t., ,-,ulbo de 1892 e o. 15'), de 
20 tle julho de t896; 

80:C00$000 b) 8 entrar em ~cc01·do com 8~ Camaras 
Munic ipaes que contrublrnm emprestimos 

30:000$0no com garantia tio Eotado e com oa credores 
350$000 :IPs mesmas, allm de amortizar eR!es em-

pre3timos garaotido o r eembol•o do Estado, 
pela forma que julgar mais c ~nvenie n te, po· 
den do para is•o f. zer as C!lerações de credi-

52:000$000 to que rorem necessHias ; 
c) a liqurdar a conta corrente estabelecida 

·10:000SOCO com a Prõfeitura, levando a credito desta a 
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de caracter eatadoal leitoa pela mesma ; 
d) a reorganizar a Imprensa Official, pela (Terceira legislatura) 

forma qoejolgar mais con veniente, sem au · O Congresro Legislativo do Eatado de Mi-
gmento de despesa. nas Geraes decreta : 

Art. 9. · Fica o governo auot'>riz~do desde Art. 1. · Fioa creada uma cadeira de 
já a fazer as necessarlat operações de ore · instruoçllo primaria pa ra o sexo maE culino 
dito em moeda nacional ou em ouro para, no di1trloto do Alto Jequitibà, município 
a seu juizo, encampar as estradas de ferro de Manhuauü. 
que tenham contractos com o E1hdo o a Art . 2. • Revogam -se as disposiç!les em 
novar eates. contrario. 

_Ae estradas encampadas poderllo ser ve~- Sala das sessões, 8 de agosto de 1902.--
dtdas, arrendadas ou dtrectamenh admt· Jollo VeUoro.-Apotado, a imprimlr·ae. 
nietra!las pelo governo. I 

Paragrapbo unico. Tambem pojorá 0 go- SEGUNDA PARTE D.\. 01DEM DO DI-\ 
verno tomar por a~rondamento as estradas · · ' · 
de ferro qoe a isso se propuzerem. ee julgar 3.n Discuss.Xo n~ rRC'.lECTo N. 150 
conveniente, ficando auctorizado a fazer 
por tanto as neceuarias operações de cre-
dito. 

Art. 10. Revogam-se as d ;sposições em 
contrario. 
Emen4aa que a commie!ão dforece para 

atrem adopt.l~aa em 3.• 41scusaão 
Ao nrt. I.· : 
Em vez de 17.49i:8l8SS39-diga-se ....... . 

17.086:0468000. 
Ao ai t. I.· § 1. · n. 3~, accreacen te se, 

depoi s da palavra-« eventuaes »-o seguin -
te : « inclusivé as despefas de inatallaçllo 
do Presidente » . 

Ao mesmo art . § ~-·o. 21 : Em ver. de 
1.000:0003()00-digr.-so :-5BB:227~ lü l. 

Ao art. 7. · Em vez das palavra e «e seus 
para~rraphos, » diga se : « e paragrapbos I.·, 
2.·, 3.· e 5.">> 

Sala das commissOes, 81!e agosto de 1002 . 
Julio Trtnres.-Del{im MJre;,. ,, . - Va!erio de 
Rezewle.-A imprimir-ae. 

0 IR. CA RVALHO BRITTO, pela commlsslio 
de Conatituição e Legislaçllo, envia á Mesa o 
seguinte: 
Pw·ecu pnra segunirt discussão, sob,.e o p 1·oje• 

elo n. 156 

A commissão de Constituição, Legialaçllo e 
Poderes, z. que foi presente o projecto n. 
156 é de parecer que o mesmo projecto seja 
submettido á 2 .• discussllo e approvado. 

Sala das commissõato, 8 de agosto de 1902. 
-Carualho Britto.- .Astolt-ho Dutrf! .- José 
Gonc-alves .-A imprimir-se. 

0 SR. ROI>RI•3UE9 CHAVES, pela commlss4o 
de Redacç!i:o, apresenta as redacções flnaes 
doe pr(IJectos ns. 146 e 81, de 1900. 

Os SR9. Joio LUIZ E VASCO AZEVE ~O (pe114 
ordem) requerem e obtém di•vensadas for -
malidades regimentaes \fim de que sejam 
dlacutidas e votadas imme:iiatlmente as re · 
dacçõea apresentadas. 

Lidas, pois, e poatas em dlscu&são, silo 
successivameute approvadas as referidas 
redacções rlnaes.-Remettam-se ao Senado. 
ArRJ>&I:-TAÇÃO Dt: PR<'JBCTOI, Rl!QUERlllE.NTOS, 

I :'i DICAÇÕB8 E MOÇÕES 

O ea. JoÃo VEtLoao, obtenJo a palavra, 
envia á ~lesa o seguinte : . 

E" annuncig.da a 3. •. discussão do projeGto 
n. 150, organizando a força publica do Esta-
do para o futuro exercicio,l!endo sua leitu -
ra diapeneada, a requerimento do sr. Vaeco 
Azevedo. 

o sr. Va1co .&evedo :-Sr. Presidente, 
pedi a palavra para em nome da commisslio 
de Força Publica mandar uma emenda ex· 
pllcativa ao art. 3. · do projecto D. 150. Diz 
ease artigo (lê). 

Diz a emenda (lél. 
Quando a commiseão formulou o projecto, 

procurou em eeu art. 3. · attender ás ne-
cessidades doe officiaes em diligencia, fóra da 
sé de dos reapectl vos batalhões, pois esses 
officlaes, obrigados a se retirarem dos Ioga. 
res em que residem afim de exercerem va. 
rias commiss!les, como as de delegado e ou-
tras, viam-se na contingencia de eatabelece-
rem duas despesas : uma para a familia, no 
logar de residencia, outra para aua propria 
manutenção, no Jogar da commtssllo. 

Para obviar esse inconveniente, e como 
medida de equidade e de justiça, a commis-
são e&tabeleceu que taes offioiaes terllo uma 
diaria correspondente á aua graduaç!o na 
Brigada. 

Entretanto, pela redacçllo do artigo nllo 
ficou bem claro esse pensamento ; a clareza 
vem apparecer com a emenda que otrereco, 
pois, desde que o ofHclal tenha uma com-
missão na aéde do batalhã.o, não ftcará nas 
condiçlles daqueUes que vlio exercer com· 
missões em outros logares. 

Com eatae pequenas considerações, envio 
á Meaa a emenda da commissllo. (Mtâto 
bem). 

Vêm il \1esa, é lida e posta em dlacussão 
com o projecto a seguinte 

Emenda c.vplicativ ~ 

Ao art. 3. · dépole das palavra•-ou bata-
lb!!es-acorescenté-se: •róra da sede do re· 
spectivo batalhlo» e o mais como no ar· 
tlgo. 

Sala das commiss!les, 8 de agosto de 1902. 
-Vaaco Azevedo.-Alves de Lemos .-Jayme 
Gomes. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
enoerra-se a discu111lo, sendo approvados o 
projecto e emenda a elle offereclda.-A' com-
miaeão de Redacçllo. 



3.• DISCU ~>ÃO DO PRCJECTO ~. 151 

Em @eguida lido e posto em 3. • discus@ão 
~ sem debate npprovado e vae á commiesão 
de Redacção o prJj ecb n. 151, fixando a 
despese. da Curça publica para o futuro ex-
erCJcio de I \J03. 

I,• DISCUS~ÃO DO I'ROJ ECTO !'. 15t 

E' lido, posto em I.· discuse ão que en cer-
ra-se sem debate, e approvado e vae ;l com-
mi:;@ão que elaborou, o projecto n. 154, con · 
cedendo liccn~a ao esc ri vão do judicial o 
Dotas da comat'ca de Manhuass ú, cidadão 
Francisco do Paula Ssntos. 

2.· DliCJSSÃO DO PROJICTO X, 129 

Finalmente e annunciada a 2. · discussão 
do pro jecto n . 129, creanio os legares do 
:>.valiadores pu hlicos nas comarcas do Es-
t.ado. 

Em discusslio o a1t. I.· 
0 SR . A5TOLPHO PI:o;To, tbt~ndo a pal a na 

~randa á M~aa :1 seguinte 

daquolla, porquanto r~s tringe mais a dispo· 
aição proceseu :~ l . 

O SR. PREUDE="TE, conside t·ando como sub-
stitutiva a emenda n. 2 do ar . As tolpho Du-
tra ·a submette a votos em primeiro le gar, 
sendo a mesm a approvada e fi cando pre ju -
dicada a de n. I, do H. Astolpho Pinto . 

Sem debate são a pprov::tdos os orts . 2. ·, 
3.·, 4.·, 5.·, 6.·, 7.· , 8. · e P. · e consen -
tindo a Camara que o projecto pa~ so n 3. · 
dlscu 1~ão. e elle remettido a ccmmi~PEo de 
Justiça Civil e Criminal. 

Esgotadas as materi es da c:·de u: do dia, 
o sr. Presi dent~ designa p .: ra r,m:-,!l:.ã a ~e 

ji!Uinto 
I ORDEM DO DI~-

PRIMEIRA I' ARTE: 
Até uma bora da tardo : 
Leitura e approvaç1io da act3 . 
Expediente. 

A te ô nas horas da tarde : 
Segunda leitura, rios p ~re c ares <! e com mi s 

s!!ea e dos projecto,, depois de impresws e 

Apresentaç11 o de ·pare cere9 da s colLmiHi'le!. I distribuídos . 

Accrescente se ao art . 1. · paragrapho 

1

. A,Presenta.ç11o de projectos, requer_t men~os, 
un !co: mdicaçoes, mterpella~ Oes cu moç.,es . 

Os avaliadores publiccs não officiarão uos . Discussão de requerunt~nto~ . lndic :; çiles, 
processos em que aa partes accordarem mterpella~!!oa e moç!!~ ~ . 
na nomeação de extranhos e bsm aseim nos I Approva~ão de rodac~Oes tlnaes. 
de inventario, excepto uaquelles em que 
ilouYer expresso deeaccordo entre as partes I SEc u:o;oA PAR TE 
sobre a nomeação. A te 4 horas da tarde : 

Sala das ses!Oes, 8 de a_"·osto de 1902.- Primeira discussão do proj ecto u. 159, 
Astolpho Pinto. (S. R .i reunindo cadeiJ•as no Internato do (; ,·mttasio 

Lida" apoiada ê posta em discussão con- Mineiro e contendo outras providen',;ias . 
junctamente com o art. 1. · do projecto. Discussão da preferonci a ontre o projecto 

O sr. A•tolpbo Dutra:- (Nilo devo!- n. 144, sobre detdobramento de cadei ras 
veu o seu discurso.) mixtaa (J o substituti vo a elle o!rerecido, e 

Yem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 2.· discussão do que for preferid o. 
discuse ã G conjunctamente com o art. 1. • do Continua~ão da 1.· discussão do projecto 
projecto a seJ!ninte n. 148, sobre divi11s dos districtos de lta-

Emcl!d·· 
N. 2 

tyalussú e •i:. Conquisto, desmembrados do 
munlclpio do BGmllm. 

Levanta-se a 1esa1Io. 
-

Os avaliatlorclB publicos nlío offlciariio em I - · o 
prccessoa em que as partes accordarem na 38.• SESSAO ORDINARIA, ACS • DE AGOSTO 
nomeaçAo de louvado• extranbos. 1 DE 1902 

Sala dali S818Õ81, 8 de agosto de 1902 . - PRES!DINCL\ ou llt. RIBIIRO D!o. ÚLl\".EIRA 
AslolpllO Dutra. . SUMM.-\RIO: -Primel ra ptrlc da ordem do dia.-

. O Ir • .Joi\o Lafz · - (N!io devolveu o seu Acta ·-Expedient~ - Obsenaç.·,es do H . 0~-
dlsc_urso). . . sirlerlo de Mello -2. • lei ltm . -Ap r~!e n tado do 

N1nguem maia pedmdo a palavra encerra· parecer para 3. · disco ~ !ll > do oroj ecl o n 
se a dlsou11ão e p ~ocedendo-ae a votação ó 130 .- Apre•enlaç~o do ptojectnu. h ll.-~.· p1rt•. 
approvado o art. ).· - 1. · di~ cu!sào d~ proje~lo n 1 ;~.- 0 isctt!S :ío da 

O IR. PREIIDEl'iTE antes de aubmetter a prelerencla en I r e o PJ.OJ<Cl > n . tH e • • i'UIJ!lt-
t - l 'd 1 lutiYo a elte ollerectdo. - Observações do ar. vo oo as emenr as, ec ara _que considera a Vasco Azer ~~o. -2.- di! c o s 1 ~0 do sulntltuliro 

a emenda n. 2 como subllttutiva da de n. , 0 proj ~c to n. til . art. 3. --EruenJa do ar. 
1 e não como sob-emenda da mesma. Ferreira e Mtlit>.-Observaçü~s dos , r;.. João 

O IR. A&TOPHHO Pr:o;To (pela c•dem) decla- Luiz e Xavitr Holim. -Coolinoação da 1. · rli-
ra que parece-lhe não aer sub!tltutiva da cu não do proj ~cto r.. 14~.- DiECUr!o do sr - Jo>ú 
sua emenda n. 2, apresentada pelo ar. AI· GJnçatr e! .-Urd .:m do dia. 
tolpho Dutra. Ao n1eio <1111 . feita a cham ada, acham-se 

O IR. AITOLPIIG DUTRA. (pela ordem) decla- presentes os sra .: Ribeiro de Oliveira, C_e · 
ra que enviou ú. Mesa a sua emenda, como le•tino Soares, Nunes Pinheiro, João LUJz, 
sub-emenda da do ar. A1tolpho PlntG, po Slmeiio Stylita, Jayme Gomea. Carvalho Brit-
rém que Dllo deix 1 de ser ella substitutiva to, Olympio Borges , Joi'io Pio, Arthur Pimen · 



ta, Delfim Moreira, Freitas Caatro, AIV81 de I APRESENTAÇlO n• PARECER•s DAl C' liii41S8ÕEI 
Lemos, Va1co Azevedo, Joaquim Calh:to, 
ignaclo Morta, Ferreira e Mello, José Oúnçal O SR. FRANKJ,•N B~'IELH(), pela commistlio 
ves, Agoatlnho Pereira, Xavier Rolim, Dul· de Obras Publacae, manda á Meu o Re-
derio de Mello, Leopoldo Corrêa, Carlos. To guinte : 
ledo, Ribeiro Ju.nqaelre, AIBis Lima, A1tol 
pho Pinto, Franklln Botelho Edmundo Blum e 
Aetolpho Dutra, faltando com cauaa partlci · 
pada os are. Epaminoad81 Ottoni, F. Peixoto, 
Oupar LopeP,Hrcndlio Filho,Lindolpho Cam·-
pos, Rapoao de Almeida, Luiz Rennó e Julio 
Tavares, e sem ella os mais senhores. 

Abre so a aessAo. 
Lida a acta da antecedente e nlio havendo 

quem aobre ella ftçll observações o sr. Pre-
sidente a dá por approvada. 

B:IPBDIENTB 
0 BR. 

• gulnte : 
I .· SECR"ITA RIO dil. cJntn do se · 

O !fie i o~ 
Do ar. I.· secret-, rio do Sonado, commu · 

aicando que uão tendo sofl'dllo alteração, 
subiu â sancçllo 80b n . 1!>7 a proposiçllo de 
lei n. B5 emanada d<s t~. Camara,no corren-
i.a auno, dispemaudo a publicação do Mi>lfts 
Gemes ãs segundaa · feirus -A Camara tlca 
inteirada. 

Do ar. dr. Socretario da a Finanças trans-
mittlado um requenmento em que o vigia 
ftacal do Parahybuna, Joaquim Rabeiro do 
Valle solicita pordã·> da quantia de ....... . 
1: 112:;000 pertencente ao l>nodo e que diz o 
peticionatiO ter lhe sido subtrahida á mão 
armada.-A' commla~ão de Petições. 

Requerimentas 
Da lgnacio José dcs Santos Prata e outro, 

solicitando privilegio por tl'inta annos para 
explorar ouro e outros minaraea no leito do 
rio Abaeté.-A' commi~~ lio de Minas. 

Da Antonio Juveaclo Balbino de Noronha, 
porteiro da extincta Secretaria da AgricaHu-
ra em exercicio do cargo de continuo da Se-
cretaria das FmançJs, pedindo que lbe liejnm 
abonados os vencimentos daquelle cargo des-
de a data em que lbe foi designado o de 
continuo.-A' commlsslio de Pet1çõea. 

Reprtse~~lação 

Do agente executivo municipal de C>\· 
xembú, 11olicltando seja dada á municipa-
lidade reapectiva a faculdade de vender os 
prazoi foreiros e que aeja decretada a cadu 
cidade doa aroramontos em relação aos pra-
zos nlio edificados.- A' commis!ll.o de La · 
gislaçlio. 

O IR. DEBIDBRIO DE ~LLO manda á Me~ a 
um requerimento do cld.tdll.o Edmundo Dan 
tés doa Reis, escriv!io das execuções criml · 
naes da comarca do Carmo do Paroallybl, 
pedindo para rerem fixados vencimentos 
ã classe de Cuncclonarios a que pertence.-
A' cammissllo de Petiç!les . 

2.• LEITURA 
Tem 2.• leitura, é julgado objscto 

llber•çlo e fica sobre a me•a para 
doa trabalhos o projeoto n. 160. 

de:de 
ordem 

P1·ojP.cto n. 161 

( TeNeirn legislatura) 
A commisslio de Obras Publica~, a que foi 

presente uma petiç!io do engenheiro civil 
"lborto Carlos da Rocha, pedindo privilegio 
por 25 annos e garantia de juros aobre o ca -
plt.al msximo de 350:000$000 para constru -
cçlio, uso e goso de ama estrada de rodagem 
systema •Caillet's Monorail•, que, partindo 
da Campanha a passando por l:l. Gonçalo do 
Sapucs hy, v à. terminar uas margens do rio 
Sn.pucaby, na extanslio da 50 kllometros 
mais oa menos ; 

Considerando que, em favor da zona a que 
se refere o peticionari o, militam b S meamas 
razõee jâ allegadas em favor da conceesilo 
da estrada da Diamantina ao Curvello, pelo 
me~mo systema ; 

E' de parecer que seja adoptado o seguinte 
projecto de lei : 

O Congresso Legislativo do E, t'ldo d., Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a conceder ao engenheiro civil 
Alb3rto Carlos da Rocha , ou á companhia que 
organizar, ou a quem melhores vantagens 
otrerecer, privilegio por 25 annos, para a 
construcção, uso e goso de uma estrada de 
rodagem Pystema «Caillet's Monorall» que, 
partindo da cidade da Campanha e passando 
por 8. Gonçalo do Sapucaby, vá terminar nllS 
margens do rio S.1 puca by, na extens!lo de 50 
kilometros mais ou menos, salvos os direi -
tos de terceiro. 

Art. 2. · Slio egaalmente concedidos os se -
guintes favores: 

I.· O privihgio de que gosam toda1 as 
outras estradas de ferro ; 

2. • Faculda•Je de po!ler transformar o sys · 
tema da vlaçlio, empregando para esse ftm 
a bitola da um metro a tracç&o electrlca ou 
a vapor; 

3. · Garantia de juros de 6 ·f - &obre o ca; 
pita! mnimo da 350:000-bOOO, si o governo 
do E9t&do julgar convenaonte , durante a con-
strucç!lo, quo se efl'~ctuarà no praz() de doua 
annos, depois de apresent!ldos os .estudos 
definitivos. 

Art. 3 . · O conaessionario obrigct.r-SII · h~, 
além das clausulas em uso, mats à.s se-
guintes : 

I. • DepoBito no Thesouro do E9tado em dl-
nbeiro ou em npolices .da divida publica do 
Estado ou da UoiAo, da quantia equivalente 
a 2 ·f. do valor lia conceu!lo para garantia 
da e:re tuç!!.o do contrc~oto. 

Eite depo1lto poderá. ser restitaido quando 
for t>ntregua ao trafego um trecho da ettra· 
da, cujo custo seja pelo menos e:;ual ao de-
posito. 

2.• Depositar no Tbesoaro do Estado, por 
trimestre adeantado a• quantia& necea~&riaa 
h daepuu da fiscalizaçlo. 



3.• Obrigação, sob pena de ca-iucidade e Imitar-te o exeroiclo do direito de propriedtl· 
perda do deposito, salvo caso de torça maior, de em baueflolo da minaraçã?, 
de apresentar 01 estudos definitivos no prazo Demonstram o nono assarto a provlelo de 
de dou• annoa . 24 de fevereiro de IUO e o Alvará de 13 de 

Sala das c!lmmiu!lel, g de agosto de 1902. maio de 1803, art. 13 § 2.· que p~remptoria
-Frank!in 11delho.-Jayme Gomes .-AgoBt•· mente mand_am que ae a~uae SeJam dadas 
nho José Pereim.-A' imprimir-se. de pretereno1a para o aervtço de mmeraçllo, 

O sa. CARVALHO oE BRITTO por parte da mvl.ertemo qudan~o poaaul_d~l por outrem, em 
commissllo de Constltuiç!lo L'~>lslação e Po . ude e tJ.tulo legitimo, desde que o !lo 
deres envia á Mesa 0 seg tlntee· est&Jam etl'ecllvaroeote empregadas em mo-

' ' · ver engenhos ou momhoa . 
Pa,.ecer par<J .'1.• dirc<ISJão 1ol1re o pl'ojecto 

"· f 30 
A cornmissào rle Conatituiçllo, Legislação 

e Poderes, a cujo estudo fol aubmettido o 
projecto n. l30,já approvado em 2.• diacus . 
são, é de parecer qu , o referiJo projecto 
seja dado para a 3.• discu;slio e approvado. 

O fim delle e comprohttnder nos cases de 
desapropriação por utilidade publica de que 
trata o art. 6 . · da lei n 15 ue 17 de novem· 
bro de 1891, e nos termos pr~scriptoa pal11 
mosma lei, a construcção ue canaes para de 
rivação de agua, linhas par<l transmissão de 
energia electrica o estra :as do fert'o ou de 
rJd agam indispenaaveis a exploração das in· 
dustrias mineralogia&! e metallurtticas. 

A Constituição fede ral no art. 72 § 17 es· 
tabelece quo «o diraito de proprieu.>de man 
tew ·se em todl a sua plenitnrlo, sa/oa a de$ · 
api"Op•·iação por neces.iclade 011 utili:la ·!e p!<· 
blica, meüante in~mnizaçilo prevh.» 

A limitaçllo qua soft're o direito de proprio· 
rlade explica se e justiOca-se pelo facto de 
viver o homem em sociedade, tenio para 
com esta deveres muito serias e relações 
diversas com o bem commum, a que se deve 
sempre subordinar. 

E' por este motivo de ordem tilo olev!lda 
que a consagram as constituições de todos 
os povos cultos. 

Mas a utilirlade 11ublic<J anda unicamente 
ligada ao• trabalhos emprehendidoe pelo Es-
tado ou pelos municípios Y Nilo I A utilidatk 
publica e multas vezes reconhecida em favor 
de eatabolecimentoa particulare•, mas ainda 
em tal caso nllo se contraria o principio em 
virtude do qual a deaapropriaçilo nl!.o deve 
ser conft~rida no intereue doJ particulares. 

Em outros termos, o intereue geral deve 
ser ligado ao tuncc10namento das empresas 
induetrlaee, metallurgioaa e commerciaes, 
que se trata de proteger. 

E' aaaim que diversos Jecratoa auctoriza 
ram a ex propriação de terrenos tendo em 
vista o eatabelacimento de um ramal parti · 
oular destinado a ligar uma usina a uma ee 
trada de ferro ou a um canal». ( Foaier 
H ~rman, rep. du Drolt Français, v oi. 21, 
pag. 487, n. 128 ). 

Asrlm o entenderam as legislações de to 
dos os povoa, cJmo da Belgica, da ltalia, da 
França e outroa, com o apolo da torrente 
doa eeorlptores. 

M.esmo ent.re nôa, na primeira phaee do 
deeenv. lvlmeDto da lndustrla extrllotiva, 
tendo-se em vista a prosperidade e a rlque· 
za publica, provldeaolou·se no sentido de li· 

A. C.- 30. 

Demonstra-o ainda o Alvará. de 27 da no-
vembro de 1804 § li, applioa-Io ao Brasil 
pela de 4 de março oe 1819 . 

E'ta leg ;sJ'içll·, em banetlch da agrlcultu· 
ra e industria. dava direito ao proprietarlo 
de fazer canaea ou levadas para regar suas 
terraP, ou para esgotar as inundadas, reque-
ren•lo a~ juiz, mediante o parecer de louva-
dos, a de3ign11çiu de Jogar mais commodo, 
ainda mesmo em terrenos alheios e sendo 
in iemni ~adoa os donos deues terrenos doe 
prej uizo que sotl'resaem. 

Ft11almente, o decreto n. 4.064 , de 4 ueja-
neir" de 1858, 5.• clausula, concedia ao• oon· 
c~es ioo arios o dire ito de deaapropriaçã ' para 
facilitar a traballlos de mineração e cone · 
trucção do caaminhos pot• ond~ ttvofsem de 
ser transp:>rtados os productos. 

Podíamos ainda invocar, entl-o outros, 
a respeito, o decreto n. 5.955, de 23 deju · 
nao de 1875, art. 83, 2. • parte, pormittindo 
a desapropriaçlio do aguas não aproveitadas 
para serem utllisaoias paro. os trabalhos da 
mineraç&.o. 

Portanto, o project J n. 130 nilo e propria· 
mente portador d<1 uma innovação, mas, rea-
tando uma orientaçilo truuicional, velll 11t· 
tender a uma necessidaie da epocha, remo -
vendo duvida~ que suggere essa legielaçl1o 
vinda de outro ro~~;imen e quo não se udapta 
perfeitamente ao nosa" melo actual, dado o 
progresso da !ciencia applloada ao desenvol· 
vimento industrial. 

Nllo ha hoje quem, com intençllo patriotlot., 
negue a utili~ads p:;blica ligada ao desen· 
volvlmento da inriuatrla extraotlva, que tan-
to interessa ao Estado. 

E' por isto que o governo do Mexico, no 
ultimo dooenolo, a tem protegido de ma-
neira tranca, quer manejando com rara h&· 
bllidade a arma dos Impostos, quer mau-
dando abrir a custa do E1tado, estradas e 
caminhos que colloquem o centro da explo-
raçllo das empresas particulares em commu-
nic açllo com ae vias publicas. 

E mesmo entre nós - a reducçlio doa im· 
postos aduaneiros para a importação de ma· 
chinlsmoa destinado• ás empreaae de mine-
raçilo, a reducçllo d6 Imposto de exportaçlo 
do ouro, a conce11llo de privilegias para a 
exploraçllo dos leitoa doa rios e outras me· 
didaa demonst ram cabalmente que está na 
conaclenoia de todos o lntero~sse publico li-
gado ao aproveitamento das opuldnta• ri· 
quezas mineraes existentes no territorlo mi· 
nelro. · 

Pola bem I Se, na hypothaee do projecto, 
trata ae de uma ulilidw publíca, tem o Con· 
gre11o Ettadoal o~mpetenola para legialar 



••• 
•obre a mataria, tllo claro ó o dlspoato no 
art. 30 n. lO da Conatltuiçllo do Estado. 

E nllo e só a Conatituiçllo l\Hneira que per 
mitte ao Ccngruso legislar sobre de~apro
priação, mediante previa indemnisação, por 
necessidade ou utilidade publica, porttuan-
to identica disposição consagraram, entre 
outras, as constituiçlles de S. Paulo (art.. 
10, n. 11, lettra d), do Pará (ut. 22 n. 17 ), 
do Maranhão (art. 2 1 n. 26), do Ceará (art. 
~9, n. 4, lettra h) e da Bahia Çart. E6 § I?l· 

Al il\.9 não se trata de nma 111novação fe1ta 
súb o r~gimen republicano, pois eaua l com-
petenc'a tinham as nntigas assem bléas pro· 
vinctaee, em face do ar-t. 10, § I . ·, do Acto 
Addicional . 

Demais, quando em 1 8~!1 se discutiu o pro · 
jecto da vigente lei n. 15 de 17 de eetelL bro 
'de 1891, ninguem poz em duvida a compe· 
tencla do E~tado para leg i8lar Eohe assum · 
pto da mesma naturHa, tendo no debate to-
mado parte 11s mais altas mentalid ades das 
du ~s casas Jo Con~tre!so Minei!'o. 

No emtnn to, o § 5. · do art. G. • da refe-
rida lei. permittindo a desapropriação por 
necessid ade ou utilidade publica no caFo de 
consr rucçllo de obras destinadas á decora-
çã" ou a salubridade publica, en~renbos 
centraes , runda~iio de cc lonias e burgos 
agrícolA s, limita tanto o exercício do dire i· 
to de propriedade, co!llo o limita o pro ject? 
n . 130. 

A mataria consi gnada no o.rtigo 7. • do 
projecto da le i n . 15 f't)i pelo i Ilustre senador 
MeÍio Franco sustentada nos segnintes ter -
mos: 

«Entendi tambem que na epocba actual, 
em que a viaclio ferrea tem tido o grande 
deaenvolv lmento que conhecemos, era pre· 
ciso facilitar, o mais possí vel, a i.1dustria 
de transporte, e não devíamos levar o indi-
vidualismo, no direito de propriedade, ao 
ponto de sacrificar intere&~es publicos muito 
reepeilaveis, muito dignos de attençll.o. 

Devíamos considerar que diante dePses 
interesses que resumem e contem todos os 
interesses individuaes, o exclusivismo do 
proprietario na plenitude de seus direitos 
exercidos eobre o eolo, apenaa garantido o 
eeu domínio privativo por !orça da lei, osse 
uclusiviemo, este individualismo, devia co· 
der. 

E nem haveria nisso sinll.o um prejuízo 
apparente, porque o augmento do valor do 
solo componearia aulllcientemente.» 

(Annaee do Smado, 1891, pag. 202). 
Nlio 1einvocam debalde taas conaideraçiles, 

porque além de serem par!eltamente oabi· 
veia no cato vertente, traum o cunho da 
auctoridade do honradoJenador que as ex -
pen!l.eu. 

Enten1e a commtseilo qae ha manifesto en-
gano da _,arte daquelles que pensam inva 
dlr o projecto a competenoia legislativa da 
União-eatatuiodo relaçllo de Direito Civil e 

_ oreando aervidllas de aquedaoto. 
Nilo ha tal. 
Nilo 111 tu ta de !na ti tu ir aervidlo. 
o onas lmpoah a um predio em utilidade 

de outro predlo, eervidllo nlo exiete &fim 
e11e vinculo real entre os dois predios . 

As restricçiles que resultam de dispoai çl!os 
legislativas fundadas em motivos de Interes -
se publico, conatituem servidões legaes, 
quando silo e~tat>elecidas eobre um predlo 
para utilidade «immediatn de outro predto, 
que reveste sob e&se aspecto o cara.oter de 
predio dominante. 

F'óra desta hypot!Jue, dizem «Aubry et 
Rau» nll.o ha sinão Eirnples limitação imposta 
ao exeroicio do direito de propriedade, fan . 

I dada~. quer em motivos de eogurança ou 
salubridade publica, quer em ra1ões que di-

i zem respeito á conservação ou ao «deren. 
volvimento» da riqueza racional, que r nas 

I 
neceuidades de marinha ou do exercito quer, 
Onalmente, n11s exigencias do Thesouro .» 

Esta mataria pertenrendo antes ao Direito 
, Administrativo que ao Direito Civil nl!o a 
I expomos minuciosamente ( Droit C1vil Fran . 

I
çais, Tomo 2.·, pag. ~92 .) 

Isto ptsto, parece á Commissão que o pro-

l 
jecto não contraria as Constituições do Es· 
tado, nem da União e deYe ser submettido a 
3.• discussão e apprnvado. 

Sala das Commiseõo$, 9 de agosto de Hll•2. 
- C.ll'rlllho /Jr il/o.- .1: sé G·>rwrt l••es . - As-
lo/pito D ><lra. -A' imprimir se. 

Não ba projectll ~ , i11dicações e moções a 
serem apresentado. 

SEGUND.\ PARTE DA OR ~DI DO OIA 

I . • DIECUiS Ã O DO I'ROJECTO N. 150 

Lida e posto em l. · discussão é sem de . 
bate approndo e v ao á commissão de In. 
strucçilo Publica o projecto n. 159. reunindo 
ca.jeiras no lntrruato do Gymnasio Mi neiro 
e contendo outras providen~ias. 
DISCUSSÃO DA PREFERB:oiCIA ENTRE O PR OJI!CTO 

r.;. 1-14 E O SUBSTITUTIVO A ELLE OFFERE· 
CIDO 

Em seguida ê annunciatla a di;cuesi!o da 
prererencia entre o projecto n. 144, sobre 
desdobramento de cadeiras mlxtas e o sub· 
stitutivo e elle otrerecldo e 2. • disous3llo do 
que ror preferido. 

0 IR, VAFCO A2EVI!DJ, COOlO auctor do pro-
jacto primitivo, declara que acceita o sub-
stitutivo porque elle satisfaz melhor as exi · 
gencias do aerviço publico. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
sobre a preferenola eucerra-se a discusllo, 
aendo pref11rido o snbatltatlvo da commiaaão 
de Inatrucçll.o Publica . 

Em discusaão o art . I.· do substitutivo é 
elle sem debate appro\·ado. 

Egualmente aem debate é approva>lo o art . 
2.· 

Em discuasll.o o a1t. 3. •. 
0 SR. FERREIRA B MBLLO, obtendo a pala · 

vra, manda á Msea a seguinte : 

E111e11da 
Acoreacente-se onde oonv:er : 
Artigo. AI ferlaa para as eaoolu prima-

riu oomeçar!o no dia 15 de julbo e terml· 
narlo no dia 15 de aetembro, revogado .o 
art. 8G, 1.• parte da lei n. 41, de 3 de agosto 
de 1892. 



287 

Paragrapho unico . As l'erias do corrente 
anno lectivo serã.() no tempo determinado 
pela legislação em vigor. 

(S. R.) Sala das sessões, 9 de agost> de 
1002.-Ft>Teira e Mello. 

O SR. Joi\o LUiz, indJ á tribuna, pede ú 
commise ã'l de lostrucçll.o Publica sua opi · 
nião a respeito da emen l a apresentilda pelo 
sr. Ferreira e Mello. 

0 SR. XAVIllR ROLHI d oclara, pela com-
missão de lnetrucçl!.o Publica , quo ella não 
pó de se pronunciar se m estu·ios sohrila emen-
daapresontada, porém, caso i')sse ella.acceita. 
pela casa, promottia ostu1al a e, em 3. • dis· 
aussão do projecto , p~ rlir " sua r~.ieiçiio cu o 
visse nell to. algum IUconven ;e ute vara a. boa 
marcha do serviço pu l.olico. 

N;to havendo mais quem peça a pa lavra, 
encerra-se a discus>ih, sendo approvad o o 
artigo o r~jeitad a n ~ mentia e cenEentindo a 
Camara <]ttn o pr.1)ect? p asle a :{ · discus1ão 
e elle remett ido ;, commissão de lo~trucção 
Publica . 

CONTI :\U.'.ÇÃO ! A l.' !JHCUS$ÃO D() PRO.JECfO 
N, 148 

Finalmen tG ó ~ nnucciada a continuação 
da I.· d iscussão rio pro iocto n. 14R, sobre 
divisas doa districtos de l:ntyaiuast\ e da 
Conquista. 

O sr. Jo!!lé Gouçatves :-(N:'lo devolveu o 
seu discurso.) 

Não ha vendo meis quem sobre o projecto 
peça a palavra encerra se a disous~lio, 
sendo o mesmo :2p provndo .- A' commi sarto do 
Legislação. 

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

ORDEM DO DL\ 
PR!l\IE!RA PARTE 

, Ate uma hora da t arde: 
Leitu ra e opprovação da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuídos. 

Aprerentaç1l.o dos parecsres das commia-
aões. 

Apresent acã() de projectos, r equerimentos, 
tlicaçoes, interpellações ou moções. 

inDiscme ã<3 de requerimentos, indicac ,•es , 
terpeilações e moções . 
Approvaç!to de redacçõ3& ftn aes. 

SEGUNDA PARTE 

Ate 4. horas da tarde : 
Terceira diEcussão do projecto n. 149, or-

çando a receita e tlxando a despesa do 
Estado para o futuro exercício de 1003. 

Terce1ra do de n. 153, sobre const•ucção 
de uma estra la da syRtema. «Menol'.lil» que 
ligue Diamantina 110 Curvello. 

SeganJa do de n . l!i6, Jn anúa ndo compre -
hender nu d isposiç1ío do art. 2 1 da !si n . 
318 os lentes da Es cola de Pli armacia cuj:u 
cadeiras foram supprimidas. 

Levanta-se a sesal!.o. 

39.• SESSÃO ORDIN A RIA, AOS li DE AGOSTO 
DE 1902 

PRE!lOE:\ClA uo 8R . Rli :URO DI·: OLII'EJRA. 
SU~DIARIO : -I .· pa1te da ordem do dia . -Acla. 
-Ex p~dien te. - O~snrl'al,'<•es d·•J sr; : \'a s~:. 
Azcn!do e Jaym e c Llmc; . -~. · lei lu r:•. -A prc-
se ntaç:to , di~ C llss :l~ c 1·otar '•o dos prnj••ctos IL !. l'J" e 151. - Apre ;enta ç:i o ~o parecer Jlll':l t. · di ' -
•: us: i\1 do p:o j ec lo IL. l •·L -ld~m ti o pn· j ~c l n 
n. 11

; :' • ~.· par te.- :-l . =- d1 sc u s~;lo d.1 p:ojec lo 
11 1 W Orça mr nto . D'< :nr>ú! e emo?naas do> 
>r <. J , :lo Lu iz. Dd ilm .ll ureira ~ t:arlos To!c1o, 
- ni scnnn th) H. Hi te irn JU 11QIIci ra.- Emenda 
r! ,> s r . Canalb o llrillo . -3 · íli >CIJ >~~ rio prc-
j ec l ~ n. 1:;3 - lli >C llr!<l e emet. Lia ol o >r. \'a! co 
.Hci'Cd<'.-fl :claroção du s r. J .i ' Luiz .-2 . · Ji ;-
CIB·:1n do proj;c to n. tõ6.-ll rde:n do dia. 
Ao meio di a , l'dit:1 a chamada, acham ee 

presentes os srs . Ribeiro do Oliveira, Csles-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Car\'a lho Britto, 
Olympio Mourao, \' os co Aza1·edo, Ol ymp io 
Borge~, .Joaquim Calixto, Por to Primo, Da -
sider:o de 1\lal:o, Joyme Gomes, Alves de 
Lem o~ , Agostinho Po~c i ra . Freitas Castro , 
Delfim Monira, Valorio de RozeDLio, J0ão 
Luiz, ArtlJP :- Pi menta, Leopold•• Corréa, Si-
meão Stylita, Ass is Lim~. ,\ sto lpho Pinto, 
José GonçalvH, l:; ua cio Murb , Rodriguss 
Chaves, .João Pto, Ferreira e Mollo, Ribeiro 
Junqueira, Joã? Velloso, Fran k lin Botelho, 
Carlos Toledo, Edm undo Blum e Xavier Ro-
lim, faltando com causa pa rtioipada. os srs . 
Epaminondas Ottoni, ~· . Peixoto, Gaspar Lo-
pes, Brandão Filho, L' ndolpl!o Campos, Ra· 
pow de Almeida, Luiz Reno ú a Julio Ta,·a -
raa e sem e lia os mais eenhoros. 

Abre. se a se~~iio. 
Lida a neta da antecedente e não havendo 

quem sobre alia faça obsar vaçlles, o ar. Pre-
sidente a dá por approvada. 

EXPZDU:;.;n: 

O sR. I . · Sc: CRf:TARlO dá. conta do se-
guinte : 

Officio.< 
Do sr. I.· Secretario lio Senado, devol· 

vendo acompanhada de emGnd as a proposi-
ção de lei n. 124, emanada rlo Senado o anno 
passado, instituindo o peculio le;!al dos 
runccionarios publicos.-.\ imprimirem- se 
as emendas. 

Do sr . dr . Secretario das Finança~, en-
viando um requerimento em que o cldadl[o 
Collatino i\larques de Sousa e outro> pedem 
privilegio para eiplorarem os leitos dos 
rios Arassuahy e Jequitinhonha, desrle Mi-
nas No~·as atà S. Sebastiã1 do Salto Grande. 
-A· CCimmissão rJe ~lina~ . 

Rcqutrim~n/os 

Do cidadã,, Manoel Rodri gues Trindado e 
outro, solicitando concessão de privilegio 
para peq uenoa engenhos de I ;~voura de caf·i 
e mais fabricas indust rinea na zona da 
Matta, aproveitando para tal fim as que -
das do rio Pomba, Parahrbttna e Murla.bé, 
bem como as cachoeiras· e aftluentes do3 
mesmos.-A' commisslh do lndustria. 



De Rodolpho Candido de Sou1a, pedindo 
privilegio para explorar diamante& no leito 
do rio Jequitaby .-A' commisello de Minae. 

Do cldadllo Graciano Gomee Calcado, pe 
diodo privilegio para explorar 01 rioe Ma· 
cabuba9 e Itatlayoesú.-A • meem& commissllo. 

O ea .. VAFco AzB •Boo envia á Mesa 11m 
requerimento em que o cldadllo Nioolao Ao 
tonto Tas9a•a de P&doa, ex -directo r da co -
lonla oorrecclonal «Bom Destino~>, pede a de-
cretaçllo d~ uma !ei que o considere em com-
mlee!o no po!to de major t:la Brigada Poli· 
clai, durante o tem~o qne exerceu o refe · 
rido cargo . -A' commieell.o de Legielaç1lo. 

O 111.. JA YME GoMEs envia á Mesa e pede 
para ser publicada no jornal da Casa a se · 
guio te 

Repreeenteoão de habitantes do dlet• loto 
de Santa Oroz d~>a Areia.,, do mu olotpto 
de J .. cohy, P'dln1o n pueogem de888 
dletrloto para o muatolpio e comarca de 
Pae!os. 
Illms . exms. ers. Prasidente e mRie mem 

broa da Cumara dos D9putados do CJngresso 
Mineiro. 

Os infra assign!ldo • ,m radares no dlatr-icto 
dto Santa Cruz das Areias, municipio de Ja . 
cuhy e comarca de S. Se~ astil!.o do Par.lizo 
vêm, confiantes no vosso patr_iotismo, repre' 
sentar-vc·s contra a anomalia que trouxe 
para . este distrioto a Lei que passou eete 
d1etr1cto p81'& o municipio de Jacuhy fican-
do no emtanto pertencendc á coma · c~ de S. 
Seb,stlllo do Paraizo. 

Distando de S. Sebastião cerca de sete la-
goas e de Jacuby cerca de cin co este dis · 
t~ioto vê-se boje reduzido a con'diçõee pes· 
11mas para poder manter as suas relações 
com as eedes do município e comarca a . que 
pertencem. 

Era desejo dos h~bitantee deste districto 
que alie fosse annexado ao município e co 
marca de Pasaoa, de cuja fé -te di sta apeuas 
t~a !eguas e aonde toda a população deste 
d1atr1cto mantem soas relações commerciaes 
acontecendo mais que ePtd dlstricto eccl esi ~ 
&eticamente pertence a PaPsos. 

O facto di! pe1·tencer eete districto a um 
muntcipio, fazendo parte de outra comRrra 
traz os mais ser los inconvenientes e de~ar: 
ranjoa ~ populaçllo dos dietrictos que tem 
de acnd•r por um lado ás suas necessidades 
dependentes da séde 1o mouicipio, de outro 
ás d~pendeatea do fóro de S. Sebaat1!lo e em 
tercei• o logar os dependentes do poder es . 
piritual em Pusos. • 

Nestas condiç!!es, acre Jitamoa que os illoa-
tres e patrioticos membros da Gamara dus 
~ri'. _Deputado~ se confencerào de que e fie 
JUStiça fazerem cessar de vez esses inconve 
n!e~t~s, passando este dlstr.cto para o mu · 
DIClpto e comarca de Passos, no qne &lltiafa 
rllo os desejos de t~da a popolaçllo. 

Esperam, poi~, os in fra assignados de que 
o \·ouo patriotismo e esclarecido espir1to 
de bons legieladores nno se recusarão a 
prestar a este districto o beneficio ora re-
clamado. 

Saude e fraternidade. 

••• 
Dietrioto de Santa Cruz das Areiae, I.· 

de julho de 1902.-Ciementino Fran aisco da 
Silva, preaidente do Coneelbo Dietrictal ; Bo-
nifaclo Justlno Alvee, membro do conselho· 
Francisco de Paula Queiroz membro; AI : 
fredo Ferreira Dias, I. · juiz de paz; Pau-
lino Lourenço tle Queiroz, 2. · juiz de paz; 
l'ranoisoo Amello de Queiroz, 3. · juiz de 
paz; João Antonio Peixoto, eeoPivllo de paz; 
Cornelio Siiv&, eleitor; Theo ~ o rl ua ltodri · 
gues de Ab eu (professora publica}; José 
Garvalbaes Pimenta, commerciantf ; Joaquim 
Alves da Silva , fazendeiro; Antonio Cardoao 
de Brito, eleitrr; Olymplo Lourenço da Quei-
roz, eleitor ; Antonio Paullno de Queircz, 
eleitor; Culemirio SoHes Netto, Francisco 
Marques da Silva, ele tor; Jo!Io Francisco da 
Silva, eleitor; Pddro Per,·eiiana, eleitor; Joa · 
quim Correia Trist1ío, fazendeiro; Joã·• Fer-
reira Va~conceaos, eleitor; João Baptista 
Amelio, eleitor; Antoni ,l Francieco doa Reis, 
ele1tor; lzaias Carlo3 da Silva, eleitcr ; Jus-
tino Correia da S1lva, eleitor; B•llarmino 
Francisco da Si lva, eleitor; Joaquim Anto-
nio da Cunha, eleitor; Antonio Marques de 
Paula, ~leitor ; _ Francisco Alvares de Queiroz, 
fazendetro; GUilhermlno Alvares de Queiroz, 
f~wn rl eiro; Francisco Th ou;az de Aqutno, fa-
zendeiro; Antonio Custodio Dias , f, z ~ ndei· 
ro ; Antonio Francisco Pereira, eleitor; Anto-
nio Pinto Muimiano, eleitor; José Valeriano 
da Si lva, eleitor ; Francisco de Almeida, alei · 
tor; Herculano Ferreira de Amorim, razen-
rl eirc; . Marco! i no da Costa Muniz, el eitor ; 
F.ze(jutas Rodrigues de Amor1m, eleitor · 
Jol!o Tavares Irmão, eleito•; M•g uel Rodri~ 
guos de Amorim, fazendeiro; M1 ~ue l Pereira 
de Brito, eleitor; Sinoario ~'er·re1ra de Pau• 
la, faze ndei ro; Antonio Martins, fnz sn leiro; 
Fe l · s~erto Jooé dos SantoP, fin en·le;ro; Bal· 
d'-'1no Lopes da Sil va , fazendeiro; Joaquim 
Antonio de Araujo, eleitor; Manoel Antonio 
de A ndrarle, eleitor; Sebastião Fio. i no Arau 
jo, eleitor; Arti uo Ju sti no Alves. fazendeiro · 
Franc i_sco Gonçulves Lopes, eleitor ; Gas pa; 
Fellsb1no do Nasctmento, eleitor; Joi\o ~'fa
cial de JesuP, fazendeiro ; Jo!\o Leopoldo Ga r-
cia, fa zendeiro; Joaquim Saverioo, eleitor ; 
Josqutm R1be1ro da Costa, fazendeiro; Vicen-
te R. beiro da Costa Junho, fdzent!eiro ; Pe. 
dro Bernardes da Si lv~. fhzeuden·o ; Elias da 
Costa Junho, fazendeiro ; Antonio CarJ oso 
~obri nho, faze ndeiro ; S9.bino De l nn l) Soares 
fazen1eiro ; Francisco Muniz da Si I va , r a! 
zende ,ro ; Maci liano Marques da Silva, elei-
to r ; !~rael ~arques Ferreira, fazendeiro ; 
'loyses FerreH·a de Queroz, fazendeiro ; Al-
fre lo Gançalves Lopes, rnzendoir" ; Pa ulino 
Soares Nett<J, f•z •ndeiro ; Subi no D~llim 
Soares, eleitor ; Bernardino Antcnio da Cos· 
ta, ele:tor; AD:tonio Mariaro :..· pes, eleitor; 
Antomo Francisco dos ReiP, eleitor ; José 
Gald1no de Menezes, fleito r ; Lucio José de 
Queiroz, 6leitor; Frauci rco Ferre ira de Que i · 
roz, eleitor ; Manoel Luoio de Queiroz, elei · 
tor ; Eduardo Antonio do Couto, e eitor : 
Antonio José do Couto, eleitor ; Joaquim 
Banto da Costa, eleitor ; Manoel Caudido Lo· 

I pes, eleitor ; Jpaquim Frauoirco Ribeiro, 
ele1tor ; JoFé Parreira Vianna, eleitor ; Ho-
norato V. Concstção, eleitor ; Antonio Fran 



cisco de Paul~, fazendeiro ; Sabino JcEé da 
Silva, eleitor ; Jo!e Pedro Alvares, eleitor ; 
Lauro Xavier· i\lendes, commerolante e ele i · 
tor ; Antonio Barreto dos Santo~, eleitor ; 
Joaquim Magalhães Monteiro, eleitor ; Au 
gusto Gomes Govéa , eleitor ; Joaq uim dos 
Santos Pereira, eleitor ; José B•1rges, elei-
tor ; Manoel Ferreira de G . , fazendeiro ; 
Humberto da Silva Rodar te, fazendeiro: Jo~à 
Marques, fazendeiro ; Antonio Can dido da 
Silva Rodarte, fazendeiro ; J , Ee Luiz da 
Costa, f'•zendei ro ; J osé Candido do Silva 
RO!lbrto, ne~ ocino ta ; João Martins Borges, 
fazendeiro ; Eu 1oxo Martins Borges, fazen · 
deiro ; João Bruto de Sousa, eleitor ; Adilo 
Evangelista, eleitor; JNé Fr~ ncisco Avelino, 
fazendeiro ; Vicente R• cordeiro Mendes , 
fazendeiro ; Serella Mendes de Q·leiroz, fa-
zendeiro ; João SiEterna da Silva, fazendeiro; 
Isaac ,;urelia no. fazendeiro ; Jolio Agt. ~tinho, 
fazend e iro ; Sabino Marcel10o ~larrJues, elei · 
tor; J r !!.o Pedro Britto, eleitor ; CoEi no Mar -
quesioo, eleitor ; Francisco Ant~ n i o Sim ,ies, 
eleitor ; Gnbridl Franci sco da S1Iv~. fllzen · 
deiro; B· itt•1 Cardoso da Silva, fazende iro ; 
José CardoEo do H1•itto, eleitor ; Manoel Gon 
çn lv es tle Aguiar, eleitor ; Jovino !louça! ves 
da Agui;or, eleitur ; Francisco Alves de Oli 
veire, l.l l ~i tor; Marcol1no Amhncio de Andi'H· 
do, eleitor : Paulo Lopea d.; Siquei re , el e i-
tor; Bl.lrnardel Jose Barbosa, e lei tor; Carlo s 
Amancio de Andrade, eleitor; Ral~uino Lo-
pes un. fi ilvo , e is it0 :· : Man oe l Xavier da Me 
neze~. e leitor ; J or é lgnacio de Toledo, e lei 
tor ; Adriano Bernardo da Silva, eleito 1· ; 
Custodio dos Santos, eleitor; Manoel Pereira 
Neves, e leitor ; José Rispo da Si lva, eleitor ; 
João lgn aci •> Filho, eleitor; Ga briel Je, oni · 
no de Almeida, eleitor; Joaqll'm Rias Fon 
seco, e le ito r ; Jose Alves da Si lva, eleitor; 
J r ão Carloh de Paiva, eleito r; J oão Pedro 
Filho, eleitor ; TbobiaR Jeronymo da Sil : a, 
ele:tor; Pa ul ino Manoel Bent.,, fazen!leiro e 
eleitor ; Jo ré Lopes de Siq 11eira, eleit or ; 
Gab1•:e l Currea de Moraes. e leit,.r ; Manoel 
Ma1tin:~ Prim u, elettor•; J oa qu im Pedro de 
S •u sa , eleitnr; Anlon1o Aie ,xo SiCJ uei ra, 
faze ndei ro ; J ã o B~ptista Antunes, f• zonrlei 
ro ; Josô Ce les tin o dos Santos, .; leit· r ; An-
tonio J sé de Barros Bl' d~ a . e l ~ltt, r; J paquim 
José Antunes, razeudeiro; Tfll'tulioo Curreia 
Trist:\o , fa u n le1ro ; Joaqu1m l:lllptista Mar -
ques , t.l l e itcr; Anton io Pedro da S.lva, Piei 
tor ; J •. ã > Alves de Barro~. f:·Z'lode,ro ; J , ão 
G .. brie l ~·o r r eira, fazendeiro ; Jo no Luiz Cor-
reia, fazondeiro; José Correi a Tri,;tão, f•t 
zendeiro ; Jul 1o Co. reia TriPta.o. elbitor; 
Amancio Sesario Barbosa, fazend e irü ; G1 
briel Alves de H ~ rrc s, fazendelrt>; Ca1sim1ro 
Ferreira do Senna, eloitcr; Ma noe l Joaqu im 
da Silva , eleitor ; Gabriel Alves da Fonreca, 
eleitor ; Joaquim M:. rtins Parrei1 a, el e itor; 
Arlindo Mut1ns P~ rrei r a, ole1 t • r; J oã ·• An 
tonio Ribe iro, e'e it or ; Ar;tonio Mor t 1ns Pal'· 
r tJ ira , fnzendeir.) ; João Franci sco du Britto, 
fazen de iro ; José Carlos de Oli veira, eleit<J r ; 
Juventino de Ptt ula Ferrei ra. e leitor; Jose 
Bento de S!queira, eleitor· ; Fra nciEco "':arl .. s 
de Britto, foz1n leiro ; Jtsé Bene1 icto •lu Mo 
rae~, eleitor ; José Cyrllo de SOUfH, eleitor· ; 
!!aturnino Jc ui de Sousa, e lottor ; J~sé Fran · 

oisco doa Reis, fazendeiro ; Josó Antonio 
Martins, faze ndeiro ; José Pereira rle Mattos, 
ra~s ndeiro ; Antonio Ftancisco da Silva, 
fazendeiro ; J ã > Francisc o S.rbrinbo, fa-,;en-
deiro ; Antonio MartinR Pa rreira S ,brinho, 
fazendei ro; José André L~ ur!'nclo, fazendei-
ro; C. Mart:us Lopes, fazen,Jeiro ; Neeezio 
Lopes .f unior, rez 3ndeiN; Targino Lopes 
Sobrinho, fazendeiro ; Puevio Lopes Folho, 
fazendeiro; Beltrodo Lopes de Siqueirll, [9.-
zendoiro ; Fel cio Fran cisco da Silva, fazen-
deiro ; Manoel José d >i Costa, fazendeiro ; 
Eugenio Pereira dos Saotos, fezendeirJ ; 
Liuo Anton io Thow.é, fazendeiro ; Antonio 
Lino da S1lva, fazenrleiro; J •l!.o A n ~ onio do 
Couto, fazen~eiro ; Pracorlioo Ju~tino Ah•a-
res, fazendeir '' ; Jo!lo Amancio de Messias 
Sobrinho, fazen1eiro ; Jo>é O .n:es d a Costa 
e S lva . faozendeiro ; Mar tiniano Cort'eia de 
Moraes, f o zendeiro ; Antonio Bapt1eta Pi-
nheiro, fa zendeir o ; l'ranci sco Alve~ Pereir~. 
fa zendeir" : noru ingos RodrigUP~ Neve~. fa-
zendeiro ; Cyriilo Mend t s do Quiroz . fczen-
deiro; Antonio Anjo Li eué, I' ZJUd··iro: 
J rse •.:iti a no Filho. ro:~.e11'1e i r o ; Francisco 
Justino AJ>;eP, fezandeiro ; JOtÓ S.tnti ago 
Apavado, fazendeir,,; Gui lherme Jl•stin o Al -
vltres, fazenJei : o: !Jom ingvs J u~ tino Alvares, 
(azen leiro : Percili a no h:stino AIY nre •, (a-
zendeir" : Gabrie l Lourenço da 1J uei·ro7. 
fazen deiro ; Jo~e L'l~ r . nço do Qu eir , z, ra-
zendeiro. 

Acltam ·se ; ocon heci .la s n> rlrm as. 
Publ iq uP ~e na fór nta requerid ~t e r~mdla

se it com mis~ll o de Estat1sticn. 

2•. LEIT URA 

Tem 2, · leitut·a e rtca sobre a mesa pa ra 
urdem doa traba lh os o projecto n . 161 . 

AP!\ 1-: SE!';TAÇÃO or: P\RKC;:R ~:s D.\ S C0)Dil8· 
SfH:5 

0 SR. RODRIUUES CllA\'~: 9 , pela commissllo 
de ltedacçllo, a pre~e ntn as r erla cç.">es rlnaes 
dos pro_iec!ol ns. 15'1 •· 151, sob o or~"n1z a · 
<;il.o e rixaç1\ll da ío1·o;a publi r.>l. do Es ' a1o 
para o rutur(l ~xer· cicio. 

O SR. VA 'C IJ AZI·:n :u1 1 p ela r •d•"' ) r e-
q ue r e rbta111 d1 1 p e n ~ a dao (orm >di ·fa rias re-
tlimentaes a ll m J •J que sa ia m d i•e u tt d ds e 
'o t:od•s i,nmedi a t amou ·o ll8 redn~~ões apra-
se ntadRP. 

L'd ' s, poiF, e post·ts em discuEsllo, oão 
s ucccs>~vamento app rovradas sem deb&te as 
redacções linaes dos p <oiectos os . ! 50 e 151. 
- Kemett:lln o e o o .'e n11do. 

0 fR. PORTO PRDIO. pela comu, is 1\ ') de 
l'etições , apreseoh ,o seguinte 

Parc..ce ,· p ,tra :.) . · d i. ·cu.çs i o Jolu e r· prujtcio 
n. 15-1 

A comm issllo de Re present ações e Req ue -
rimentoP, a que (ui presente o pro eclo D. 
154. appr,ovhdo em 1.• •·i•cu ;sã >, é de pa-
recer que reja subm s tti co á?.· e açprova-
do com a mesma r ed >tc.,;i\o . 

Sala das commi nOe• , li da agos~o do 19112. 
- l' ol'io Pr im fJ. - S.m cão Sty/ .tu . -A im-
primi r -se. 



2tO 

APRESINTAÇÃO DI : I'R.OJI>CTJS, Jl'i DICAÇÕ I-:S E 
MOCÕI·:S 

0 SR. C.\R\ .. \ LIIO BRITTO,cbtendo a palavra, 
manda á Mesa e seguinte 

Projecto n. JGZ 

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

nas Geraes decreta : 
Art. I.· Fica creada uma feira de gado 

em o districto de Livramento, rnunicipio de 
J\yuruoca, a qual ser á inst a ll ~da de accordo 
com ns prescripções legaes vigentes. 

Art. 2. · Revogam -se as di8posições em 
contrario, ( S. R. ) 
' Sala das sessões, li d e agosto da 1902 . 
-Caroalho Hri!io. - v .. s o .·lzc>Jtdo.-l!J"ad o 
.~Inrla. - .Jusc t]onçiea.-F~rr t · i•« r ,l[d /1.-
0 ly mpio B~t·ges . 

Estando apoiado pelo numero de assignl\-
turas vaa a imprim ir se. 

2 . · PARTE D \ ORDEII 0 :) DL-\ 

3.' DI8C t:SSÃO l:. O PR0H. CTO N , !49 (Or;at•tell tu) 

E' annunciada a 3. · discussão do projacto 
n. 149, que orça a recei ta e rtxa R d~ 8pesa 
do Estado para o futuro exercício de 1903 
com 4 emendas da commisEii?, cuja leiturn 
é dispensad a a requerimento do ar. Deltlm 
Moreira. 

O sr. João l.olz :-:Não devolveu o seu 
discurso) . 

Vt!m á mesa, são lid.JS, apoiad1u e postas 
em discussão conjunctamente com o proje-
cto as seguintes 

!''me~~ ia• 
N. 5 

Emenda modilicativa- a.o art. I . · § I. · n. 
VIl,- depois da palavra « expediente» diga-
se-sendo de 6:000.:,000 o ordenado do dire-
ctor e de 5:500$000 o do sub-director da Se· 
cretarla. 

Sala das sessões, li de a~·osto de 19G2.-
João Lui:. -

N. 6 
Ao art. 5 § I.·. 
Onde ae diz - 10.200:0003000 - diga-se -

10.400:000$000-, alterando-se a somm a total 
da receita de accordo com a emenda. 

Sala das sessões, 11 de agosto da 1902.-
Jwio Lrtiz. 

O BR . CARV.\1.110 ilRJTTo,depois de clJ ter a 
palavra, manda á l\lesa. a S3guinte: 

l:'m~n'da 

N. 7 
Emenda eoxplicativa ao pr< jecto 11. 149. 
Ao n . '\!'\do &It. J. ·. onde se diz: in· 

strucç!lo primaria, 1.9C0:000S000-diga se: in-
strucção primaria, inclusive as cadeiras das 
colonlas de Bello Horizonte, I . ll00:1)00S000. 

Sala das se!Eões, li de n.gosto de 1902.-
Carvalho Br i!o.- Jo.1'é Gnnçalve1,- Fei'reira 
e Mtlló.-Xaviei ·. Rolion. 

O er . Ribeiro Jaaaquetra: - (Não de-
volveu o seu discurso) 

O er. t:ariCJs Toledo:- Pedi a palavra 
para enviar uma emenda ampli~tiva ao ar-
tigo 8.·, lettra-d-do projecto e m discusaão 
(lt) . 

Sr . Presidente, b razão pela qu al tenho a 
honra de apresentar e~sa emenda é a , e · 
guinte: a Junta Comn .ercial tem prestado 
relevantes servi ços ao Estado, e, acredito. 
continuar:! a prestai os pela grande impor 
tancia que s6 liga a essa instituição, m::s 
está no domínio publ ico e na consciencia da 
Camara dos srs. Deputados a situação ano -
mala em que se acha a Jur.t3 Commercial, 
quasi não pode ndo runccion ar, pa ·os faotos 
ultimamente a ll t occorridos. 

Nestas circumstancias, lembrei me de olle· 
recer esta em enda, afim de qu e ll~ ue o Po · 
der Executi vo armado de uma ampla aucto · 
r-ização para reorganizar os serviços deesa 
instituiçflO, de ~ccordo com a legislação fe-
deral, podendo assim esse instituto runcclo· 
nar cum todo. a regularidade, prestando ao 
IO,tndo os serviços que tem prestado até 
agora e que, provavelmeilte, continuará a 
prestar. ( .11u ilo bem) 

Vem n l\lesa, il lida, ap ~IÍada e posta e111 
discussão conjunctamente com o projecto a 
seguinte 

:-/.8 

Ao art. ~<. · lel tra- d -amplie-se: depois 
das palavras-mai s con\·llnientes-e a Junta 
Commercial do Estado de accordo com a le-
gislação federal . 

Sala das sessões, li de agosto de 11!02.-
Ca r/os To leio. 

O t!lr. Delftm Morelra:-(Não devolveu 
o seu discurso). 

Vem :'t Mesa, silo lidas e postas em disouR-
si!o conjunctamente com o projecto as se-
guintes 

Emenda s 

N. 9 
Ao art. I. · § I.· n. 30 lettra-e-do pro 

jecto n .149, em vez de 5 e 10 contos , diga-se · 
4 e 8 contos, e accrescente-se : 

Para o collegio Je N. S. Maria Auxiliado-
ra da Ponte Nova , 2.000.3000. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1902 .-
Delfim Monim .- Valerio de Rczc>tJe. 

N. 10 
Ao art. I . · § 2. · n . 31.1 . 
Onde so diz-100:0~05000 -diga se-1 :30:0003 

e corrija-se a somma de accord o com a 
emenda . 

Sata das sessões, 11 de agosto de 1902.-
Dcl;im Moreira .- Valeria " " Rezm•lc . 

:\ . li 
Sub emenda á emenda da commi1sllo . 
Depois do vocabulo-inclusive-ponha-se o 

vocsbulo-desde já . O mais como eatã. na 
emenda. 



Sala das sessões, 11 de agosto de · 1902 . -
Dcl(i111 More ira.- \'a lel'in de Il .·:cnde . 

N. 12 
:jub-emenda á emenda apresentada al' art. 

1.• § 2.• D. 21. 
Em vez cte 5S1l:227~4GI-diga-se-oo 00 00 00 

75S:22784lil. 

I Espero, portanto , que a commi~são de 

I 
Obras Publicas acceita1 á a emenda que te-
nho a honra de su bmetter á sua e á consi-
deração da Camara (Muito bem'. 

, . \'em á Mesa, ó l ida, apoi ada e ent~a em 
' dtscussão conJunctamente com o projdcto a 
1 segumte 

Sala das sessões, li tle ap-osto de I 902.- ! 
l'alcr io •' ·: Rezende .- D, /(illl Mure ira. i Ao art. l. · Em YEZ de-e o utro~ ou que 111 

ID I ENDA F ~ Pl.lCATl \' A 

Ninguem mais pedindo a palavra, en cer - I mel hores condi< ões cil'ereceT'-dlg.1 se:- An· 
ra-Pe a discuss:11 e sl-> .tpprnvado~ o pro· 1 Palmo P..rmra de ADtll'"do. Felisbcrto DH rell 
jecto e as emendas no mesmo ofJ~recidas .- J unior , Francisco .José de \"ascn ncelloA L~~sa 
Remetta-se it commissão de Redacção. João Felicio d o~ Santo•, Anton :o Botell 1 ~ 

:J .• lllê CUI!S ÃO D J I'R C IECTO N. J5:~ 
Gama, Nelson F . Hemphnll' , \ '!conte Gomes 
Jardim e llliguel de Almeida Tellea cu á em· 

Em sf guida ü lido e entra em 3 .• tli sc u • sã ~ I p!·esa que organizsrem,-o mais ccmo no at'· 
o proJec to n. I 53, so hre estrada de systema til( o· 
<<M onorni!>> qu 3 11nw II I?. mr. nt1na ao Cur - 1 Sala elas sess i>es. I I de ogcsto da lt•H2.-
vello. ~ · I asco A :ewclo. 

O sr. , . ..,ico .\zcn•tlo : -Foi, sr. l'rd!i · N:1 ? hnveudo mni:l_, q uem pe<: a .1 pol:n-m. 
dente, com vi\'a satisfação que concorri I Ol~cetra-s e a thscu ssao, s en d~ ~ pproYndo o 
com o meu Vúto !Jnra a ap provaçã o do pro . Jl 1 Oje cto e a emenda t;U 3 \ ' <\O« •: omm 1s ~ ão 
iecto n . IG3 em 1. ' e 2: discusfM5 e é com de Redac<;iio. 
· .. mesmo prazel' que venho declarar á Cama I O m · .l o i\ o LUIZ ( }rd a rd,·m ~e quer se 
ra uos srs. Deputados que continuo n npoinr . consl_gne na ac ta te1· v •. tado contra a emen 
o pt•ojecto , que r epu to um grr.nde boneticio 1 da nao porque 1•lln. con tel}hr\ M r.o111es dos 
quo o Con ~rt'~so \ l ine iro \' ao outorgar não potJclonanos que J:t consta111 da Secretaria 
~··· a uma Importante zona do nor·te do Est a- I da_ CAmara dos 0 Ppu l:t loP, mp s pf•rque sup · 
•lo , como ainda um grande melboramento qn n p r~n,~ u a c!ausul_a ' ' nu f.Utl'• 3 qua me lho· 
vae occaa ionar pa ra uma par te do centro , re, \antagens tfterecerem », clausula .;a lu-
que fi ra li gada a ZOI~ a dO norte. f iar 61~1 t~d8S 58 :eJ B de .conceS!Õ:~ . 

De racto, n. Presidente, o projecto n. 153 , Sarn attendtdo o ped1do do no hra depu-
vem trs zer um grande benefici o á importnn tado. 
ti saima cidade do Curvel!o, jt\ r.on sidet•ada 
como uma das localidrl'les ma is fl or e-;centes 
e prosperas do nosso E!tarlo, o ale m doll a, 
vae o projecto em tliscus~no servir á cidade 
de Diamantina que todos nós reconhecemos 
o admiramos como um centro de actividado 
commercial, como um centro de activ idade in-
dustrial, como uma das localidades de Minas, 
que apesar da crise geral que assoherba o nos· 
80 Estado, flore•ce e floresce mui to . 

Nestas condições, toda a minl!a sympathia 
pelo projecto 8& manifestou desde logo, e 
eu tive o prazer de concorrer com o meu 
voto pnra a sua approvaçllo em diecussõea 
anteriores, assim como votarei por elle nes 
ta terceira discussão . 

!\leu fim pedindo a palavra foi simples -
mente submett er a consideração da Camara 
uma emenda explica ti v a ao art. L· do pro-
jacto. 

Eese artigo disp õe que o governo fica au-
ctorizado a conceder a Luiz ele Rezende, An . 
tonio Eulalio de Sousa e outrGs ou a quem 
melhores vantagens otrerecer, uma estrada 
de ferro, etc.; a minha ~manda manda ac 
crescentar ao nome desses dois cidadãos o 
nome de todos os outros que, egualmente, 
requereram o privilegio e explicar que esse 
privilegio é c ~ ncedido aos requerentes ou á 
companhia por elles organizada . 

E' slmpleemente uma emenda explicativa 
para melhor esclareaer o e3pirito da Iettra 
do utigo 1 . • ..• 

0 SR. JA.Y)IE 00)II!iS:-Corrlgir uma lacuna. 
0 SR. VAICO AZEVEOO .. e tambem, como 

pondera o nobre deputado, corrigir uma la -
cuna contida no pro,jecto. 

2.· DI"Cl!S BÃO l10 PRO.I I·.Cr O '< , 156 
, Final1 non te ó annunci ada a ~ - · discussão 
1 do projecto n. 156, mandando compl'ohender 
1 nn disposição do art. 21 da _lei n. :m~ os 
lentes da Escola de Plt arr.aacJa CUJas cadei -
ras foram supprimidas. 

Sem debate s11o approvados os art s . 1 . · e 
2. · e consentindo a C!utara que o pro,iecto 
passe a 3. · discussllo ó elle remettido à com-
missão de Legislação. 

Nada maia havendo a tra\ar se o sr. pro;,. 
sidente designa para amanhl!. a seguin'.e : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA. PARTE 

Atd uma hora da tarde : 
Leitura e approva <;llo da actn. 
Expediente. 

Até duas !!oras da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis· 

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentaçll:o de pareceres das commis · 
sões . • 

Apresentaç!io de prnje cto~. requerimento~ . 
indicações, interpellações ou moções. 

Discnss!io de requerimentos, tndlcaçõas, 
interpellações e moções. 

Approvaçllo de redacções ftnaeP. 
SEGUNDA PARTE 

Até 4 boras da tarde : 
I.· discussll? do projeoto n . 158, sobre di-

visas entre os munic lpio1 do Sacramento e 
Ara xá. 



.... 
I.· do de n. 16', a obre a oonatruoc;lo de 

uma estrada de •ystema «Monorall• que par · 
tlndo da l.!ampanha vá ál margen• do rio 
Sapuoahy, paa•aodo por S. Gonçalo do Sa · 
puaaby . 

Diacuulo unioa do parecer n. 194. 
Lw 11nta-1e a 18SIIlo. 

40.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 12 DE AGOSTO 
DE· 1902 

Fll&II DENCIA DO BB. RIBEIRO DE 0LIVF.IRA 

SU}DU.RI0 :-1.• parte da ordem do dia . - Acta. 
-Expediente . -~. · leitura. - Apreseotaçlio dos pa· 
recere3 para 3. • discn•são do t projectos os . 
156, Ut e · 23 . ld ~m para 2. • do de n . 159 
Apreseota(.lio d~ re1acçào Doai do proj1c1o o . 
149 . Apresentação. ai scusFio e votaçao da reda-
cç~n Oaa l do prujccto o. t53.-2. • pa• t~ . -1. • 
dr•cus~:io dos pr .. j1cto.< os . 158 e 161. -Discu,slio 
do ra recer n. r94 . R equ erlme nt ~ do sr . X.vrer 
Rol m.-Ordem do dia . 
Ao meio dia, roita a cbamad ~ . acbam ·se 

presentes os ars. : Ribeiro de Oliveira, Ce · 
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Jolto Luiz, 
Aatolpbo Dutra, J:o' reltas Castro, Valerio de 
Re•ende, Joio Vt~l!oso, Alves de L~mos, 
João Pio, Joaquim Caltxto, Vaeco Azevedo, 
Olympto M~urllo, Leopoldo Correia, Carva-
lho B~itto, Jayme Gomes, Artbur Pimenta, 
Simell.o St1ly1a, Delllm Moreira, Agostinho 
Perei: a, Porto Primo, Clymplo Borges. José 
Gonçalves, Luiz Rennó, Carlos Toledo, lgna · 
oio Morta, Rodrigues Cbue1, Xa vier Ro-
llm, Ribeiro Jooqueira, Ferreira e Mello, 
Franklin Botelho, Edmundo Blum e Asais 
Lima, raltando com cansa participa(ia os 
ere . : Epaminondas Ottonl, F. Peixoto, Gas · 
par Lopes, Brandllo Filho, Lindolpbo Cam · 
pos, Raposo de Almeida e Julio Til vares, e 
sem ella os maie senhorea. 

Abre-se a seaell.o. 
Lida a acta da antecedente e não haven 

do quem aobre ella faça observaçlles o er . 
Preatdenh a dá por approvada. 

B:IP.DIENTE 

0 lll. I.' SBCR \TARIO dá conta do se · 
golnte: 

Offid o 

DJ sr. 1. • Secretario do Senado devolven-
d_o acpmpa~beda de ore a emenda a propo · 
srçllo de lei n . 83, declarando extlnota a di . 
vida dos ruooolooarios pnbllcos, provenien -
te da constrocção de casas nesta Capltal.-
A imprimir-se. 

Requ eriuento 

Da habitantes da fazenda da Porlalaza, no 
município do Fructal, vedindo pa1ngem 
para o munioiplo da Villa Platina .-A' com· 
miBBlo de Estatletica . 

2. • LEITURA 

T01o 2. • leitura, é j Jlgado objecto da deli-
beraçlo e floa robre a m- pora ordem dos 
trabalho• o projecto u. 16! . 

APRESBNTAÇXO DB PA.RECERBI DAl CvMMII· 
r !lEI 

0 SR, CA.RVALH.> BRITTO, pela commissão 
de L3gislaç11.o, apresenta o seguinte: 
Parece· para 3, • discussão sobre o projecto n. 

156 

A commite!Lo de Constituição, Legislaçllo e 
Poderee, a que rol presente o projecto n. 156, 
já approvado em segunda dieoueslo, é de 
parecer que o rererido projecto seja submet-
tido a 3.· discu1sll.o e approvado . 

Sala dae commiu!les, 12 de agoato de 1902. 
-Aatol pho Dutra.- Jo se Gonçalves .-Carva · 
lho Britto. -A imprimir se . 

0 IR. XAVIRit ROL IM , por par to da CGm · 
mfs;llo de lnstrucçllo Publica, envi a á Mesa 
os seguintes: 
Pm·ecer c emc >~da ~ ara 2 . · discussão sobre o 

pro.Jecto n . 159 

A commisallo de Jnstrucçiio Publ'c l, tendo 
examinado com a devida atteoçllo o proje-
oto n. 159 depois de approvadu em 1. • dis · 
oussll.O, é de parecer que sPja submettido á 
2.• diacussiio e epprovado com a seguinte 
emenda àobstitutiva: 

Ao art. 3. ·-Substitua se pelo segui nte : 
Art. 3 . · Fica m ele vados a 
a) 3:61J0$000, a gratillcaçiio annual do rei · 

tor do lotermt·, ; 
b) 3:0001000 os venoimentoA do profesacr 

de deaenho : 
cl 3:21:0.3000 os vencimentos do seoret~trio. 
Sala das commieslles, 12 de agosto de 1902. 

-Conego X avier Roli111 .-Padre J ollo P io.-
Freitas Castro . 

Pnrece>· e redacçào pm·a 3 . · di.Bcussif? sobre 
o pro)ecto n . 144 

A commlssll.o de lnstrucçiio Publica, a cujo 
exame, roi submettido o projeoto n . 144, 
approvado em 2.• discussão, é de parecer 
que seja dado para 3. • diacuseão com a reda· 
cçlo aeguinte : 

O Congresao Legislati vo do Estado de Mi-
nas Oeraes decreta : 

Art . I. · Para llel execução das dfsposi-
çõea contidu no art. 3. · e § I.· da lei n. 
281 , de 16 de setembro de 1899, poderá o go-
verno do Estado uear da attr;buiçllo que lhe 
foi c >nrerida no § 4 . · do citado artigo . 

Paragrapbo unico. Para o estab()Jecimento 
de novu escolas @iiO, porém, indispensa veis 
s s seguintes condlçllls : 

a) que a e3tatistica escolar demonstre que 
o numero de escolas existentes em cidades, 
vllla ou districtos é lnsufficiente para sua 
populaçlio em edade eacolar. 

b) que na escola ou escolas estabelecida , o 
numero de alumnoa (requentes seja o ma-
xlmo com que ae póde occupar cada pro-
feesor. 

Art . 2. • A auctorizac;ll.o facultada no art. 
12 da lei n. 221 , de 14 de setembro de 1897, 
para tran~ f-trir cadeira& de instruoçllo prima-
ria e mudal-11s de categoria de sexo, noa tar -
moa do art. 5 . · dalel n. 201, de 18 de eetem· 
bro de 1896, comprehende o oaao do § 2. · do 



art . 3.· dalein. 281,de 16de setembro de 
1899 . 

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

Sala das commluões, 12 de agosto de 1902. 
-:}onego x~ vier Ilolim.-Padre Jodo P io.-
Frá tas Ca.•tro. -A imprimirem se. 

0 SR. RoDRWU "3 CH,VIB, pel a c . mmis !ãO 
de Ret!acçll.o, apresenta a red 'lcção final <lo 
projeoto n . 153. 

0 SR . 0LYMPIO Mo~JRÃO (pela orrle m) re 
quer e Lbtem dis pensa das formn.li tadoA 
r egimenhes atlm de ser discutida e votada 
immodiat.amentJ a redacç:lo final do projecto 
n. 153. 

E' li la, pois, e posta em discussllo are-
ferida redacçll.o. 

0 SR. RODR IGUE' CIIA V~;i , pela comm: ssão 
de Reiacção, declara que de 'xou con >i:.: nada 
no art . I . · a cl ruu 'a <<<> 11 a quem melhores 
vaatagens olfere Jer • qu o pela emenda. appro 
v a ia em 3. · discussão parece te r si i o su p-
prim tda, ma ' que o fez tBndo om vista as 
explicações dadas pelo au ~tor da referida 
emen•Ja sobre 0 1 intu itos que tinha quando 
redigiu, intuitos esses em que, segundo do · 
clarou, nll.o se compreheodta a exclu são da-
quell n. clausula. 

O sr . Va!leo Aaeyedo:-- Sr. Presi-
dents , ven ho corroborar com a min ha p~ la 
vra a am rmativa do illustrado relator da cvm-
mi;f ão de Rsdacção sobre a red acçllo tloal 
do pro jecto n . 153 Auctor da emen da, não 
era meu intuito supprimir a clausula-ou 
que melhores vantagens otferecer-: minhtl 
emeo 1a era tão só mente explicativa, man . 
dando acorescenta r o nome de todos os re 
quarenta~ e determinando que o priv ilegio 
seria concedido a elles ou á empresa que or-
gaoizauem, tlct~.ndo o mais como no pr<•jecto. 

Foi, portanto, um engano meu no redigir 
a emenda, e por isso julgo de todo ponto 
proceJente e estou de perfeito accordo com 
a ponderaçlio oue acaba de fa zer o meu illus-
trado collega (Apoiados; muito bem). 

0 SR. FRANKLIN BOTELHO :- Foi nessa in-
tençllo que a commlss!lo de Obras Publicas 
acceltou a emenda (Apoiados). 

Nilo havendo mais quem eobre a redtlcção 
peça a palavra encer . a-se a discussão sendo 
a mesma approvada.-Envie se ao Senado. 

0 IR . RODRIGUES CHAHS pela mesma com . 
miaslio apnsenta o seguinte : 
Parecer e redttcção final sobre o projec/Q n . 

149 

(Orçamento) 
A commi ; all.o de Redacção de Leis, a que 

fo i presente o projecto n. 149 (orçamento do 
Estado), é de parecer que seja adaptada 
como definitiva a 1eguinte redacção : 

CAPITULO I 

llA DEIPUA 
Art . I . · Durante o uercicio de 1903 ri ca 

o Presidente do E~tado auctoriza i o a des-
pender a quantia de 17.286:0463000, pelas 
duas Secreta:-ias de Estado, conforme os ser· 

A. C. - 31 

viços especificados nos seguintes paragra-
phos : 

§ I . · Secretaria do Interior: 
l Subsidio ao Presi 

dente do Estado 3():000$000 
li Despesa com o cus-

teio de Palaoio e 
sulls dopenden-
cins . . . . . . . . . . . 6:000$000 

Ili PeHSOa l da s ~ cre 
taria do Interior, 
inclu;ivà 10:000.3 
p :Ha o ex peJien · 
te . .. .. .. . . . ... . 138:420Sll00 

IV Subsidio !lO» sena 
dores . . • . . . . . . . . 88:320$000 

V Pessoal da Secre-
tHr ia dO S ~ n ado, 
inclusivé 3:0003 
para o ex pedien· 
te .... . . . .. ..... 31:804$000 

VI Su lnid to aos depu-
tados. . . . . . . . . . . I 76:64011000 

VII Pe>sc ai da Sacreta-
ria da Cam ara 
do:! D~puttldos, 
incluslvé 3.000.3 
para o expedien -
to, sendo de. . 
6:0003000 o or-
denado do dira-
ctor e 5:5' J0$000 
o do sub ·director 
da Secretaria... 39:550$UOO 

Yi ll Ajuda de custo 
aos aenadc. res e 
deputados . . . . . . 36:000f000 

IX Apanhamento de 
debates.... .. . . . 23:400iOJO 

X Alugu el do predio 
para funcciona -
mento da Cama-
ra dos Deouta· 
dos .. ..... . -.. . . . 12:0001000 

XI Ma g i s t r atura e 
justiça do Esta-
do, i n o I usivé 
4:000.3 para o &;~
l:lediente da Re· 
iaçl!.o, I :400$000 
para a bibliothe-
ca, 6 O OS O O O 
para o zoludor 
da me3ma e , .. . 
l:OOOS para lim-
pez!l. do ptlvi-
mento inferior 
do Foru m da Ca-
pital.. .. . .... . .. 1.543:3001000 

XII PeawJ I dii Secre-
taria da Policia, 
inclusi v é 2:000S 
para o expedien-
te ...... ... .. ... 37:7601000 

XIII Carcereiros das oa-
deias do Estado 
e pessoal da de 
Ouro Preto, sen-
do 600$000 para 
grati tlcaçl!.o do 
a d m i nlstrador 
desta. . . . . • . • • • • •3:360too0 



XIV 

XV 

S.alteDto, veatna· 
rio e curativo de 
preao1 pobres . .. 

Diligencias p o I i· 
claea ......... . 

Força publica: 
Penoal da Briga-

410:0001000 

2o:oooeooo 
XVI 

a) 
da.............. 1.405:718$500 

h~ Etapa para 1.803 
praças a 1$100, 
na media ....... 

c) Oratlftcaç!lo a re-
eogejadvs a 200 
ré ia dinrlvs . ... . 

ti) Fardamento para 
I. 803 praças a 
120SOOO, na me· 
dia ...... ..... .. 

e) Forragem, terra-
gene e medica• 
mantos para os 
aoimaes da Bri· 
gada e para os 
doa officlaes mon· 
tados ........ . . . 

() Ajuda de cuato a 
officlaeaem tran-
sito ........... .. 

g) Remonta dos ani· 
maes do esqua-
drllo e dos doa 
oftlciaes monta-
dos ......... . .. . 

h) Compra e concer 
to de equipa-
mento, arreios, 
armamento, mu-
D lçilo e ioatru-
meoto• de ma· 
alclt ........... . 

i) A q uart.ellamento, 
e n t errameoto, 
expediente e luz 

j) Conolutlo de obras 
ecooservação da 
linha de tiros ... 

XVII 
XVIII 

XIX 

Socoorros publicos 
Assiatenclade alie· 

nadoa e installa-
ç!lo de boaplcloa 

Inatrucçlo prima-
ria, inclusive aa 
oadelr11 das co-
Ionlas da Capi-

i23:904.500 

30:0COSOOO 

216:360$000 

25:000$001) 

5:000$1i00 

2:500$000 

5:000$000 

50:000$000 

6:000$000 
58:000$000 

80:000i000 

tal............. . l.900:000i000 
XX Etcolas Normaes.. 212:700iOOO 

Internato do Oymoasio: XXI 
a) 
b) 

Pessoal. . . • . . . . . . . 65:oooeooo 
Doia preparadores 

a 300!000 . ., . .... 
c) Pessoal contraota-

do .... . ..... : .. 
à) Bxpedlente .•..... 
•) Sustento de alu-

mnoa e do pes-
aoal Interno .... 

f) Gratificação ao do· 
legado fiscal ...• 

Externato do Gy-
mnalio Mineiro, 

XXII 

looluaivé d o l 1 

6003'00 

9:000$000 
1:000$000 

34:000$000 

3:600iOOO 

l 

ioapeotores de 
alumnoe a 1:200J 
e 200SOCO para 
cada preparador 

XXIII Eecola de Pbarma-
cia-Peuoal, ex-
pediente e cus-
teio de gabinetes 
e laboratorlos . . 

XXIV Archivo Publico : 
a) Pessoal e gratifi· 

cação ao dlrector 
para os IIns do 
art. S.· da lei o. 
126 ... ... 

h) Acquisição e copia 
de documonto8 .. 

XXV Paesagenij om oJ · 
tradas do r erro e 
telegrammae . .. . 

XXVI Expedientes com 
eleições e s t a-
doaes ... .. . . . •.. 

XXVII Sellos pcstaes para 
a correeponden-
cia official ..... . 

XX VIII C:1staa em preces· 
eos crimes ... ... 

XXIX Expediente dojury 
e tribunaes cor-
recciooaes .. .... 

XXX Auxilio& : 
a) Aos hospitaes de 

Ouro Preto,Or!lo 
Mogol, lt>bira, 
lllamantlna , Pi-
taoguy, Sabará, 
Santa Luzia do 
Rio das Velhas, 
Sete Lagoas,Bar-
~acena, S. Jollo 
d'El·Rey,Lawras, 
Caldas, Marlan-
ns, Passos,Araa-
suahy, S e r r o, 
Curvello, Mar de 
Hespauba, Pará, 
Turvo, Bomftm, 
Rio Preto, Cam-
panha,Ponte No· 
va,Formiga,Leo-
poldlna, Juiz de 
Fóra, Dores da 
Boa Esperança, 
Dores dolndayá, 
Minas N o v a s, 
Uberaba,S Gon-
çalo do Sapuca-
by, Olivelra,lta-
pecerioa, Mon-
tes Claros, Cata-
guazea, Tbeophl-
lo Ottonl, Ouro 
Fino, Muzambi-
oho e Itajubá,40 
a 2:0003(100, ..... 

b) A' Santa Cua de 
Misericórdia da 
Capital • . • . ••..• 

c) Ao1 hoapltaea d 
allenacfo1 de Dia-e 

72:800i000 

40:000f000 

11 :500$000 

5:000$00(1 

160:000.$000 

5:000&000 

9:000$0CO 

116:00'JS000 

ll) :720i000 

BO:OOOSOOO 

10:000$000 



mantina e Itabi-
ra a 2:030SCOO .• 

tl) Ao boapital de la-
zaros olo Sabará 

XXXI Subvenções : 
a) Faculdade Livre 

de Direito. 
b) Asy'o de orpbàos 

de Diamantina, 
Marianna, Bar-
bacena, J uiz de 
Fóra, e S. Fran· 
cisco, de :; . Joao 
d'EI·Rey,a2:C00.3 

c) Recolhimento de 
orphãs do S1Eo 
Joll.o d ' El-Rey .. 

d) Atylo de 1\facabu-
bas . . .... .. . 

r. ) Asylo de S . Luiz 
Ôm Caetbe e col · 
legi(l tias Dores 
da Diamantina a 
4:0008000 ...•.• . 

Collegio de N. S . 
Mariu Auxilia· 
dora da Ponte 
Nova ... . . . ... . . 

f ) Lyceu de Artes e 
Offlcios de Ouro 
Preto e ll iamnn· 
tina,a 2:fi00S000, 
destiuad!l, quan-
to ao Lyceu de 
Arte! e Officios 
de Ouro Preto, a 
quantia de .. .. . . 
I :200,3000 par a 
subvencion a r a 
cadeira de lín-
gua. portugueza, 
para adultos ... 

XXXII Eventuaea, inclu-
si'l"ê, desde já a 
despesa de io-
atallação do Pre-
sidente ••..... . . 

XXXIII Pessoal da Inspe-
ctoria de Terra9 

XXXI V E x p e d lente da 
mesma . .... . . . . 

XXXV Colonias indígenas 
XXXVI lmmigraçllo e CO · 

Ionização ...... . 
XXXVII !lfedlçllo e demar-

oaç!o de terras 

4:0003000 

2 01•0<000 

50:üOO >O·jO 

10:000!001 

2:noosoou 
3:0(In,sOOtl 

4:0008000 

15:l!Oo,sOOO 

27:20úi!OOO 

5:000;3000 
15:000,3000 

200:000.3000 

5:000!000 

Somma......... 8.341:157F000 
§ 2 . • Secretaria das Finan•:as : 

I Peuoal da Secre-
tarie . . . . . . . . . . . 176:6<"!0,s0.JO 

11 Expediente da rue. -
ma. . . . . . .... ... . 24:201 l~O(}IJ 

Ill Recebedoria de Minas 
a) Peuoal. . . . . . . . . . . 146:400S00rl 
h) Expediente e quo-

ta para co lia bo-
radores. . . . . . . . . 23:0JO !.0110 

IV Serviço da divida do Estado : 
a) Juros.. . ...... . .. 3.888:665$112 
c) Amortl:uçilo.. . . . . 334:000!000 

V Gr atificação e por· 
centagem a col-
leotores e esori-
vD.os .. . .. ... .. . . 

\"[ Fiscali ;:açllo espe-
cial das r endas 
internas e ex ter-
nas ...... . . ... . . 

\" 11 Pessoal das Rece · 
bed o ri as e pon-
tos tlscaee. 

\"1 I I Porcentagem a es-
tradas do Lcrro 
e RP•e'-e,lo:ia de 
Santos . . . 

IX Expediente e alo · 
guel de casas 
para Recebedo· 
rias e vigias. . . 

X Juros do ompres -
l.imo do orphuos, 
caixas economi-
cas e fian ças de 
exact ores . ... _ . . 

'I Passagr ns om es 
tradas de r~ rro e 
tel eg ramma~ . . .. 

lmpre11sa Otn ~ iHI : XII 

XIII 

'IV 

XV 

XVI 
XVII 

XV!ll 
XIX 

XX 

XXI 
XXII 

XXHI 

X XI V 

XX\' 

XXVI 

X X\'11 

XXVJ!l 

Pessoal e ma terial, 
in clus:và im-
pressão ~ratuita 
das publicações 
da Faculdade Li-
vre de Di reito . . . 

Restituições e re-
posições ..... .. . 

Aposenta,los e re-
formados .. . ... .. 

!m pressão de es· 
t ampilhas o ta-
lões . . .. ..... .. . 

Exercicios findos .. 
Custas em causas 

da fazenda ..... . 
Eventuaes . . ..... . 
Pessoal da lnspe-

otoria de Obras 
Publicas .... .. . . 

E x p 9 d iente da 
mesma ... ... . . .. 

Obras Publicas .•. 
Junta Commet•cial 

(pessoal o expll· 
diante) ....... . .. 

Compra de vaoci -
na anti·carbun · 
culosa ... . .. . .. . 

Esta belecimento 
hydro · t berapi · 
co ( ltecaliza -
ção) . .. . . . ... . . . 

lnspectoria de Vla-
çll.o ( pessoal o 
expediente) . . ... 

Fiscalização de es· 
t ·adas de fe r ro. 

Reforma do mate· 
rial õa f:hhia e 
Minas . . . .... .. .. 

Garantia de juros 
a estradas de 

329:5603000 

110:•) 111,5000 

280:i8%000 

37 3:05• >~0: 11 1 

80:000!000 

25:ooo:oo:> 

220:000SOOO 

10: 000~000 

~2!J :751 S711 

6:0003000 
60:0008000 

26:000$000 
11 :500$000 

53:060$000 

4:000$000 
758:227$41;1 

5:380i000 

9:600$000 

7: 11C081)00 

28:2608000 

7! :20iJSOOO 

üO:OOOSGOC 



"WH 

ferro ............ 1.349:6341716 
XXIX Funcolonarioa em 

dlaponibilldade .. 80:60010011 
XXX Eatudo e trata-

mento das mo-
leattaa do gado 
e da vinha, In-
trodu<~,çllo de re-
p r o dootorea e 
pagamento de 
premies devidoa 
a vitlcu1t!Jrea e 
v i n i tioultores, 
lncluaivé 5:000S 
para a E~cola 
Agrlcola da Ca-
cboelra do Cam-
po .· ..........•.• 130:00018000 -------

3omma .. .. ... .. .. 8. 944 .889$UOO -------
Som ma total. . . . . 17 .286:"46$000 

Art. 2. · Fica o Presidente do Estado au 
ctorizado a abrir oreuitvs supplementareP, 
com as formalidades prescriptas no art. 18 
da lei o. 2 .314, de 11 de junho de IS76, e 
observadas as dispo8i~ôes dos paragraphos 
do art. 3. ·, da lei n . 19, de 26 df' novembro 
de !891, 38 seguintes rubricas da presente 
lei, caso se verifique nllo terem aido conve 
nientemente dotadas : 

Art. J.· , § 1.·, ns . 14, 17, 18, 2llettrae 
e25 : § 2. ·, ns . 4,5,8,10,11,12,16e28. 

Art. 3. · Caso a renda ordmaria e extra-
ordinaria nllo bastem para fazer race a des · 
pesa orçada, o Presidente do Estado poderá 
fazer operações de credito para cobrir o 
deficit que se ver i Oca r . 

Art. 4.' Continuam em vigor as disposi-
çllel de leia de orçamentos anteriores, de 
caracter permanente, que nl'io tenham tiido 
e:rpreuamente revogadhS e que explicita c;u 
implicitawento n!o forem contrarias ás dis 
poalçllea desta . 

CAPITULO 11 
DA liiCIITA 

Art. &. • A receita do Estado para o o:r-
rrcioio de 1903, fica orçada em 17.286:046:3000 
e 1e comporã dos ee:,:uintea impcstoa e titu 
los de receita : 
§ I. • Imposto sobre generos 

de e:rportEçll.o. . .... 10.400:000$00ú 
§ 2. · Idem s~bre generos 

de CODFUIDO de fóra 
do Eatado. ..... .. l.350:000IOOU 

§ 3. · Taxa do sello, inclu · 
sivé cu. tas juli:cia-
rias,loterias e emo-
lumentos . . . . . . • . . 750:000@f00 

§ 4. · Novos e velh<•s di -
reitos. ........ . . .. 1. 400:0ur-sooo 

§ 5. · Psusgens em estra-
das de ferro pArti · 
cu lares.. . . . . . . . . . 140:000$COO 

§ 6. · Tua de trsnsmirsão 
caus" mortis.. . . . . . SOO:OCOIOOO 

8 7. · Cobrança da divida 
actlva. . ... . .. .. .. 10:000$000 

§ 8.· 

§ 9.· 

§ 10 . 

I li. 12. 

§ 13. 

§ 14. 

§ 15. 

§ 16. 

!i 17. 
§ 18. 

§ 19. 

§ 20 . 

§ 21. 

Imposto de aterlçlo 
do sal. ........... . 

Renda da Imprensa 
Otllolal ... ... .. . . . . . 

Producto da venda de 
terras devolutas ... 

Juros de 7 apolloea •• 
Tua do matricula e 

aonuida<Jea nos e1 · 
tabelecimento1 de 
lnstrucçllo publica. 

Arrend11mento do ter-
renos diamantino1. 

Imposto de 3 1/2 •/o 
sobre a exportaçll.o 
d.:~ ouro .. . ....... • 

Quotas p&ra flecali-
zaçllo de dl\•oraas 
empresa~ e do Ban-
co de Credi o Real 
de Minaa .... . .... . 

Taxa addrclonal de 
10 •/. ~obre os im-
poBlos ns. 2, 4,5 e 6 

lmpo~to territorial. .. 
Imposto sobre aubsi-

dros .. . ....... . . . . . 
lm po. to sobro venci-

mentos dos apo!on -
tados e toformados 

Rtn1a exlraordi >1 m·ia 

Receita e v e n t u a I 
comprebendidus as 
multas, por infra· 
cção de leis, regu-
lamentos o contra· 
c tos . . . .... ... ..... . 

Ropo~ições e restl-
tu rções e producto 
da renda ou arren-
damento de pro-
prr ~ s do Estado .. 

Producto de flançss 
criminaes • .. .. . .. 

340:0001000 

80:0001000 

30:0001000 
35US000 

52:000$000 

4:):000@(00 

400.ú00$000 

K2:201!$000 

3:'!9: o. i0$000 
OOO.UUú$000 

26:41lesooo 

15:000i\úOv 

50:0008000 

20:000$000 

l :OOC$000 
Sa ldo de depositos 

§ 23. Saldo de diversos de-
positos .. . . . . • . . • • 300.000$000 

Somma . .... ...... 17.286:0468000 
Art . 6 . · Fica o Governo do Estado Ructo -

rizado a receber e a reHituir os dinheiros 
provenientes do emprestimo do cofre rle ot·-
phi'los , dos bens r.le &usente8, dcs da caixa 
economrca do E8tado. de fianças e do depo -
eitos de outras origens. 

Paragrapbo Lnico. O saldo que produzi -
tem estes deposites seui empreg11do nas dea-
peaas do Estado e serã lev11d0 ao bal11nço do 
ex&rcicio. 

Art . 7 · Continuam ~m vigor as diFpcsi· 
çlles con~ta ntes do art. 14 da lei n. 227, de 
~7 de aetembro de 1897; dos arts. 19, na . I 
o 24 da lei n. 246, ti e 20 de setembro de 1898 
e do ar·t. 9 e paragra~!Jos 1.·,2.·, 3.· e 5. · da l6i 
n. 323, de 25 de Petembro de 1901. 

Art. 8.· Fica o govel'no auotorizado : 
a) a fAzer !!peraçõ~s de credito ate a quan -

tia de 600:000SOOO, para occorrer b dodp98&S 
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do 1erviço de lmmigraQilO de que trahm a! 
lei I o . 32, de 18 de julho de 18112 e n. 150 
de 20 d8' julho de 1896 ; 

I Nll.o ha projectoP, requerimento&, indica. 
çõ 9s e moçoes a serem apresentados. 

b) a entrai' em accorJo com as Camar&B 
Municipaea que contrabiram empreatimoa 
com garaotia do Estado e com os l're1ores 
das mesmas. atlm de amort12ar esses em-
preatimos garantido o reembolso do E~ta
do, pela fôrma que julgar u.ais conveniente, 
podendo p1-ra iuo fazer a s o per açOes de 
credito que Corem necenarias ; 

c) a liquidar a conta cor·rente estabelecida 
COlll a Preleitura, levando a cred1to deata 11 
importancia de fornecimentos e de serviço 
de caracter estad.·al fe itos pela meuL:l ; 

d) a reorjlanizar a Imprensa Olllcial, pela 
forma que julgar mais wnveniente, e a Jun -
ta Con' m<~ rCibl do Estado de accordo com a 
legislação Ceder ~ ! sem augmfuto de des 
pes11. 

Art . 9 . • Fica o governo auctorizado a fa· 
zer as necesFarias operações de c redi to em 
moeda llaciooal ou em ouro para, a eeu 
juizo, encumpllr a s estradas de !'erro que te -
nham C< ntrHctos Cl·m o Estudo ou novares -
tes . 

As estr11das encampadas poJe•l!o ser ven-
did l· ~, arrendgdas ou direct . meote admmis· 
tratl11S pelo governo. 

Puraf(rapbo unico. Tambem poderá o f! O-
Yerno ton.H por arrendamento 88 estra-tas 
de ferro que a isso se propnzerem, se IUigar 
conven ie"te, ficando auctorizado a fazer 
para t anto 118 na ces!ario~ ope 1 a~Oes de era 
dtto. 

Art . 10. Revogam se e s disposições em 
cont t·arlo. 

Sala das commissõe8, 12 do agoRto de 1902. 
-Rodrigues Chav-s. -flíbeiro .lunqueira. -
JoStf Gonçalces .-A' Imprimir se. 

0 SR . I>RLI•' IM M IJR RIR.\, por parte da com· 
missãJ du Orçamento, man~a à mesa o se -
guinte 

P arece•· e ··rdacçffo para 3 . . d i~cli•Srio sobre o 
JlYO_jeclo ". 1 :!3 

A cu mrois~iio de Orçamento e Contas apre-
sonta para t erceira discussllo, conforme o 
vencido em segunda, o projecto n. 123, al8itn 
redig1du : 

O Co ngresso Le({islativo do Estado de Minas 
Ger11es tf ecr"t a : 

Art. I.· !'!iio se comprehendd no valor 
ven a l das ten·as, para os fins do tmpo sto ter· 
rJto iv l , o dos m•chiLismo~ e predi cs desti 
n od u-. á 1n.!ustr·,a lll anufactureira qoe rorem 
determio adoe e d~finidos em regulamento. 

Art. :!. · Pura o eft'etto da cobrança do im-
posto territto r·rul, u tnscripçllo das par t~s de 
terras e b~DJI'ettorias ptsr uidus e m um a ou 
m a ts f;, zeutlas de ulll so municipio, se1 á feita 
aeparad nruente e o imp~stu recalrirá s~bre o 
valor tollll · dess"s partes, salvo o d :sposto 
no § 1.· do ar t. 2: d11 le\ n. 271 de J. · do ee-
tembro de 1891!. 

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

Sala das commis!Oes. 12 de agosto de 19 -2. 
-Delfim Mt,rtira .-Valeria de Jle;mde .-A 
imprimir se . 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA. 

I.' DlfCUSSÃO DO PR - JECTO N. 158 

Lido e posto e m I . · discussão, é sem de 
bate app"o·.-ado e vae á commissão de Es ta-
t ts tica, o proj Jcto n . 15q, sobre divisas entre 
os municípi os do Sacramento e AraXIÍ. 

I . . DISCUS~ÃO DO P a OJRCTO 1< . 161 

Em se;IUida lido e posto em I .· discn>Fão 
é el(ual nente ~ em debate approvado e vae 
!\ commi~s!lo de Obras Pub :icas ,, projecto n. 
161, sobre con~trucç~o de um a estm<lll ds 
•ystemu <<\lonorail» que p l rtindo da Campa -
nha vá üs margens olo rio Stpucaby. r-assan-
do por S. Gonçalo do Sapucaby. 

Dl t CU!FÃO LO PARECER. N. 194 

Finalmente é lido e posto em di!cusel!o o 
liHCcer· n. 194, da ccmmi88i'io de 1-lstrucção 
Putlica, sobre o rAquarimento do prore: s0r 
Pedro do Amaral B ombirra . 

O FR. XAvn:R R• !.rM, por partA d~ com-
m i~>ã •J d., lustr·ucçào Publica , envia :i Mesa 
o seguinte 

Requer imenlu 

Requeiro como relator da commissão de 
ln -· tt·u cção Pul•lica qu ., o p recet• n . 194 
volte !i. commi • ~no o que nào seja publ icd · 
do na acta, Yisto como precisa de se r re· 
vbto. 

Sala da a sessõeP, 12 de agosto de 191)2. -
Cone110 Xo2 vi· r Rolim. 

E' lido e posto em discusrllo o requeri-
me nto . 

Não havendo qu1·m sobre o mesmo peça a 
pal ;l\ra, encerra se a di8CU88í'io, sP ndo elle 
approv<t dO pelo que V!·lta á commissll.o de 
lnstrucção Puhlrra o parece r n. 194. 

Natlu m ais havendo a tratar-se, o sr . Pre-
siJente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM D) DL\ 

PRIMRIRA P.\RT8 

Até orna hora d ' tbde : 
Leitura e bpprovação da acta. 
Expel!ente. 

Até duas horas da tarda : 
Se11uuda leitura doa pareceres de com-

mis8ões e dos projectos, depois de :m pressos 
e di atr ibuitlos. 

,\presentaçi!.o de rareceres das c. mmis· 
!Oes . • 

Apre~entação rle pr·ojfctos, r~ querimentos, 
ind1caçOos, in•orpellacO es c.u moçOe~. 

Di se u ss!io de r·equertment\ P, in dicaçoes, 
interpeilaçOes e moçOes . 

Approvação de roóHç()oB tlnaes . 
EEt; UN DA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
I. · discuss!lo d11 pr opr.siçlio de lei n . 124, 

in . tituindo o J:eculio lPgal dos funcci ona· 
r1os l ublicos, C( DI emendlls tl o ~E DtidO. 



2. • do projecto n. 100, sobre matricula 
de minas e 1errenoe mineraes. 

2. · do de n. 154, sobre licença ao escrivllo 
do judicial e notas da comarca de Manhuas· 
sti, cidadllo Francisco de Faula Santos. 

3 .• do de n. 130, ampliando os oasoe de 
dnaproprlaçllo por utilidade publica de qua 
trata o art. 6. ·, da lei n. 15, de 1891. 

Lwanta·ae a sessão. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 7 
DE AG::ISTO DE 1902 

O Nr. &I beiro J'aaqaelra : -Sr. Pres1· 
dente, aveuo por lndole â discussllo de to· 
doe cs projectoe que digam respeito â lnte-
rease peuoal, nll.o pono, entretaot0, deixar 
de vir á tribuna p!dir á commisallo apresen· 
taute do projecto~as razões do seu parecer 
favoravel a pretençllo do ex collector da Ja 
nua ria. 

Nllo comprehend;> o syetema qua dia a dia 
vae adoptando o Congresso Legi~lativo mi · 
neiro de conceder favore3 desta ordem, rale · 
vando 111Ulta1 ou perdoando desfal q ue•, 
quando nll.o se tenha provado antes a. razlio 
justificativa do procedimento desses collecto-
ru. 

Se o motivo do desfalque, da divida do col-
lector de Januaria, ó um motivo deshonesto, 
creio que a Camara dos Deputados u!io póde, 
sem concorrer para deabonestidade cada vez 
maior, conceder o favor consignado no pro-
jacto, que só será jueto se aquelle collector 
roi vlctima de um incidente qualquer que o 
tenha obrigado a esse desfalque. 

Entretanto, a commissll.o, em seu parecer, 
niio expendeu considerando& pelos quaes pu-
desaemos verificar o fundamento om que se 
tiaaea eue meamo parecer, e eis porque ve-
nho pedir aos aeu1 !Ilustres membros que 
trsgam ao conhecimento da Camara ae ra-
zl!es pela e quaea o projecto vae conceder mo-
ratoria por 5 annos, sem juros, ao ex-colle· 
ctor da Januaria. 

O desf.lque causado por eese funcclcna · 
rio ao Estado ó ausceptivel de pena eatlpu-
lada em nono Codlgo Penal, e aendo assim 
nlo vejo a ru!io pet ... qual havemos de con-
ceder lhe um favor pecuniario, determln~&n · 
do moratoria sem juros, aem que tenha sido 
pa.tent.eada a aua nll.o crimlaalidade. 

0 SR. ARTIIUR PIMENTA:- 0 Estado DIIO 
pMe ter prejuízo com a concessiio da mora-
teria, p ~rque h a cinco predios hypotheoa . 
dos. 

0 SR . RIREI!I.O JUNQUBIRA:- Nli.O compre-
benilo como a concesslo~e moratoria sobre 
a quantia de 111 contos e tanto, sem juros, 
não traga prejnlr.o ao Estado ; ao contrario 
elle é prejudicado n!io só com a demora doi 
recebimento deue dinheiro, coml porque• 
n!io percebs os juJ•os desse mesmo dinheiro. 

O peior mal, porém, que causamos ao Es -
tado com a concessllo é do seu· pernicloeo 
eff~it1 moral. 

Eu desejo apenas conhecer a razll.o om que 
se fundou a commisall.o para dar parecer 
tavoravel ao projeoto, afim de que poua vo-

tãr de accordo c~m a mlnba consclencia e 
com perfeito conhecimento de cauaa. 

Aproveito ainda o enaejo de estar·na tri-
buna para, de uma vez por todas, pedir a 
ea>a lllustrada commln!io, em beneficio mes-
mo da diaculli!O, da Camara e do Estado de 
Minas, que, todas as occaslões em que tiver 
t:r~~n~~n::~arp~r~c~;o.~esct~~~i~~~ e:~· qe:~ 
firma seu modo de pensar, poi8, assim evi-
tará a neceuidade de que sejam pedidos as · 
clereclmento• que são quasl Bempre incon-
venientes peloa attritos que J:Mem trazer. 
( Muiln utm ! ) 

41.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 DE AGOSTO 
DE 1902 

PRESIDJ::NCI \ DO SR. RI 11EIRO DE 0LJVE:I P A 

SUllliARIO -1. · pa ·te d:t orrtem do <lia. - Acta . 
- F.xpedt nte. -Observr çOes do~ sn . Joiio Luiz. 
!'\unes Pinheiro e r.arv•lbo Drltlo.-. .\prcsentaçAo 
d v 8 parecere ~ para ?. · •liscossio ~ ns prtjeclos 
Ds. lob e ltil.-2.' pa• te-1 • di scos ~ no !lo pro-
j ec t ~ n. 121, do S1naJo - DiscursJ do sr . ,oao 
Luiz.-~ . · dlscuosiio do p· <·i ~!to n. 1>0. - t . · dos 
de ns. 130 e lbt.-Ordem do dia 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce · 
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho 
Rritto, Vasco Azevedo, Joii.o Pio, José Gonçal -
ves, Olymplo .Mourll.o, Simelo Stylita, Jayme 
Gomes. Porto Primo, Alves de Lemos, Ar-
thur Pimenta, Jollo Luiz, Astolpho Pinto, 
Joll.o Valioso, Franklin Botelho, Joaquim Ca · 
lixto, Delllm Moreira, Astolpho Uutra, Ed-
mundo Blum, Leopoldo Corrêa, Luiz Rennó, 
Freitas Castro, lgnacio Mnrta, Agostinho 
Pereira, Vdlerio de Rezende, Ribeiro Jun-
queira, <\sais Lima, Ferreira e Mello e Desi-
derio de ~ello, faltando com causa partici-
pada os srs. Epaminondas Ott mi, F. Peixo-
to, Gaspar Lopes, Brandll.o Filho, Lindolpho 
Campo,, Raposo de Almeida e Julio Tavares 
e 18m alia os mala senhores. 

Abre-se a sessllo. 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo 

quem sobre ella raça observaçõ!s, o ar. Pre -
sidente a dá por approvada. 

EXPEDIENTE 
O sa. 1.• S~CRETAR!O dá conta do se -

guinte: 
Of!icio 

Do sr. 1. · Secretario do Senado devolven-
do aoompa.nbada de emendas a proposição de 
lei n. 79, emanada deato. Cnmara no corrente 
anno, de,annexo.ndo de quaesquer dos offi-
cioa de justiça da comarca de Juir. de Fóra 
o do registro geral de hypothecae da mesma 
cidade.-A imprimlrem·se 11 1 eml!ndn, , 

R~JJretenraç@ 

De habitantes do districto de Pàu Gros1o 
protestando contra o pedido de transreren-
cla. da fazenda do Rotulo para o dl1tricto de 
Jaboticatubas, -A' comm!aall.o ..te Eitatis-
t\oa. 
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O sa. JoÃo Lutz requer e obtem inverallo 
da ordem do dia atlm de que occupe o ae-
gundo logar da segunda parte da ordem do 
dia o projecto n. 130. 

O •r. N111ae• Plabelro ( '! ,' Secrtlario ): -
Pe!li a palavra para paarar âa mãos de v. 

exo. a petição que 01 engenheiros flacaes da 
estrada de ferro Oéste de Minas dirigem ao 
Congresso, solic itando a equlparaçllo de seus 
venci weot')s aos dos dem::üa engenheiros 
ftsoaes de outras estradas. 

E' justo o peditlo destes funocionarios, 
como se veridca pela leitura da petição. 

Pelo decreto n . 1.481, de 30 de outubro 
de 1901, J"Jram seus vencimentos annuaes 
reduzi1os a 6:000-iOOO para o engenheiro tis-
cal e 4 :0CO~OOO para o engenheiro ajudante. 

Esta reducção fo i feita em virtude da in · 
terpretaçilo que o :,:overno deu á lei n . 
318, no seu art. 3. ·, que limita o dispendio 
do tbes . uro na fiscalização de estradas de 
!'erro ao valor das quotas co m que concor · 
rem e!la~ estradas, e nllo ao valor da quo~a 
com que concorre cada estrada como inter· 
pretou o governo. Além disso, a estrada de 
rerro Oéste do Minas acha-se om cond lç•1es 
especiae~, pnls ó uma empresa em liquida· 
çllo, onde o Estado tem grandes interesses a 
zelsr e sua t!scalizaçil~ n:io pode ser orga· 
nizada . com a interpretação que o governo 
deu á l~i n. 318. A consequencia. foi a iojns · 
tiça de se pa!!llr ao engenheiro fiscal dessa 
estrad ~. 6 . 000~000 annuaes, qnando elle ven · 
cia IO.OOOSOOú e 4:0003000 ao ajudante, que 
ganhava antes 8:0003000; fiscalizando estes 
engenheiros um a empresa que tem G8 i kilo · 
metros de estrada de ferro; sendo que a E~ 
trada de ferro Mozambinllo, que tem 95 
kilometros, é fiscalizada por um engenheiro, 
percebendo 7:200S000 e um ajudante 5;000,3 . 

Elles pedem a equiparação de seus ven · 
cimentos aos dos destes engenheiros. 

Estou certo que a commissão de Orça-
mento, para onde tem de ser env.iada a pe-
tiçllo, feró. justiça a estes funccionarios, 
apresentando parecer f11.vora vel i\ mesma. 
(Muito bem). 

RepreaentaQilo a que se rat'dre o dis curso 
eupra 

Exma. srs . Preaidente e mais membros 
da Camara dos Deputados do Estado de Mi 
nas Geraea . -Os abaixo assignados, enge· 
abeiro-chefe e ajudante da tlscallzação da 
rede Oéste de Minas, respeitosamente vêm 
requerer que se lhes conceda a equiparação 
dos seus vencimentos aos dos demais enge-
nheiros fiscaes de todas as ou tt·as estradas 
de ferro subvencionadas pelo Estado, pe 
dindo ao mesmo tsmpo venia parr funda-
mentar os motives que os levam a fazer a 
presente repre>entaçllo. 

Por decreto n . 1.481, de :-10 de outubro da 
1901, foram os aupplicantes reduzidos aos 
vencimentos annuaea de seis e quatro con· 
toe de réis, quando todos oe seus collegas 
percebem 7 :2003000 e 5:000!000 . 

Tal anomalia praveiu da interpretl çll.o 
que o governo entendeu dar a lei n. 31 8, de 

16 de setembro de 1901, a qual diz: «o go· 
verno mvdlflcará o quadro dos engenheiros 
tlscaes de estradas de ferro e empreeas pri . 
vilegiadae, de mo:lo a limitar o dispen•Jio 
do thesouro nesta ma teria a'> valor com que 
concorrem as empresas fiscalizadas, etc . , 
etc~~>. 

Na regulamentaçllo deES!!. lei o governo li · 
mitou a despesa com a t!~c ali~~çilo de cada 
estrada á quot'\ com que es@a estrada con-
corria, qua ndo parece que se r•iu ma is con· 
sentaneo com a justiça que fu s~e croado o 
corpo de engenheiros fl~cae~. distribuindo -os 
segundo as importancias da~ empre, ns tls-
callzadas e remunerando oa d<l um a manei· 
ra egual ou conf<lrme o traba lho de cada um, 
mas nunca collocando em posição inf<lrior 
âqaelles que té m maior somma de trabalhos 
e responsabilidades, como acontece e como 
se verifica do con fronto que em seguida fa· 
zem. 

A estra1a de ferro Oéste de Minas tem de 
linhas mineiras (134 kilometros, era !lscali-
zadn por um chefe com dez co:~tos, dois 
aju<lantqa a oito contos c1da um e um es-
cripturario a 3:6rowoo annuaes; com a re-
organização flc l ram um chefe CJ:U seis CIJn-
lo3 e um u uico aju•tanlc cmli q uat r o cnn los . 

A companhi a 1\Iuzambinho t om 95 h ilome· 
l•w, era tlscal lzatla p ~ r um cllelil com dEz 
contos e nm ajudante a oito contos; com a 
reorganização a sua fiscalização compõe se 
de um chefe a í: ~OO$fl0 ' ' e dois aiudm1 les a 
5:000$000 caia um. · 

Da mesma fú ~ma a oomp~nhia Sapucaby, 
com .'f./9 hi!omelro> , co:n a recrgartizaçlio 
dos serviçps teve o seu quadro de eng<lnhei · 
ros tlscaes augmenlado de mais um ajudan· 
te, todos com venc!mentos egua~ s aos doa 
da companhia l'tluzambinho. 

Os abaixo assignados, além de fisca lizarem 
muito maior extensão, tém trabalhos extra· 
ordinarios devidos á liquida.c!o filrçad a da 
companhia que fiscalizam, ficando, portanto, 
muito mais sobrecarregados de trabllbos e 
ambos sotrrendo maior reduoção de venci· 
mantos do que os seus oollegas. 

Nilo pode ser mais frizante a injustiça 
q:.te ao !Trem e aómente por isso ó que vê m 
pedir voa digneis pro mover uma a.uctori· 
zaçllo ao Poder Executivo, para que este lhes 
mande pagar a differença de vencimentos 
que deade novembro do anno proximo findo 
tem deixado de perceber pela nece1saria 
equi paração do1 vencimentos doa seus ool-
legas, como esperam lhes seja concedida por 
ser de inteira e indefectivel justiça. 

S. João d'El·Rey, li rle agosto de 1902. -
Eduardo Alves dt Silva Por to.-Antero Pe· 
r eira de Maga lhães~ 

0 @R . CAR VAL IIO B RITO communica G a 
Camara tlc!l inteirada, que o ar. Xavier Ro· 
lim f'n ltou hoje li. sessilo por motivo de mo · 
!estia. 

Nllo ha matarias dis tribuldas para 2; lei-
tura. 
.\PRKS ENT.\ÇÃO DI•: l' .\R I::C8 RE:8 n.\, CJMMllllh:l 

0 8R, PRANiiLIN B OTELHO, pela oommillli.O 
de Obr as Publica@, npresenta o seguinte 



Par~' p11ra 2. • discw•<fo •obre o projecto n . 
161 

A commiull.o de Obra• Publicae, a que 
foi preaente o projecto. o. 161, dest.e •.nnc, 
jt. approvado em I. · d•scuullo, auctor1:r.an 
do o Presidente do E'tado a c>nceder ao 
engenheiro CIVil Alberto C~rlos da Rocha, 
ou á companhia que orga01zar, ou a quem 
melhores vantagens oft'erf>cer, privilegio por 
25 annos para a cooeLrucçllo de uma ea 
trad!l de rodagem, syat.ema «Caillet's, Mo· 
oor11i:», que partindo da cidade da Campa.· 
nha e paseando por S. Gonçalo do Sapuca· 
by, vá termluar nae margen1 do rio l:!apu 
oaby, e de paracer que seja o meemo sub· 
mettido á 2.· diacusMlll e approvado. 

Sala das commis;ões, !3 de agosto de 1902. 
-Frnnklin Bolelho .-Jayme Gomes.-Agoati· 
nho J. P ereira -A imprimir se. 

O SR. PoRT.J PRIMO, por parte da commis-
slo de Representações, envia á Mesa o se-
guinte. 
Parece' para ~ . · d iscuBJlio sob•·e o projtcto n . 

155 

A ~ommi11ll1 de Repredeotações e Re· 
quer·imentos, tendo presente o projecto o . 
155, é de parecer que o mesmo seja eub-
mettido á 2 . · discus!llo e approvado. 

Sala das commissões, 13 de agosto de IQ02. 
- Porto Primo.-Símeilo Stytila.-A impri-
mir Ee. 

Nilo ha projectos, indicaçõas e moções a 
eerem apresentados. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

I.' DUOUUÃO DO PROJECTO 1_:!. 124, DO SE· 
NADO 

E' lido e poato com ae emenda& do Senado 
em I. • dlaoussll.o a eeguinte 

PropJSiçllo n. 124, do &nado 

O Congresso do Esta.Jo de Minas Geraee 
decreta : 

Artigo unico. Fica eubstituido o artigo 
106 da Conatitulçllo do EstatJo pelo seguiu· 
te : «Será areado por lei o peculio obriga· 
torto ou monte pio doa funccionarioa pu · 
bllcoa•. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raea, Bello Horizonte 14 de ~ostD de 1901 . 
-Antonio Martin& Ferreira diZ Siloo.-Dr . José 
Pedro Drummond.-Manoel Tei~~reira da Co1ta 

Emendas o{fert!cidas e apRfOIJadas pelo Sen tJdo 
o o projccto n . 1:.!4, de t·e fonna ao art. 106 
áa Con•lituiçtio do Estado. 

Em seguida as palavrae- lunoclonarios 
publicas - accrescente·se : - sobre u se-
guio~• baeea : 

§ I . · A subvençll.o do Estado, que serâ ft . 
uda annoalmente, em caao algum excederá 
a contribuiçll.o do funccionarlo. 

A esta subvençllo accreacerá 30 'I . dae 
cuetu judiciariaa. 

§ 2. • A tua de juro abonada pelo Eetado 
eobre o peoullo, quando o tDme por empres-
tlmo nll.o excederá de 6 ' I· ao anno 

§ 3. · C~aaará a subvençllo do Eatado del· 
de que o pecullo do Cuncoiooario possa ga· 
rantir-lhe pensll.o oorreapondeote a terça 
parLe dos seue vencimento&. 

§ 4. · A renda reaultante do capital for-
mado ot.m as aubvençõas do Estado apro· 
veitará u.o Conccionario no caso de lnvalli · 
dez provada e á sua viuva, fllboa menores 
ou incapazes e fllilas solteira•, reveri.ilndo 
para a caiu geral do peculio, na· falta dea · 
tes iotereuados. 

§ 5 . · Serll.o definidos oa caaos restrictoa 
em que a parte do pBculio resultante das 
contribulçllea reverterá a caixa gera l, nll.o 
podendo eua rever&ll.o ter logar 8endo de· 
corridos tres annoa depoia da inscrlpçll.o do 
inetiluidor. 

§ 6. · A subvencl[o do Estado nl[o se es-
•en~erá ars Cunccionarios interinos, nem aos 
que exerçl m aimples commiasõea. 

§ 7 . · O pecullo poderá ser f11cultativo 
para os funcoionarios que contarem maia 
de cinco annos de serviços, quanio for pro 
mulga1a a presente lei. 

§ 8. · Os Cuncciom.rillS mencionados no 
paragrapbo antecedente, !nscreveudo·se para 
a ro~mação do peculio, poderão gosar do 
maxlmo da peoslio prevista no§ 3. ·, deade 
que se tornem abaolutamente incapazes 
para o serviço, fornecendo o E•tado os 
meios para completai a se for insutfloiente o 
peoulio para esse Om. 

Eata parte eupplementar da penello ceua · 
rã com o ldlecimento do instituidor. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge · 
raes, 851lo Horizonte, 9 de agosto de 1902.-
Antonio Martin s F errei•·a da Silva, presiden-
te .-José Pedro Drummond, J.o secretario. 

O sr . .lollo Lula: - (Niio devolveu o aeu 
dlscurao). 

Ninguem mais pedindo a palavra encer-
ra-ee a diacosalio e procedendo -se a vota-
çll.o e approvado o projeoto e aa emendas 
a elle offerecidas .-A' commis!llo de Justi-
ça Civil e Criminal. 

Requ• rimento de urge11c í ~ 

0 BR. DKLI' IM MORKIRA (11ela o>·d~m), obten-
do urgencla, requer e obtem que aeja di e · 
cutida e votada a redacçll.o final do projecto 
o. 149, sobre crçamento que acaba de ser 
distribuido impreuo. 

Dispensada a leitura a requerimento do 
sr. Delfim Moreira, entra em discusslio, que 
encerra·se sem debate, sendo approvada a 
redacção fin al do projeoto o. 149. - Remet · 
ta ee ao Senado. 

3.• DISCUSSÃO DO PRNKCT.> 1'1. 130 
Em eop:uida lido e poat'l em 3. · discuaslio 

é sem debate approvado e vae á commia 
ell.o de Redacçllo, o projocto o. 1~0, ampli· 
ando os cu r a de desappropriaçll.o por utili-
dade publica de que trc~ta o art. 6. · da lei 
o. 15, de 1891 ~ 



,. .. 
2, • Dl80US~XO DO PROJ ICTO N, I 00, DE I 90 I 

E' annunciada a 2. · diacuas!W do projeoto 
n. 100, sobre matricula de minas e terrenos 
mineraes. 

Lido e posto em I .· discuuão o art. I . ·, 
é o mesmo sem debate rejeita1o, tlcando pre-
judicados os demais.-Arcbive ·se. 

O SR. A&BIB LIMA (p ela ordem) Iequer so 
conaigne na acta ter votado a favor do art. 
I. · do projecto de conformidade com o seu 
discurso pronunciado em sesa!W do anno 
paaaado. 

Será attendido o pedido do nobre depu · 
tado. 

2. • DI€COSBÃO DO PR.OJ&CTJ N. 154 

Finalmente lido e !J t.. S'.o em 2. · discussão 
é sem debate approvado em amboa os seug 
artigos o projecto n. 151, aobre licença ao 
ucrivão dv jadioial e notas da comarca de 
Manbn~ ssú , cidadão Franciaco de Panla San· 
toa.-A' commiasão de Pettções. 

Esgotad111 as mater1as da ordem do dia, o 
n . Presidente designa para amanhã a se · 
guinte 

ORDEM DO DIA. 
PRIMEIRA PARTR 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
ExpediPnte. 

Até duas horaa da tarde : 
Segunda leitora doa pareceres de commls· 

alies e doa projectoa, depois de impreasos e 

42. · SESSÃO OR:JINARIA, AOS 14 DE AGOSTO 
DE 1002 

PREaJ DBNC(A DO SR. RIUEIR.O DB OLIVEIRA 

SUllillo\l\ i0 :-1. · parte da ordem do dla.-Acta . -
l!:x petli , utr. -Apresen taçàu dos pareceres para 
2. · fi bcu>s•o dO! pll· jectos ns . 1 ~ • . do Senado 
e 118, da t: omara . ld"m p .. ra 3 · do de u . 1!>• . 
l~ em de 1eJacçào liual do projec1o n. 130 .-2. · 
parte . - 1. · discu~ . ao do proj elo n. 16:.! .-3.· 
dos tle ns. 156 141 e 1U . - IIequarimento d~ ur-
l{encia .-Apresentaçlo de rcdacçao flo•l do pro-
jecto n . l c6 . - 0 rd em (lo dia . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·se 
presente& os srs . Ribei ro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Vasco Aze-
vedo, Olympio Borges, lgnaoiu Murta, Aivu 
de Lemos, Joaquim Callxo, J ~yme Oome1, 
Abeyla.d, Luiz Rennó, Rot.lrigue~ Ch aves, 
Delfim Moreira, João Pio, Car,•alho tirito, 
Xavier Kolim, Jollo Luiz, Jollo Velloso, Agos-
tiDho Pereira , Simello Stylita, Fre1tas Cas-
tro, Arthur Pimenta, Leopoldo Cor• éa, José 
Gonçalves, Porto Primo, Astolpho Dutra, 
VdlaJ·io de Rezende, Rtbslro Jnnqueira, 
Franklin Botelho, Assis Lima, As to lpho 
Pinto e E1mundo l:llum, faltando com causa 
particip bda os srs. Epam10ondu Ottoni, F. 
PetJ:oto, Gaspar Lope~. Bt•andão Ftlho, Lin-
dolpho Campos, Raposo de Almeida e Jnllo 
Tavares e sem ella os ma1s senhores. 

Abre-se a sessllo. 
Lida a acta d11. antecedente e não haven· 

do quem sobre.ella Caça observações, o sr. Pro· 
sidente a di\ por approvada . 

ElPBDI&NTB 
di& tri bnidos. 

Apreaentaçllo de pareceres das 
alies. 

O sR. I. · SECRETARIO dà conta do seguin-
comiLis - te : 

Apresentação de projectos, requerimentoa, 
indicações, interpellaçtles ou moçllea. 

Diacussão de requerimento&, indicações, 
interpellaçllea e moçllea. 

Approvação de redacçlles Onaea. 

'IKGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Primeira discussão do projeoto n. 162, 

oreando uma Ceira de gado em Livramento, 
municipio de Ayuruoca. 

Terceira do de n. 156, mandando compre· 
hender nas diapoaiçllea do art. 21 da le1 n. 
318 os lentes da Escola de Pharmaoia, cujas 
cadeiras Coram supprimidas . 

Terceira do deu. 144, aobre desdobramen-
to de cadeiras mlxtas de inatrncçil:o pri· 
marla. 

Terceira do de n. 123, declarando ,' nllo se 
compreheoder no valor venal du terras para 
oa fina do imposto territorial o doa macbl . 
niamo• e predioe deB\inadol á. indu1tria ma· 
nuraotureira. 

Levanta-se a eeaallo. 

A . C . - :J2 

Officios 

Do sr. 1.· see.·etarlo do Senado oommuni-
cando ter subido i\ sancçllo 1ob n. 158, a 
proposição de lei n. 86, emanada desta Ca-
mara, perdoando ao réo Theodoro Sebasti!W 
Torres Murta.-A Camara tlca inteirada. 

Do sr. I. · secretario da «Aseociaçl!.o da Mo-
cidade Catholic11» convidando a Camara a 
fazer se representar na sessi1o aolemne oom· 
memorativa de seu I.· anniversarlo a rea-
llzar·se no dia 17 do corrente.-A Camara fi. 
ca &ciente. 

Requ1rimento 

De Carlos Martinelll e outro pedindo pri-
vilegio pua explor~rem oa leitos dos rloa 
Correntes, Santo Antonio do Rio do Peixe e 
Santo Antonio do Rio Acima.-A' commisalo 
da Minas. 

Não ha material diatribuldas para segunda 
leitura . 

API\BIIl:NT.t.ÇlO DE PAREOBREI DAl COMMIS · 
8liBI 

0 IR . CARVALHO BRITTO, pela commisll!.o 
de "Leglelaçlo,apresenta ee aegniatea: 



Pc,.ccer pam .? • • dist:ussti ·J sol,·c o p •·ojclo H . 
1-18 

1\ commis!ão de Constituição, Legislação 
e ·Poderes a que foi presente o projecto n. 
148, é de parecer que o referido projooto seja 
eubmettldo á l: .• dlscuesllo e approvado. 

Sala das commiuõer, 14 de agosto do 1902. 
- JostJ Gouç,1lr•es . -A. D11tra.- Cm·ralho 
Br·itlo. 

Po,·l·ro· parn 2 . · rliscus.•uto so(,,·c <i Jlrnjerio n . 
1 ,?J ) do. C.:: f1/{l I f) 

A commiullo fie Constituição, Legialaç!Io e 
Poderes, a que foi presente o projecto n. I.? I 
do Senado, ó de parecer que o mesmo pro · 
jacto seja submettido á 2.• disonseã~ o ap· 
provado. 

Sala das commise!!e~, 14 de agosto de 
190~.-José Gonçalves -A. nur,·a.-Can·tt· 
lF.o Britlo.-A imprimirem se. 

o ea. PJRTO PRIMo, da parte da i!omminl\o 
de Representações, manda á Mesa o se-
guinte: 

rareu •· pc•1·a .'1 . • disr·ussão snl,.e n J · · ·c~icclo n . 
1-5!. 

A commlssllo de Repre sentações e Reque-
rimentos, tendo preaente o projecto 11, 154, 
jil npproYado em 2.• dllcussão, e do pare -
cer que paue a 3.• e teja approvado com a 
mo@ma redacção. 

Sala das commis6!!e~, 14 de agosto de 
1902.-Porto Primo.-Sime:lo Stylita.-Xavie1· 
Rolim .-A Imprimir-se. 

O sn. R<natouEs CHHBs, :.;ola commissão 
de' Redacçllo de Lei@, manda ã Mesa o se-
guinte: 

l 'm·tefl' c t·ctlacção fina I soúrv o projcelo n . 130 

A oommiatilo de Rodacçilo de Leis, a que 
foi preaente o pr!>jecto n. 130 da Camara, e 
de parecer que seja adoptada a seguinte re-
dacção ftnal : 

O eongre110 Legialatlvo do Ettado de Mi· 
nas Oerae1 decreta : 

Art. 1. · Comprehende-!e nos casoa de dea-
apropriaçllo por utilldade pnblica, de que 
trata o art. 6 . • da lei u. 15, de 17 de no -
vembro de 1891 e nos termo• prescriptos 
pela mesma lei, a construoçil:o de canaes 
para a . !lertvaç!to de agua, de Jlnbns para. a 
\ransmlssllo de energia ~ectrlca e de estra-
das Je ferro ou de rodagem indlspenaavels 1\ 
exploraçlio · das induatrius mtneralurgicas 
o metallnrgicas. 

. Att. 2 .· Revogam-se as disposçildB em 
contrario. 

Sala du co.mmiSEuas, 14 de agosto de 
IQ02.-Rod>·iguri' CllntJf.t,-Ribairo Junqueira. 
-Jwé Gonçalvet.-A imprimir •~-

Nilo ha ;:ro,iectoa, indicações, requerimen-
tos e moçOes a sertom apreaentalios. 

2.• PA RTE DA ORDEM DO DIA 

) • • T>!ECU~!ÃO DO PROJI!CTO N. 162 

Lido e posto em I.· dlsonseiio, encerra se 
esta eem debato, é approvado e vae á com-
mistllo de Industrias o projecto n. 162, cro · 
ando uma feira de gado em Livramento, 
município de Ayuruocn. 

3 . ' Dl SCt:SfÃO tO l'ROJECT,) N. 156 

Em seguida lido e posto em 3. • diEcus-
sllo é sem debate npprovaifo e vu á com · 
mlseão do ltedacçllo o project'l n. 156, man -
dando comprehender nas dlaposiç ri as do 
art . 2i, da lei n. 348, os lentes da Escola do 
Pharmacia cujas cadeiras foram supprimi -
das . 

;{,' DlSCUS~ Ã'l DO PRO .ti, CTO N , 144 

Lido e pc..;to em 3. · di&CUilsilo é egual-
mente appro vado sem debate o vae â com-
missão do Redacçilo o "Projecto o. 144, sobre 
desdobramento de cadeiras mixtaa de ins · 
trucçlio primaria . 

Requerimento de twgencia 

0 @R. RODIIIGU~~'S CHAVES (pela G1·dem), de-
pois de requerer e obter urgencla,apresenta 
o seguinte : · 

Parece • e redac1ão fina l sob>·e o projeto n. 156 

A commistão de Redacção de leis, a que 
foi presente o projeoto o. 156, da Camara, 
e do parecer que seja adoptada como final 
a mesma redacçllo com que foi approvado 
em :~. · discuul!.o. 

Sala das commisaões, lo! de ago&t'l de 11l02. 
- R or.l>·igues Chav~s. - Ribcit·o .Tunqueirn.-
Jose Gonçalves. -A imprlmlr-se. 

3.' DlfCUI.ÃO DO PROJf; Cl'J X, 123 

Finalmente lido e posto em 3. · dlscusaão, e sem debate approvado e vae â commlasllo 
de Redacçiio o projecto n . 123, declarando 
nll:o lo comprehender no valor venal das 
terras ·para os fins do imposto territorial o 
doa macbinlsmoe opredios destinados à in-
dustria manufactureira. 

Esgotadas as materiaa da ordom do dia, o 
ar. Presidente designa para o dia 16 a se -
guinte 

ORDEM DO DIA 

PRl MJ·:lRA PARTB 

Al<i uma ho ra da tarde : 
Leitura o npprovaçllo da acta. 
Expediente . 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

eõea e dos projectoe, depois de impressos a 
dlatribuldos. 

Apresentação de pareceres das commis-
rões. 

Apresenta ção de projectot, requerimentos, 
Indicações, interpellaçtles ou moçõeS'. 



Discussão do requerlmen b P, indicaçõe•, 
interpellações e moções. 

Approvação de redacções li nae s. 
2. • discussão do projecto n. 161, sobre 

estrada «Monorail» quo partindo úa Campa-
nha vá ás margens do rio Sapucaby. 

SEGU:-;OA I'ART~ 

Ate 4 horas da tarde : 
2. · discuesllo do pr(ljeoto n. 159, reunindo 

cadeiras no Internato uo Gy mnas io \lineiro 
e contendo outras pro videncias . 

2.· do de n. 1f>5, concedendo moratoria 
ao ex-collector da Januaria, para pa gamen · 
o úo alcance verificado em eu as conta~ . 
Discunl!o unica das emendas do Senado á 

propoalçlio de lei n. i O, tlesa.nnex ando de 
quaesquer dos offlc:o3 de justiça d :t comar 
ca de Juiz de Fóra o do registro gard1 úe 
bypothecas da mesma comarca. 

Levao h-se a eeseão. 

·13.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 16 DE AGOSTO 
DE 1902 

PRRSIDHNCIA DO SR. HIII EIR O m ; 0J.IV " IRA 

SU~IMAHI0 : - - 1. · parte rla ordem ti J dia.- ..\da . 
- Bxpediente. Olmrvaçúes dos ns. Delli m ~lo 
reira , Assi s Urna . X\Vier llolim e Jayme Ge-
mes.- Apresentaçf•o da retl acçào liDai do prc-
jecto n. 123.- Idem tio de n . 13;,- Oiscu ss:oo 
das rcdac(Ües noa€s dGs projcclos ns. 13" e 
156 . - 2.• di!coss:\o do projecto n. 161. All. 
1 . · Emendas dos srs Alves de L~m o,; . Jaymd 
Gomes c Des iolerlo de Dello.-2 . · r•arle.- 2. · 
diE c us~Ao do projecto n . 159.- ~ · elo ile n. 
15~. A1t. 1. · . Discursos dos srs. Ao' lhur Pi-
menla e Porto Pr ; mo.-Di ~cus s:1o elas emendas 
do Senado .\ pror.osi<;ão n. õ\1, Di!curso e re-
queri meu lo do sr. A!tr.lpbo Dulra.-Ortlem do 
dia . 
Ao meio dia. raita a chamada, acham se 

presentes os ~rs. Rib iro de Oliveira, Ceies · 
tino Soares, Nunes Pinheiro, Xavier Rolim, 
João Luiz, Al;ves de Lemos, Luiz Renn ó, 
Brandão Filho, Freitas Castro, Astolpho Du· 
tra, Joaquim Calixto, Carvalho Britto, Ro-
drigues Ch11 ves, Ar-thur Pimenta, lguacio 
Murta, Leopoldo Correa , Ferraira e Mello, 
José Gonçalves, Jon.o Pio, Valerio de Rezende, 
Porto Primo, Ribeiro .J unqueira, Sime!io Sty-
lita, Dt:lltlm .Moreira, Jayme Gomes, Assis 
Lima, Deslderio de Mello, Agostinho P"reira, 
0lympio Borges, Vasco Azevedo, Lindolpho 
Campos e Astolpho Pinto, faltando com 
causa participada os srs. EpaminondaR Ot· 
toni, F. Peixoto, Gaspar Lopes, Raposo de 
Almeida e .Julio Tavares e ~em ella os m11.is 
senhores. 

Abre-se a seas!o. 
Lida a acta da antecedente e não havon· 

do quem sobre e lia faça observaç ões o sr. 
Presidente a dá por appro>ada. 

EXI 'RDIE:"\TR 

Não ha leitura no expediente. 
0 &R. DELFIM MORKIR.l envia â ;\·lesa um 

otHolo da Camara MuDicipal da Cbristina, 

acompanhado dt. uma representação de ha-
bitantes da rreguezia de N. S. do Rosario de 
D. Viçoso sobro questlio de limitos .-A' com· 
missão do c:~tatistica. 

ÜS EENHORE3 ASSIS L DIA E J .\ nu: Gú~IES 
comunicam e a Camara fica inteirada que 
I os senhores Franklin Botelho e Jcão Vello -

so faltaram boje à eese tln por motivo jneto. 
O m. \A 'I'IER RGI.Dr envia á ~lesa um re-

querimento m~ que o cld :\'lão Jo!io Camil-
lo úe Oliveira Peuna pede privilegio pa ·a 
explorar os Jeitos dos rios Sij: ó o ?arauna.-
A • com missão do In•lustri Rs. 

N1!o h a segunda. leitura. 

APaESI·:NTAÇÃO IJE I'AR ECE:R~S DAS CO:IImSSv <:S 

O SR. l{ODRI GU B:! Cu\ n:3, peht commis1ão 
de R9dacção, apresenta o seguinte : 

P11 ,·l!lO· c r erlucç/io fiuul :;d, r c• o projec!o 11 . 
1 ·.<:: 

A commissão de Rodacção de Leis, a que 
foi presente o projecto n. 1 ~3. é de parecer 
que seja adoptada como fi nal a mosm r. reda-
cção com que foi approv!ldo em 3. • discus-
sM. 

Sala das commissões, 16 de a '.{osto úe 1!>02. 
-liudrig!lcS Ch•.HNS .-Ribeiro Ju Hq twira .-
Jo.o;cJ Gonçalve:1.-A imprimir-se. 

0 SR. DI·.LFDI :\-IOREIRA, pela commisEãO 
de Orçamento e Contas, envia á Mesa o se· 
guinte : 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Orçamento e Contas, a 

quG foi presente a petição dos engenhei-
ros fiscaes da E. F. Oeste do l\linar, pedin-
do equiparaçlio de vencimentos e que se 
dõ credito e auctorização no orçamento para 
lhes ser paga a dltl'erença do vencimentos 
desde novembro do anro p . p.; considera o· 
do q'le o orçamento e credito necessa-
rios para esse serviço já. foram vota dos pela 
Caunra e pendem actualmente de delibera-
ção do Senado, é de parecer e requer que a 
mesma petição ;-eja remettida ao Senado 
para ser tomada na co nsideraç!io que me. 
recer. 

Sala das commissões, i6 de agosto de l!l02. 
-Delfim Jlo•·eim.-Vulerio de Rezentlo. -A 
imprimir-se. 

DISC U38ÃO DE R"D .\CÇÕt:S FINAI::S 

L'úas e postas em discussão, slto successl-
vamente approvadas sem deba te a• reJa.-
cçõeii finaes dos p!Pojeatos ns. 130 e 156.-
Remottam·se ao Senado. 

SEGUNDA DI;CUSSÃO LO PRl'!ECTO N, 161 

Em seguida é annunolada a segunda dis-
cussllo, por artigos, do projecto n. 161, so-
bJ•e estrada <iMonorail», que, partindo da 
Campanha, vá as margens do rio Sapucahy. 

Em discussão o artigo I.· 
0 SR. Ar.VBS DB: LE~IOS, oiJtendo a palavra, 

manda á Mesa a seguinte 



Effttrtda 

N. I 
Ao artigo I.· Em vez de privilegio por 25 

un01, diga ae-prlvllep:io por 50 annoa.- O 
mall oomo e1ti no projeoto. 

Sala daa uaaGea. 16 de agoato de 1902.-
..tlvea de z.emo.. - Delfim Moreira.- Luíz Rm· 
116.- Padre 1ctll}1lf'" Calfzto.-Brandão Pilho. 
-Bfmeão Styltto.- JOf.io Ltth.- Ama Ltma. 

Eltando apoiada pelo numero de ... tgoa-
turu, entra em dtaou••lo conjuntamente 
com o artigo 1. • do projeoto. 

O aa. JAYME GoiiU, depol1 de obter a 
palavra, apreaenta a seguinte 

Emnul4 

N. 2 

Aoreaeente-ae : 
Art • .(. · Revogam -se as dlapoalçGea em 

eontrarlo. 
Sala daa ae11Gea. 16-B-11102.-Jar/me Go-

mee.-Agolllin1ro Josf Ptreira. 
Lida, é posta em dlaousalo com o prllje-

eto. 
O ar. Deal•e•l• de Melle:-dlz que, oon-

alderando a Importe nota d11 oldadea do Ara-
J:l Patroclnlo e Monte Carmello. eata por 
aer o ponto de oonver~renol11 do commereio 
do Interior o aquellaa nllo só por seu deren-
volvlmento Industrial, oomo pelas fonte• de 
a&un mtneraea que possuem, aubmette á 
con•lderaclro da Casa uma emenda esten-
dendo oa favores do projecto á empresa ou 
particular que pretender conetru lr uma es-
trada do mesmo ayatema, que, 11&rtlndo do 
ponto mala conveniente da Moglana e pas -
aaúdo -por Ara-r! e Patroclnlo, ao dirlj&. a 
Monte Carmello. 

Vem l Mua e. estando t'J)()Iada 11do nu-
mero de •••hrnaturu, entra em tliseu11lo, 
conjuntamente com o· artigo, a se&ulnte. 

Emenda 

N. 3 
Artigo. Silo nfenalvos 01 favores desta 

lei RO concee•lonarto ou emprePa que pre 
tender a conFtrucçllo de ramal ferreo .to 
aystema a que ella ee refere, que, oartlodo 
do ponto malt! tonvenfente da estrada de 
ferro Mollyaoa , pasran.to peha cldad~>ll de 
Ara:rá e Pat.roclnlo, vá terminar na cidade 
de Monte Carmello. • 

{S. R.) 81!1& da1 PUIGU, 16 dfl BII;Ot!to de 
1~02.-DI!.•id~rio de Mello.-L~poldo Corrêa. 
-Jc6o Luis. 
~lo baveado mala quem lltça a palnra, 

li encerrada a diacos•ll.o e Elo approvados o 
~rti~Q e u emenda•. 

Sem debatfl approvam- se 01 arta . 2. · e 3. · 
e, eon,entfndo a Carrara Q''e o projecto 
pa"e a 3.• diFCU~Plir, é elle remettldo á 
eomm ietll.o de Obraa Pnbllua. 

SBGUNDA PARTE DA ORDBM DO DIA 

2.• DIICUiflO DO PROIBOTO lf. 15g 
B' lido e entra em 2. • dlaoa11lo, por 

arti~QI, o projeoto n. 159, reunindo oadel-
ru no Internato do Oymnaato Mineiro e 
contendo outra• provldenolaa. 

Sem debate approvam-ae os art1. 1. ·, 2. • 
e 3. ·, oonjnnotamente com f'. emenda da 
oomml11lo, aubatltulndo eaae artigo . 

Sem debate approva·ae o art. 4. • e, oon-
untindo a Camara que o projecto paaae ! 
3. · dlacuull.o, é elle rem11ttldo á com mia-
elo de loatrucçlo Publica. 

2.' DIICU .. lO DO P80JIWTO !'( . 155 

Em ae~rulda é annnnoiada a 2. · dlacualo 
do projecto n. 155, cnncedendo moratoria 
ao ex-collector do mnnlclplo de Jannarla, 
para pagamento do blcance verificado em 
suas contu. 

Em dlacoaelio o art. I.· 
O ••· Ar&har Plmeaia 1-:NII.o devol· 

veu o aeu dhourao) . 
o ••· Pol't.e Pl'lmo :(Nilo devolveu o seu 

diacnr1o). 
Nilo havendo mala quem aobre o art. 1. · 

do projeoto peça a pqJavra, ence•ra-ae a dle-
cuealo e, procedendo·•• a votaçlo, é o mes-
mo approvado. 

Sem debate approvam-ae ca arta. 2. • e 3.· 
e, consentindo a Camara que o proiecto pu-
se á 3. · dlacnullo, é alie remett!do á com-
mlaall.o de Petlç.llea. 

DIBCUIBXO DE BIIBNDAI DO IBNADO 

Slo lidas e poatas em dlsousall.o as se-
guinte• 
Emendas otferecida• 8 apf.rovadas plllo S•nado 

ao prnjeclo n. 7 9, da Camara dor Ir$. De-
pulador . 

1.• 
AI art. J.· 
Subatltua-•e pelo ae1uinte : 
Art. 1.· O cargo de omctal do registro 

geral, da comarca de Jolz de Fóra, crea-
tfo por detreto n . 28, .te 17 de março de 1890, 
fica deRrle já deRllgad.o do omcio de escrivlo 
do judicial e notaa. 

2.• 
Accre~cente -se : 
Art. 2 . • NaP ontra1 comarcas de 3 . • e 

4.• entranciA po<fer! esPe ca•1o Per de~llgado 
do omcio de e~orivlo do jndie!al e not.a&, ao 
qual et!t!ver anue:r(), quando eRte va~r~r. e 
provltio prlvatlnmente, li o e:rlgir 8 emoen-
ola do aervlco a eargo do reap~ctivo Rerven-
tuqrfo, precedendo tnrormaçlo do juiz de 
direito. 

3.• 
Ao art . 2.· 
Subetitua-ee pelo seguinte : 

I Art. 3 . · .AI prlmeiru nomeac:Ge• serlo 
felt11 Independentemente de ooncurao. 



4.• 
Accrucente-ee : 
Art. 4 . • As n:ecnç!lee clvels corrarllo 

pelo oartorlo do eecrtvllo do judicial e notas 
que 11l1o tiver a seu cargo o re~ristro geral. 

Paço do Senado do Estado de Miou Oerae9, 
Bailo Horizonte, 12 de agosto de 1902. - An · 
tonio Martin.• F~•reira tia Silva, presideote.-
Josti Pe-lro Drummoná,l. · secretario .- Frn n · 
cisco Ftrrtira Alt•es. 

Propeel~o •. 79 

INIOIAD ,\ SOB N. 114 

O Congresao do !!!atado de Mio81 Oeraes 
decreta : 

Art. t. · Fica duaonexado de quaeaquer 
dos dllcic s de juJtiça da comarca de Juiz 
de Fóra o do registro ~reral de hypothecas 
da mesma comarca, que aer' exercido por 
olllcial pri vath·o . 

Art. 2. · A primeira investidura do res-
pectivo ofllcial privativo fflr se á indepen . 
dente de concurso a recahirá sobre pes-
eoa idonea, a juizo do governo. 

Art. 3 . · Revognn se as dispos~ç1.1rs em 
contrario. 

Paço da Camara dos Oeputatloa do EstAd,:, 
de Minas G•raeP. Pello Hnrizonte. 18 de julho 
de 1002.- F•·ancisco Ribti•·o de Oliveh·a, preal · 
dente . -Crle.~tinn !;:oa r rs da Cruz . I. • secreta-
Jio.- Dr. Felippe Nm1rs Pinheh·o, 2. · socretlrio . 

O Mr . As&ol)lbo Datra:-(Pela ordtm) 
(Nilo devolveu o f eu dircurso ) 

Vtm á Me•a é lido, apoiado e posto em 
diacuasilo o seguinte:_ 

Requerimento 

Requeiro que a emenda dCJ Sanado, sob n. 
4, ao projecto n. 79, destaCamnra, seja da& · 
tacada para constituir projectn á parte, vi s-
to conter mataria neva na ró•m 11 da resn . 
lnçll.o n. 9, de 28 de julho de 181l9.-Aslolf' lw 
Dufra . 

Nlnj!uem pedindo a palavra encerra-se a 
dlaru•FilO, ltndo o reQ II eriment.o epprovado , 
mandando o ar. Presidente que disso se dê 
oonbenlmento ao Senado. 

Continuando em · discuscilo as demais 
emendaP, •llo ~~m de bate B'lprovadas as de 
na. I, 2 a 3, pelo que vllo AB mesmas con . 
jonctamonte com a prooosiçilo R que se re 
ferem á commistllo de Rerhcçllo . 
· Esgct adu AR matarias da ordem do di a, 
o •r . Presidente designa para o dia 18 a 
eegulnte 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçilo da aota . 
Expediente. 

Até dua- hora R da tarde : 
Segunda le itura do• pat·cceres de commis 

alies e dr 1 prnjectoe, depc iB de lmpre&f08 e 
dletribnidce . 

Apreaentt. ~ll.o de pareceres du commla-
e!lea. 

Apresenteçllo de projectoe, reqn•rl man-
tos, lntllcaçllee, tnterpellaçlles ou moçl!el . 

Diacnnlio de requerimento&, Indicações, ln-
terpella~!les e moç!les. 

Approvaçll.o de redacçõee tlnaes. 

SEGUNDA PARTB 

Ate 4 horas da tarde : 
Segunda discussll.o do proiecto n . 148, 

sobre rlivieae doa districtos de ltatyaiUfBÚ 
e da Conquista. . 

Segunda da proposição de lei n. 124, do 
Senado, ln•tituiodn o pecnllo legal doi 
runcclonarioe publico&. 

Terceira. do de n. 154, sobre licença ao es · 
crivAo do jurllcial e notas da comarca de Ma-
nhuas! li, cldadllo Frauolfco de Paula San-
to&. 

DiacuBPllo onica da emenda. do Senarlo 
á p ropoAiçlio de lei n. 83, sobre extincç!\o 
da divida dOS runocÍOD8rÍOA -pUbJiCOP, !" 8 • 
sultantA da cnnstrueçll.o de caaao; para os 
me• o: os na "=apitai. 

Discussil.o unica das emenrlas do Sena do á 
proposiçil.o de lei u . 76 , 1obre propaganda 
do consumo do café . 

Levanta· se a sesP!o. 

44. • SF.SS ÃO ORDIN~RH, AOS 18 DE AGOSTO 
DE H!:J2 

PnFS!DE~C IA DO FR . RIR EIR1 D~: 0L1VIIR A 

SUMMARIO :-Pr!mel •a parte da orrl•m rto rliA . -
ACta.-ExoP.rllente . O~••rv ac <>es <tr s srs. Jdio 
Luiz e 'i lva rnrt•s.-S•~uod~ leitnra.-Awc-
srnta\·Ao dos p>r•c•r· s para terceira discn·•~ o 
dos pr~j•tlo• •s 1 >~. 159 e 161. Apr•~aot~r !lo 
da~ red acçi\P~ nnaes rto• ~ r~ jectos m . 7!1 P 144 . 
-APrPPeo t~çAo do prr•j• r. to o . 1 63.-Di•rn~ 'liO 
de t eqn erimentn• -·•gunrla parte - S•Ro • d• dl!· 
cns•Ao do• prnjectf's n• . I H A 1' 4. rto ,..,,3rJ.•. -
T<rr elra rtn de n . 1 ~-l . - Disc u•s'o da • mend~ llo 
Senado i\ pro ~o< ic!l · • de 1•1 n . 8-l .- Ol ~c ur 1 o d1 
•• · Joao luiz .-DI•cu••ão d:u eme••l'" rt n ;;e-
naóo ~ r r.o oo~iç\o rt• IPi n . 7'- . Oldrur, os <los 
sr~ ~llv a Forte• A A s~ls Lima. - Ordem do dia. 
Ao meio-dia, fo it1 a chama "'"• acham-se 

presentes os st& . Rih•iro de Oliv•irA, Nunes 
Pmheiro, Carv~ lho Britto, Lind olpho r.Rm-
po•, Ribeiro Jupquetr a, J r,aqulm Catõxto, 
Delfim 'vloreire, Abeil ar.l, Arthur P imenta, 
Lu iz Rennó. Ler p nldn Cnrràa, Bnndllo l'llho, 
lllDfclo Murt11, Jaynt e Gomes, Po1tn Prim<', 
l':paminonrlas Ottoni , Va lerin de R•ZPnde, 
Olym pi () Borges, Carlos Tol•do . J< 11o Pio, 
Olympio Mour11". P'erteira e Mello. JMé Oon-
ca lve•. Xavier Rolim . APsiR LimR, Jn11o Lu ;z, 
Sil va Fc• rle~. R'ldrijlUPR Chaves . E<lm undo 
Blum, P'r&Lklin Bot.elho, Astolpbn Pinto, 
Agoo t loho Pereira e D•siderio de Mell.o, ral-
tando com caUFa participada os "s . 1" . Pei-
xoto, Gaopar Lopet>, Ra poso d~> Almeida. Ju-
lio Tavares e Joilo Vello1o, e •em ella oe 
mais senhores. 

1 
Abre-ae a aestll.o. 

Nilo se achando presPnte o sr. I . · Sacra · 
tarir, <ccupa o togar de.te o 2 . · Secretar!(!, 
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-e para o Jogar deste é convidado o ar. Car-
valho Britto, supplente de secretario&. 

Lida a acta da sess!lo antecedente e não 
havendo quem sobre ella faça observações, 
o ar. Presidente a dt\ por approvada. 

&:ti'BOIENl'E 
O SR. I.· SKCRII.TARi o :.la conta do seguin· 

..te expediente : 
O !fi cio 

Do sr. dr. Seoretario do Interior, trana-
.mitticdo um requerimento em que o capitão 
do I.· batalhão da Brigada Policial, Francis-
-co de Salles Ramalho Pinto, peie conatra-
.cç!l·o de cafa para si nesta CapitaL-A' com-
minllo de Petições. 

R '!qu c: rimcu[l 

Do dr. Joaquim Julio Proença o outros, 
protestando contra o pedido da companhia 
Jngleza do Morro Velho, referente á explora-
.çllo do rio Pnraopebn, nos term - s em que 
foi feita.-A' commisallo de Minas. 

O •r . .JoAo Luhl ( movimet~lo de allmção ): 
-Sr. Preaidente, noticias publi cadas pelos 
jornaes da Capital .Federal e deste Estado 
confirmam o fallecimento do preclaro e ve · 
nerando sr. barlio de Ramalho, director da 
Faculdade de Direito de S. Paulo. 

Sinto me no dever, ·como um dos diploma 
dos por F. quella P'aouldnde, por t!Io longos 
anncs llluatrada. pei() espírito luminoso, pro-
'íundnmente preparado do venerando jurista 
braellelro, de propõr t\ Camara dos Deputa-
dos um voto de profundo pesar pelo falleci· 
manto do digno director da Faculdade de S. 
Paulo e ao mesmo tempo propõr que a Mesa 
<desta Caooara se dir ija ã con~tregaçlio da-
·qoella Faculdade apresentando-lhe os senti. 
mentos de pesar da Camara doa Deputados 
do Estado de Minas, pela morte de um dos 
.mais illastres luzeiros das lettru jurídicas 
do Brazil ( apr. iactos; muíto bem ! ) 

O requerimento, sr. Presidente, nada tem 
·de e)Ctemporaneo e nem de extraordinario, 
porque nós, membros de um corpo legisla-
tivo, cuja mais alta funcçllo é a formação do 
direito, temos o dever de prestar culto de 
homenagem â memoria daquelles que con-
-correram poderosamente para a formaçllo do 
direito patrlo, e entre enes eJtá, incontesla· 
-velmente, o barílo de Ramalho, que pelos 
seus trabalho• jurldlcos, pelas suas sabias 
pre lecções na Faculdade de Direito, prepa· 
rou o esplrlto da mocidade brazilelre, em 
gerações successi vaa, para o culto do direi-
to, para o progreaao das lettraa juridlcas, 
para o desenvolvi monto intellectual do nosso 
pafz. • 

Era o bar1io de Ramalho o ultimo repre · 
sentante daquella geraç!Io legendarla de 
'1'!28, que proclamou a emancipaç!Io intelle· 
-ctual e jurídica do nosso paiz, logo depois da 
nossa separaçllo política da velha metro· 
pole ; era elle o mais antigo representante 
·daquellas t1·adições honrosas e brilhantes da 
Faculdade de Direito de S. Paulo, de onde 
sahlram os mais alevantados vultos da nos-
sa bisturi a polltlca e da nossa cultura juri . 
.dica. 

o barl[o de Ramalho merece da Camara 
dos Deputados ao Congresso Legislativo do 
Estado de Minas to:los os preitos de home-
nagem, como um dos maiores auxiliares dn 
nossa emancipação jurídica e como ulti· 
mo representante das rrlorioaas tradi~õe3 
de 1828. 

(Muito bem ; muito bEm,) 
O sa. PPRB>IDE~T~: diz que ·quanto à. primei-

ra parte do requerimento, Independendo de 
oonsult!l a Camara manda que se insira na 
acta o voto de pesar proposto e quanto á se· 
·gunda parte, conmltada a Camara, responde 
esta pela affirmativa , pelo que a Meu cum-
prirá o seu dever. 

O srt. SILVA FoRT"' communica e a Cama-
ra fica inteirada que a su1 ausencia por ai· 
gomas se&!<HS foi devida a motivo de moles · 
ti a grave na peseoa de um tUbo seu. 

Bll••UND .\ L EITURA 

Tem se1 anda leitut•a e fica sobra a mesa 
para ordt'm dos trabalhos o parecer n. 195. 

APRB9 El'T .\ ~'ÃO DE PAR ECERES DAS CO:IUIISSOI·: .; 

O IR. RoDRIGt:F.' CII .\ \' I·:s, pela commisslio 
de Redacçlio, apresenta o seguinte : 
Pa.·ccel· e reclacção fina l w bre o ;•rojecto n. 

1-14 

A commiss!Io de Redacção ·de Leis a que 
foi presente o projecto n. 144, é de parece•• 
que seja adoptada e approvada a seguinte 
redacção final : 

O Congresso Lel(i&lativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art, 1. • Para fiel execução das dlspos i · 
ções contidas no art. 3. · e seu § I.· dfl. 
lei n. 281, de 16 de setembro de 1899, po-
derá o governo do Estado usar da a ttribni-
ção que lhe foi conferida no § 4. · do citado 
artigo. 

Paragrapbo unico. Para o estabelecimento 
de novas e~colu silo, porém, lndlspensaveis 
as seguintes oondlções : 

a ) que a eatatistlca escolar demonstre 
que o numero de escolas existentes em ci-
darle, vllla ou distrlcto é !nsufficlente para 
sua populaçllo em edade escolar ; 

b ) que na escola ou escolas estabele-
cidas o numero de alumnos frequentes seja 
o maxlmo com que se póde occupar cada 
profeuor. 

Art. 2 . • A o.uctorizaçilo facultada no art. 
12 da lei n. 221, de 14 de setembro de 1897, 
para transferir cadelraR de instruccão pri-
maria e mudai -as de categoria de sexo, nos 
termos do art . 5 . • da lei n. 201, de 18 da 
setembro de 1896, comprehende o caso do 
§ 2. · do art. 3.· da lei n. 281, de 16 de se· 
ternbro de 1899. 

Art. 3. · Rsvogam se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 18 de ago~to de 1goz. 
- R~d.-ig ues Chaves . - Ribeit·o Junqueit·a. 
- ,José Got~ çalves . -A imprimir-se. 

o MBSMO SENHOR, pela mesma commiesiio, 
apresenta a redacçllo final da proposiçl!.o de 
lei n. 79, redigida de acoordo com as emen· 
das do Senado acceitaa pela Cama.ra. 



O lR • . ) ('Ã O Lu.z, (pela ordem ) requer do Eslndo ou da União , da quantia 6<tll iva · 
e obtem dispensa das formalidades reglmen· lente a~ 'I• do Yalor da conces@ão para ga· 
taes a iim de eer diEcutlda e votada imme · ranL1n da execução do contracto . 
diat~mente a redac~ão 1\ nal da proposição Este deposito poderá ser restituldo quan-
n . i9. do for entre gue ~o t rafego um trecho d& os -

Lido, poiB, o posta em discussão a ref,ni · trada, cojo cust" <eja pelo monos egortl ;; o 
da redac~l!.o à a mesma sem debate apprv - i deposito . 
vada.- Remeltn ·&e á sanc~ão, communican- ; 2.• Depost!ar no T IJ e:;o ~; ro do Estado, pcw 
do-se ao Senado. 1 trimestre adenntado . a~ quanti a~ n ecessar i~M· 

o sR. POR1'0 PR I) IO, pela commissão de 'ás despesDs de fiEco laa~ ão . 
Peti~u e~, apresenta ú seguinte : 3 .• o!Jri gação, St·h pec a úe caducidnde o 

perda do deposito, ~ ah· o cafo do força maio!',. 
P tu••e.;>· pant :; . · cli sc us~llo so /;t·e o l"' '·_;ec/o de apresentar os es·.ud t: :; tlatin !ti\·os no J:ra · 

" . 1-'5 zo de dois nonos . 
Art. 4 . • ~ao extensivos os faYores desl!t 

A commi1s1to de Representações e REque - lei ao conce8~i<.'P. bl ' IO ou e mpresa que pr o 
y•imentos a que foi presente o pro;ecto n. tender a cou slrur..;;lo do uma estrada !!o 
1:-'.:), e de parecer que o mesmo seja submet · 1 mesmo systema, que, pHtindo do ponto mais 
tido á 3 . • diecus!ilo e approYatlo com a conveniente lia E. F. l\lo jryana e possnndc. 
mesam rt~dacç!l.o. pelas cidades du Ara xá o l'atrocini(), vt\ !ar-

Sa la Ú3B commi ssoes , 18 de agost~ de 1 9~2. min a r na cidade de Monte Carm ello. 
- Pt r/o .Primo.- Si/v.;~ Fortes .- Sim,ao Art. 5. · Re\·ogam·S•J a ~ •i ispos t.;ll os em 
Sl?t lila. -A imprimir-8 e . contrario . 

<) ~R . l o:NACIO il l l' RTA ( Jit la o1·dem) requer Sala das oomm i so<)e~. IK de o:-"•)s to de 19<.1?. 
<l obtom dispensn daa form alidades re;.: imen- -Frrtn hlin B~ ~ e/1, >.-./.,., ,, , tinmc' . -A' im · 
t:.es a Hm de que tlgure na Ol'dem do dia primir-se. 
de amanbã o projecto que acaba de sor apre- o sn. " ·'VIER R<' L DI, por p arte da com-
~ c !ltado. mis; llo de lostruc<;ão Publ ica. apresento, ro -

0 SH. fRA I' JiLI I' BoTI!LilO, por _ p a ~t~ da qu e1• e obtem disponea de impros!ão t1tt i n -
commiseão de Obras Publicas . envtn a .• !een 1 tersticio a IIm de q!te sejn dado para ordem 
o seg uinte : . ! do dia de a ma n!J:l, o ~eg- uinto: I . 
P .1 l 'o!Ct1' e reda~ao pm·a 3. • d iscu ssci? soút·e i l'a reccr e 1·edac(·•iu iMni :; • • ,/ iscus.,. lo ;o/>,·e o 

o l' rnjcclo 11 , t6f i'"')eCIO ·• . ,'.).? 

A comm is&D'o de Obras Pu!Jlicas ~ de pa 
recer que o projecto n. Hil, deste anno, ap · 
p roval!o com emendas em segunda discosal\o, 
!ejn sobmettido á terceira, aSEim redi gido : 

O Congresso Legislntlvo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta: 

A commissllo do lastrucç:io Publicn, a: 
cuj o exame foi 11 ova mente submett!do o 
prcjecto n . 159, approvado e m 2 • úiscus -
lão, é de parecer que pas~e á ~~ - · e sej a 
approvado com a seguinte redacçllo, !eit.a de· 
uccordo com o vencido. 

Pro_íecco n. 1:'5.? 
Art . 1. · Fica o Presidente do Estado au-

ctorizado a conceder ao engenheiro cil'il Al-
berto Carlos da Rocha ou â ccmpanhia que 
organizar, ou a quem melhores vantagens O Congresso Legislativo do Estndo de l\li-
offerecer, privilegio por clncoenta (50) annoa nas Ueraes decreta : 
1Jara construcção, UEO e goso de uma estJ·a · Art. 1. · Fica annuada " oc Jeira de me· 
da de rodagem, pelo ~ _, ·stema <<Calllet's i\lo chanica á cadei ra úe geometri a s tri gono · 
nornil» que, part indo da cidade da Campa- metria do Internato ri•J Oy mnaei o 1\li-
nhn e pas>ando pela de S. Gonçalo do Sapu- neiro. 
aah v, vá te1 minar nas margens do rio Sa· Art. 2. · Fi ca. creado ~;,1 r~rerido lnter -
pucàby, na exteneil.o de 50 kilometros mais nato o logar de porteiro com o vencimento 
cu menoP, salvoa os direitos do terceiro. annual de 1:20••-SOO" . 

Art. 2 . · Sllo egu&lmenteconcedidos os se - ~ Art. 3.· Ficam elevados a : 
;rui ntes favortts : a) 3:6U0.3()00, a ;In,titlcaçl!o nnnu nl do roi · 

1. · O privilegio do que gosam tu ias a s , tor do Internato : 
ou tra s estradas tio forro : 1 b) 3:0008000 ..,s .-encimentos do profau~ r 

2 . · Faculdade de poder trooEform ar o s.n- de desenho: 
tema da vlaçll:o, empregando para es; e 11m 

1

. •-) 3:200;->.0CO os ·;onc imen tos do S•JCidta -
a bitola de um metro, a trac~ iliJ elect ~i~a ou rio . 
a va ~or; Art. 4.· I :~Y O!{amlG as d isposit<•es em. 

. 3. · Garantia ele ,i_uros, de 6 · . Eohro ? ca- I contrario . 
pttal maxlm~ de 3~0 :000~000, 1e o goHrno I SJla das co mmisrtiiP, 18 do a;{ostn de 
do E&tado JUlgar convoDJente, dUJ note a 19J2. _ c·,., r. ·'J '' s. ,. u R ... t <m .-/',1 dr c Joi •. 
ccnstrucçllo, qU6 so efi'eotuar á no pr·azo elo Pio 
doia anno~, depois do ~ presentados oa ostu- .

1 

· 
rl~a dellnitiVOS, .\ PRt.Sl " fAÇÃO Lf: l'il O.ti-:CTOP, RF•JU IIR DJt:NTOS-

Art . :L " 0 COIJ C>.SIÍOII U. rio obrigar-so -lta- E lNDICAtÕEB 
a!óm das cl a usulas em uso, mais ó. s soguln, • . 
t~s : I O SR. NL".st-:1 Pl:>II~IRO (f. · S o?cl·ota• ·•o) apre -

1 • Do!posito no Thesou10 do Estado, em 1 Eonta pel1 C•>mmisel'iiJ de Poltc ia, o se -
din hei ro ~u em apollces da di\'iiJa pn b: ica I guinte : 



Projecto n. 163 

(To~rcelra Legl1latura) 
A C&mara doa Deputadoa do Estado de 

Mtoaa Geraea reaolve: 
Art. 1. 0 l'lca revogada a reaoluçao n. 9, 

de l!8 de juluo de 18\111, que altera o regi · 
meoto interno da Cttm&tlt. do1 DeputMos, 
aa parte relerente áa en;endlla do Se . 
na.uo. 

Art. 2. 0 Revogam ae aa disposições em 
contrario. 

Sala daa aeasõea, 18 de agoato de 1902.-
Nun~s hnheiro . -Carvalho Britto. 

A Imprimir ~e. 
DIICU88ÃO DE REQUIRIMENT08 

Na forma do regimento é lido e posto em 
diacusailo o parecer D. 195 que teve hoJe 
2. · le•tura V111to oonclutr o mt~omo por um 
requortment.o. 

~· a&w debate approvado o pat·ocor o o 
ar . Pr.,aldente w&ntJa quo~ se rometttt ao Se · 
n~do o nquurimento a. que ello ae refere. 

Ew ~agUHia !Ida e poota ew uigouhiLO é 
1ew deb11te approv11d11. a reilacçilo llnal do 
p•·ojeoto n. J;a.-ltemett.a.·ae ao :Senado. 

SEGUNDA PARTE DA ORUEM DO DIA 

2." DUCU88ÃO DO PROJBOTO N. 148 

Lido e posta em 2 . · dlscuaaao é aem de 
bate approvado e Vlle á commtnD.o de L'!-
gtalaç&.o o projecto n. 148, sobre dtviaas doa 
dianiotoa de ltatyaluaaú e da Conquista. 

2. ' DISOUUÃO Dl PROJECTO N. 124 

Em aegulda posto em 2. · diecuulo e ap 
provada. oonjunctamente com aa omend111 do 
Sen11do a proposlçlo de ld n. 124, do Sena-
do, aobre peoullo legal doa funoaionarios 
publlooa.-Remetta-ee á commiuil.o de Le· 
gllillÇi\0. 

3." DUCUISÃO DO PROJEcro N. 154 

Egualmente sem debate, ê approvado em 
3. · dtscusalo e vae à commlaalt.o de Reda-
cç&.o, o projeoto n. IM, sobre licença 110 oi · 
daa&.? Franolaoo de Paula s~ntoa, eacrlvlo do 
juiltcial e notas da cómaroa de Manhuaaaú. 
DIICUifÃO DE BMIINDA.I DO SENADO AO PROJE· 

CTO N. 83, DA CAIIARA 

E' lida e posta em dlscusalo a aellulnte : 
E-menda offtJrecida e approvada p11lo S11nado 

ao projeclo n. 83, da•Camara aos srr. De· 
pula'.ior 

(Iniciada Eob n. 139) 
Acore6oente-ae ao art . 4 . · ira fine-e aos 

actu .. es suooe11orea que tiverem Cetto uma 
ou o.ale preataçêhe depoll do f11lleclmento 
do runcolonarlo reaponaavel. · 

Paço do Senado do Eetado de Minas Ge-
raes, Bailo Horizonte, 9 de ago1to rJe 1902.-
A .. tonio Martina F111·reíra da Sit11a, predl· 
dente.- Jo1é Pedro Dru,..,.ond, I.· aeore· 

tario .-Francilco Ferreira .-tlv"'• 2. • aeore-
tarlo. 

O .... .loAo t.ab :-Sr. Prealdente, ten.Jo 
oollaborado com o meu !Ilustrado coflega, 
represent~nte do 5. · dietrloto, reli dente 
nuta Capital, no projocto em dlscuaslo e, 
tendo tido a honra de submetter á oonaide-
raçil.o da oaaa emendat suhetitutlvas do pro-
jacto primitivo, jostiflcadas oom o fim de 
tornar bem claro o nou~ pensamento, sln · 
to -me no dever de pronunoiPr-me sobre a 
emenda do St~uado, porque alguns illustrea 
collegaa têm-ae mostrado IUJpreaslonadoa, 
suppon1o que ella possa conter uma exten-
elo de favorea maior do que aquella que 
teve em vista a Camara do• ar5. Deputado•, 
quando approvou o projecto. 

Na dlacussll.o, ar. Presidente, tornamos 
bem claro o nono pensamento que é o de 
relevar o funoalonario pnblico eo1 caso de in-
vl l idt.t e, por eua m~ rte, 01 sucoeaaorea 
mencionados no projecto, do pagamento daa 
prestações relativa• á amortlzaçao do valor 
de suas oaaaa. 
Poaterlorment~, ar. Presidente, estende· 

mos o favor da lei aos ceaaionarios de ca-
sas que sejam (un.:cúmario1 zmbt ,cos . 

Nll.o devemos estender este favo •· a outros 
aem mentir à razllJ de equidade do proje-
cto, quo via& aómente o tuncoion Jtlismo pu-
blico. 

A emenda do Senado, á primeira vista, 
parenta estender 01 favores da lei a ceuio-
narios de cuas que nlo sejam rancolona-
rios publicos. 

Nlo foi, nllo é eate o pensamento do Se-
nado. 

Não é eah a lnterpretaçao lithral da lei. 
Dluemos na discuaalo do projecto que era 

natural que o Eitado, fazendo uma libe-
ralidHde, determinada por um motivo de 
equldade. eahndes1e eaaa liberalidade ál 
vluvas, tllhos menoro1 o Incapazes e ftlhu 
solteiras do1 funoolonarloa publlcoa, 1•lle-
cidoe antes de se converter em lei o pro-
jeoto emendado pelo Senado. 

Mas o art. 4. · do projeoto dispO e ( té) 1 
O Intuito dos auctorea do projeoto foi, ar. 

Ptealdenta, exigir a prova de qoit11çlo por 
parte dos auooeasorea dos fu.ncalonarioa já. 
Calleoldos, até d data do fal~cimetlto do (unc -
cionario e não até a d2ta em qu11 a viu~>a , fi · 
lhos menor111 ou incapazu e filhas solteira r 
tenham de gosar d? fuvJr da tei. !Apoiados). 

A redacçlo,porém, nlo exprimiu eue pen-
samento. 

O Senado ponderando o &83Umpto verl-
ftcou, de C!icto, que o pensamento da Cama-
ra se bem que fosse o que acabo de enun-
ciar nlio eahva bem expresso no projeoto e 
por isso deoldlu que ae &Jcrasoentaese ao 
art. 4. ·,in fiM (lé) : 

A emenda,er. Presidente, nlo aproveita ao 
oeaaionario de oaaa que nllo aej11. foncclooa-
rlo publico doEttado aproveita apenas áquel· 
lea de que trata o art. 4.· do projeoto, lato é, 
vluva, llli.toe menoree ou tno~pii.Z ~s e lllilaa 
solteira a doa tuncoionarioe publloos. 

Este é o Intuito do projeoto, e1te o in· 
tulto da emenda, que, completando o noeso 
peneamento, vem tornar maia equltativa em 



relaçi!.o à viuva, filhos menores e lilhaa sol-
teiras dos funccionarioa poblicos a liberali-
dade con&tllnte do projecto, limitando se a 
exigir delles o pagamento de uma só pre · 
staçi!.o posterior ao fallecimento do pr.lprie 
tario da casa. 

Por leso, tendo a emenda do Senado por-
fim tornar mais completo o ptlnsamento da 
Camara declaro que 11 acceito e voto por tolla 
(muito i-em ; muito bem). 

Nilo havendo mais quem peça a palavra 
encerra ·r e a disf'uesi!.o, sendo approvada a 
eme:~.da do Senado.-A' ~ommiesll.u ds Reda-
C\iii.O. 

Suspende se a ~essão por lO minutos, sen-
do re11becta findo este prazo. 

DISCUSSÃO DE li ME:'( DAS DJ ~"NA l'O .\' PROPOS I· 
ÇÃO N. i6, I' A CAMARA 

S!l.o lidas e postas elD discussão as seguin-
tes: 

Emenda~ offe.- ecidas e nperovarfas eelo Senado 
li proposição n . i6, da Camara dos senhor,s 
nel'ulados, de 1902 

Accrescente-se onde convier : 
Artigo. E' o governo auctoriz~ do: 
§ I .· Em quanto n>to 6Dtrar em a~oordo 

com os Estndos productoreM de café, a auxi-
liar pelo modo que for m~ is conveniente 
aos particulares ou associaçOes que se in-
cumbam de razer conhecido o café mineiro 
nos mercados extrangeiros. 

§ 2. · A conceder isenção do imposto de 
exportação do café que, em pec; uena quan-
tidade, for destinado a exposiçOes em paiz 
extrangeiro; o a reduzil-o razoavelmente 
quando o café for exportado por jlarticula· 
res ou associaçOes agrícolas paro. venda di-
recta nos mercados extrangeiros. 

. § 2. · A nome.ar pessoa habilitada que, 
VIsitando as reg10es agr1colas e pastoris dos 
Estados Unido• da America do Norte, do 
Cuba, do Chile e da Republica Argentina 
apresente relatorio circumstanciado sobr~ 
os processos de cultura dos vegetaes, e cria-
çllo dOS 9Dimaes adaptados a D088a lavoura 
salarios, frete•, transportes, preparos, preço 
e. ac~ndioionamento dos productos; commer-
CIO mterno e externo dos mesmos· ensino 
pratico, systema de credito e outràs ques-
tOes que pouam lntereesar a lavoura mi · 
neira. 

§ 4. · A organizar na Capital um labora 
torio de analyse de terras e 11dubc.s tendo 
a seu ·cargo aconselhar aos lavrado'res no 
que di& respeito As culturas mais vantajo · 
sas. 

A analyse podara ser feita em amostras 
ou in situ, quando for necesst.rio. ' 

§ 6. · A nomear até tres profisaionaes que, 
em excur, oea pelo Estado, estudem as mo-
lestlas que mais damno causam ao gado 
vaccum, muAr, cavallar e suino, ensinem o 
modo de combatel·as, aconselhando tambem 
o que for conveniente para o progresso da 
industrla past'll'il. 
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§ 6 . • A estabelecer a plantação de um 
vinhedo experimental natt proximidades da 
Capital, o c,.1al servirá de viveiro de mudae, 
e de escola pratica para a aprendizagem do 
cultivo, poda e enxertia do uva e tratamen-
to das molestias a que esta sujeita. 

§ 7 . · A adquirir macltinas propt·ias para 
a lavoura, pequenos apparelhos para o fa · 
brico de vinho, putver<r.adores, saes e adu-
bJs para o t •atamento da vinha, rtlw de se-
rem cedidos aos lavcadores, pelo custo. 

§ 8 . · A adquirir utens11los e macbinae 
para o rlesenvclvimento da se1·icicultura. 

Artigo. A despes.. con1 o eerv1ços meu• 
cionados no 11rtigo antecedente nl!.o .. xce-
dera á somma que for lixada no orça-
meuto. 

PaçJ do Senado do Estado tle Minas Oe· 
raes, Helio Horizonte, :<9 o .. julh o de 190:!.-
Antoni ·> Martin s Ferr ei• a da Sotoa, presiden-
te.-.Jo ~li PeJro Dru.,.mund, I .· secr;,tario, 
Mauoel Te•a:ei>·a da Cosi<•, 2. · sec1·eturio. 
f'rOpo81ÇikO O. 76, dD ( :amara, de 190~ , 4 

qual se referent as emenda8 supra 

O Co ngres ~o do Estado de MinaF Oeraes, 
decreta : 

Art . I.· Fica o Gov .. rno auctoriza oo a 
entrar em accordo com o Governo da União 
e tios outros E~tados prn:iuctor"s de cara 
atim de promover no extraugeiro a propa -
ga nda do consumo deste producto. 

§ I.· O ca :e dbstinado a pr(l pagan-:la, en-
viado pelas municipalidades, assoCia~ües ou 
particulares, ~O I a lSOnlo de !nlpO>tOS, 

§ 2.· O Governo limitará em 1egul amento 
a quantidade de c~fà quo poderá ser enviado 
pel as municipalidade•, a~sociaçOes ou parti-
culareo. 

Art. 2. · Logo que seja publicada esta lei, 
o Secretario tias Finanças solicitará para 
ella a uttençllo das municipalidades e provi· 
denciará no sentido de racilitar a remessa 
de café destinado á propaganda. 

Art. 3. · Revogam ·se as disposiçOes em 
contrario. 

Paço da Camo.ra dos Deputados do Ettado 
de Minas Oeraes, Bello Hurizonte, 25 de ju-
lho de 1902. - Francisco Ribeiro de Oliveil'a, 
presidenta . - Celestino Soares da Cru•, 1.• se· 
cretario. - Dr. Felippe Nunes Pinhei•·o, 2.o 
secretario. 

O Br . Silva Forte11 :-Sr. Presidente, v. 
exc. e a Casa conhecem perfeitamente a 
importancia da mataria de que tratam as 
emend~.3 do Senado á proposição o. 76, da 
Camara dos srs. Deputados; portanto ba:o 
de relevar me o occupar a tribuna no final 
da sessão, despertando a atte~ç!io dos meus 
collegas para que et1es, com seu criterio e 
fundados conhecimentos do asaumpto, eaola· 
reçam o mesmo, afim de que possamos fazer 
alguma cousa que venha sat<sr11zer as aapi· 
r11ções da lavoura do nosso Estado. 

Sr. Presidente, poderia alarga!' me em 
longas considerações J•elerentes á mataria 
de que tratam as emendas do Senado; entre · 
tanto poucas palavras direi no intuito de 
juatlficar meu voto. 

Desejaria que pudessemos noa pronunciar 
~obre o proJecto apresentado pelo general 
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Quintlno Bocayuva, a respeito do qual. já se 
pronunciou o Estade do Rio, acceitando o •.. 

O aa. JoÃo Lt·Iz :-E o de S. Paulo, rejei· 
tando o. 

0 IR. ~lLVA. FORTEI ... e outrOJ Estados 
da Uoillo eatilo animado• do mesmo intuito. 

Ninguem mala pedindo a palavra encer· 
ra-se a dlscmsllo, .ficando a votaç1o das 
emendaa adiaoia para quando houver nu· 
mero legal. 

Esgotadas as mat,riaa da ordem do dia 
o ar. Presidente d6slgna para amanhã a 8e-
gaiut& : ' O Congreaso de S. Paulo utá dividido : 

un~ entendem qu& o pro,jecto do general 
QmiDtino Bocayuva deve ser nocelto, outros 
peDaam que esse projecto irá atrectar lnte· 
ressea geraes do E~tado, qmebrando com as P RDII!IR .\ P.\RTB 
relações internnciona's crendu om conve . 
nloa pelo governo dn t;ni!io com di1farentes Até uma hora da tarde : 
pa.izea. Leitora o npprova~ão da acta . 

Eu preferiria quebrar com es!es esorupu· Expediente. 
!OS do governo quando se trdta de um pro· Ató duas horas da tarde : 
Jecto sobre o qual recahlu, unanimemente, Segunda leitura dos parecet•es de commis · 
11 attençil<J d~!-lavoura, projecto que, ao an· siles e dçs proj ectos, depois de impressos e 
nunotar.ae, .JÁ está 11meaçado de ser sutfo· di!trlbuido~ . 
codo, unicamente pelas conveniencia& inter · Apressntaçil:o de pareceres das oommis· 
naoion:.es de tratados commerciaos a ulti· sões. 
mar-se, unicamente porque tememos pelo . Apresen ta.cã l do projectos, requerimento•, 
eat~beleoimento de um n:'lnopollo sobro 0 md:.ae.Çi)as, mterpellaçõ3s ou moções. 
caro, porque temornc~ que outrog paizes ve· Discussão de requerimentos, indicaçilell, in· 
nham crear impostos pro ltibitivos, declarao- terpella ções e moções. 
do se a guerra de tar1fds. Approvaçii'> de redacções llnaes. 

O sa. JoXo Lut z :-Creio que não 0 6883 a Votação da mataria cuja disoussll.o ~~ou 
cnusa do terror; a cauea do terror é o 0011 • enoerra~a. . 
venio fsito com a !ta lia e a França, em vir· TercetrD dtscuss!i·J. do project'> n. 155, 
tu:!e do qual o gove:..no federal 8e obrigou concedendo morn.torta ao ex colleotor da Ja· 
a nilo augmentar o imposto do cafó. 

1 
naar1a para pagamento do aloanc& vertflca· 

· O IR. SII.VA l"oRTJc8:-Esses convenios a in· do em sua8 contas . 
da nil'> eatilo firmados definitivamente: o H· 
lustrado collega eaha que o mintatro brasi· ·I SE•·l' I'(DA PARTE 
le1ro na. ltalta tevo tlo ser removido em vir· . 
tucie do governo daqu~lie paiz não ter accei· Ate ·I t (l ras tla tarde : 
to.1o a proposta que o governo brasileiro (a. Terceira tliscussão do projeoto n. !32, au-
zla sJb~e reducçlio de taxa que poderia ct?rizando o governo a nomear uma com-
aproveitar a exportação do 00180 caro . mtaslio para . elabor~r um projecto de Codi. 

Mas, 81'. Presidente, nilo 8e acha em dfs· go de orgamzação JUdioin:ria e de Processo 
cunão o projecto apresentado pelo illustre Civil. . . . 
brastlelro general Quintino Bocayuva por- Primetra dtacu8sllo do pr~Jecto do Senado, 
que se o estivesse, eu teria de me ~ppõr resultante da emenda n. 4 á proposição de 
em parte, â.s suas disposições, creando Ih~ lei. .n. 79, _desanne:rando de quaesqu~r dos 
reatrlcçoaa •mpreacindlveia. offiotoa de JU8~iça da comarca de Juu: do 

O sa. JoXo LUIZ r-Desde que v. u:c. se Fóra o do regtatro geral de hypothecas da 
oppuzeue em parte matava o projecto pola mesma comarca. 
elle ó um todo hom~geueo. ' Terceira do de n . 159, reunindo cadeiras 

O sa. SILVA FoRTEs :-Comprehendo que 0 no Internato do Gymnasio Mineiro e conton· 
poder uecutivo pudesse eatabelecer um do outras providencias. 
monopol!o pelo qual teria de reautuir aos Levanta-se a seullo. 
fazendeiros o preço m!nimo de anal produ . 
cçõea; um monopolio que eatatuido sob esae 
ponto de vist\ poderia dar reaultados, mas 45•SESS.\O ORDINARIA, AOS 19 DE AGOSTO 
reaultadoa muito incertos e problematicoa DE Hl02 
pela escassez doa fundos neceaaarloa que con . 
atltuluam o capital de reslatencia. 

Na impossibilidade de tratarmos d~ proje· 
cto ~o general Qalntino Bocayuva na actual 
aesaa.o .• acc&lto aa emeodj.s do Senado, pois 
ell11a )á coDsagram multa cousa, e direi 
meamo, o.qulllo que talvez nllo tenba de aer 
pratica tio; entretanto, ness11s emendas se 
acham consubstanciadas diversas dlapoai· 
çõe1 exequiveis que já servem para pro-
var a boa vontade do poder leg!alativo, do 
accordo tom &I circnmstanoiaa financeiras 
do Estado. Tenho concluldo. (Mui to /Jem! 
muito bem !) 

O u ·. A•••• Uma: -(Não devolveu o 
aeu diacurso). 

PREiiDE:'iCI.\ D:> SR • . Rlll ~lRO DE ÜltVE!RA. 
SmH!.I.Rio:-1.• part~ da orJem do dia . -Acla .-

~~pcJtent c . Di sc ttr 'o o reque rimento Llosr. José 
vonç~t,· e~ -2. • leltora.-Apresentação das pare-
c-ores os . 1!16 e 197. Idem Lia relac~.lo Onal do 
proj~cl o 11. 154. -ApproHtllo th reaacçlo fio~ I 
do projrcto n . 114.-VotaçõP.s adiada!.-3 · dl!-
cu!s11o do projedo n. 151.-DisctHW do sr . Sll-
ra t"orte3 . Discurw e emen~a do e r Jono Ltti7. 
Obscrvaçú~~ do H . Porto Pdnn.-2 . · parte.-
3.· dlscu! sao do projecto o. tal .-1.· do pro-
)ecto do Seo1do, rt~ttllmle da emenda n. ~ á 
proposição de i !i o. i9.-S.· do dt n . tr•9.-Re-
qocrlmaolo de ur~cnci1 -ApresenlaçJc, .te re-
dacçáo final do projecto n. 1~0.-0rdc.n do dia . 
Ao moio dia, feita a chamada, aoham-~:ê 

preaentea os srs. Ribeiro de Oliveira, Ceies· 



tino Soares, Nunes Pinheiro, Delfim fl':>reira, 
.João Luiz, Xavier Rolim, João Pio, Arthur 
Pimenta Brandllo Filho, Luiz Ronnó, Silva 
Fortes, 'Joaquim Callxt~, Olymplo B:>rgeP, 
Jayme Gomes, Astolpho Pmto, Frankltm ~o
tolho Ribeiro Junquelra, Leopoldo Corres, 
lgnadio Murta, Abeilard, Porto Primo, Olym-
pio Mourllo, Assis Lima, _Dosiderio . de Mello, 
Ferreira. e Mello, Agostmho Peretra, Epa-
minondas Ottoui, José Gonçalves, 5imeão 
Stylita, Edmundo Blum, Valeria de Rezende, 
Rodrigues Chaves, Carlos Toledo, Tavares de 
Mello e Lindolpho Campos, faltando com 
causa participada os ara. F. Feixoto, Gar-
pnr Lopes, Raposo de Almeida, Julio. Tava· 
res e Jol!.o Vello9o e sem ella os ma1s se-
nhores. 

Abre-ao a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não barendo 

quem ~obre e lia faça observações o sr-. Pre · 
siden te a dâ por approvnda. 
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sabilidade no acenario político 1lo paiz, quer 
peloseu panado ohoiodetradicç u38 honroaaa, 
quer pelasuo.pos!çíl" oll!cial,como presidente 
que é de um dos mais importantes E1tados 
da Ropubiica ; aureo!auo asse plano pelo 
nome desse bra~ileiro ue l alenb privilegiado, 
ollo nl\o podo deixar do merecer a consi do-
ração da Camara doJ srs. 0Jputado~ do t;$ · 
ta1o de Minas (apoird os , m uito be m ) . 

Sr. Presidente, o Congresso Mineiro . em· 
panhado em auxiliar o ~overno do Estado 
na solução da crise fln11nceira que temos 
atravessado nestes ultimos annor, empenha-
do em procurar, por todos os meios debel-
lnr essa situação afll ic tiva, nlto se esqueceu 
(me ê grato recordar neste momento) da p::-o-
pugoar por todas as medidas que viesaem 
auxiliar o nosso desenvolvim ento aconomi-
co : comprehandeu perfe itamente que n1lo 
oodiamos ter finanças pra·speras sem lJUe 
fos sem tarnbem prospuras liS nossas fontes de 
producçl!.o (aJ>oiados), quo niío podíamos con-
seguir o equillbrio orçame ntario em bases 
;;olidas e estaveis, sem que esth·essem tam -

0 BR . I.· @~:CRI·:TA.RIO dá conta do seguiu- bem apparelhadas as nossas fontes d€1 pro-
te : ducção para a restauração das contribuições 

1> • qoe vamos pedir a essas mesma~ fontes para 
,equen mento o cuiltoio dos di versos ramos do serviço PU· 

Do engenhe-iro Jayme Brotas fl lloring, pe- blico. 
dlndo privilegio para explorar o leito do Sr. Presidente, é-me grato lembrar que, 
ribeirl!.o de Santo Antonio em Son!a Bar- durau te oa quatro aunos da actual legisla-
bara.-A' commislíi.O de Minas. tura, o Congresso Mineiro n!io se esqueceu 

o sr . .J~11é Goaçahea:-Sr. Presidente, de nenhuma das industrias, pois, do rles 
com a grande baixa que tem sotrrido ultima- envolvlmanto de todas ellas. dependem o 
mente o nosso principal product:> de expor-~ engr:m~eclmento e a prJsperldade do Esto.-
taçllo-o café-, todos os esplritos que se do (op01!1dos). 
preoccupam com os destinos deste p3iz tem E' assim que a industria axtractiva, além 
procurado um meio, um plano vlavel que de diversoa fa vores que dia a dia vae mero-
possa salvar a lavoura do café da situaç!!o oendo desta Casa, obteve a roducção do im-
angustiosa que ella atravessa (rrpoia ,1os). posto da exportaçiio do ouro da 5 '1· para 

Todos se empenham em achar o remedio 3 i/2 '!· ; é assim que vemos que a :ndustria 
para esse grande mai, todos se empenham pas toril, alóm das feiras de gado que foram 
em descob rir a solução que devo valorizar creadas com o fim de libertar os nossos cria· 
o café, visto como é este o principal pro doreP , os nossos inverni,tas do monopolio 
blema que se impil~, na quadra actual, de do Rio de Janeirf', conta tambem nesta Ca-
preferenoia a qualquer outro. mara, vozes auctorizadas que se levantam 

Qoer na imprensa, quer nos congressos quando estão em jogo OP ~eus interesses. 
legislativos , quer nas 0:9sociaçõas particula- Ha poucos dias, vot ámos tambem aqui uma 
res, muitos alio os planos ultimamente sug- medida que vem satisfazer os justos recla-
geridos, cada qual disputando a primasia de mos da industrias manufactureira, medida 
ter descoberto o meio de amparar essa la- essa que nl!.o vae da certo der grande pre-
voura, que viesse Falvar a União, diver>os juizo aos cofres do Estado, mas que tem um 
Estados e os oapita-.s particulares, visto como grande alcance pratico, um grande eff<~ito 
todos t em seus :ateresses ligados intima- moral, que é o de mostrar aos nossos lndns-
mente á cultura do café. triaes, aos nossos fabricantes qu~ o Congres-

Niio quero, nesse momento, ent rar na ana- ao Mineiro n1lo é surdo ás suas queixas, nl!o 
lyse detalhada desses difl'erentes planos, é surdo its queixaa daqualles que formam as 
mais ou menos engenhosos, qne ultimamen classos conser-vadoras da sociedade. 
te appareceram para solução do problema A lavoura do café, que é a mais impor-
a que venho de referir-me, mesmo porque tanto do Estado, tom mereciuo especial a.t-
para tanto me faltaria a necessaria compe- tençlio do Congresso ; todos os poderes pu-
teucia (não apoiados); mala, se assim é, devo blicos ttl m empenhado seus esforços para 
confeuar, entretanto, que um appareceu reduzir as tarifas de transporte, e, no co-
ultimamente, que tem empolgado todas as meço desta legislatura , o p)der legislativo 
vistas, que vae sendo largamente discutido: tratou de reduzir o Imposto da exportação 
quero referir-me, sr. Presidente, ao plano daquelle produoto, de li para 9 'h o que 
apresentado pelo illustre brasileiro, o sr. custou aos cofres publicas sacrlilcio superior 
general Qulntino Bocayuva, digno presiden- a dois mil contos. Se e1se tem sido o proce -
te do Edtado do Rio de Janeiro. dlmento do Congresso MineirJ, pareae-me, 

Eue plano que vem aureolado pelo nome porém, que a nossa missão nlio es tá finda 
de um brasileiro notavel e de grande respon- ainda e que a Cr.mara dos Deputados preci-



... 
1a, na qu:ldra angustioea que atraveua a 
lavoura do café, vir eatudar de novo o ••· 
aumpto, para que pos•amos apresentar um 
melo, ~m plano que venha tirar eua lavou -
ra da eltuaçlo aflllctlva em que se encon· 
tra. 

E' por iaeo que eu, apesar da minha ob · 
aouridade (não apoiados geraes), tomo a liber 
dade de vir, neste momento, propor á Camu -
ra a nom1_11çll.o de uma commiull.o ~~ ixta, 
composta de quatro deputados e de tres ae · 
nadoree, que estude o a81umpto, otrerecen · 
do depois qualquer medida neaae sentido. 

Babemos que o plano apresentaria pelo il 
luetre braeileiro general Qulntino Bocayuva, 
foi remettido ao patriotlco governo deste Es· 
tado e ute, por aua vez, remetteu-o á Cama · 
ra doasenhoru Deputado•, achando-se agora 
em poder da llluatrada commlssll.o de Orca · 
mentodesta Case. 

Esse plano poderá aervir de baae para os 
eatudos, e a commiullo , examlnandc-o detl· 
damente, pois elh.t, como diue e repito, 
parte de um patriota de talento prlvile;;la 
do, de um homeD'o notHel pela sua grande 
responeabilidade, . virá depois apresentar <> 
fruoto de seus trabalhos. 

A Camara aaaim procedendo, penso que 
terá feito o maior aerviço que actualment.e 
uma corporoçll.o deliberativa pode prestar 
ao nosso Estado e á Republica Brasileira. 

Portantc> , fazendo estas considera~õ3s, peço 
a v. ex c., ar. Presidente, se digne consultar 
á Casa se delt~ga poderes á Mesa para no -
mear quatro deputados que bll.o de fazer 
parte d11 commhfliO e . maia-que se convide 
ao Senado para nomear trea membres que 
tambem fdrll.o parte da mesma commisell.o. 

(Muito ~m ; muito bem) . 
O aR. PaB'iDENTE :- V. exc. deverá mau-

dar eeu requerimento por escripto . 
Vem á MeEa é lido, apoiado e posto em 

dlacussD;o o aegninte : 
Rtquerimenlo n . to 

Requeiro que a Camara dos srs . Deputa 
doa auctorize à Mesa a convidar o Senado 
para ae fazer repre!entar em uma com mia· 
all.o Mixta para estudar o p•oblema da valo-
rizaçllo t.lo ca ré, delegados hmbem os po-
dereM preciso• p11ra nomeacll.o de quatro 
membros desta Casa p11ra a referida commls-
sD;o . 

Sala das sessões, 19 de agosto de 11102 .-
José G~ nça/Vl'S, 

Nilo havendo quem sobre o requerimento 
peoa a P"1avra, encerra-se a diacuas!o e pro · 
cedendo-se á votaçllo é ~ mesmo approv11do. 

0 BR. PRBUDBNTB nomeia po-r parte da Ca· 
maru, para a referida commisfllo os us. 
deput&d< 1 Jmé Gonçalves, Epaminondas Ot-
toni, Luiz Rennó e Valeria de Resende e 
manda que se communique ao Senado. 

St:GUNOA L EI TURA 

Tem 2. · leitura e lica sobre a Mesa para 
ordem doa trab,lhos o projeoto n. 163. 

AP8E8DTAÇ10 DE PA&BCEaB8 DR OOMIUIII:IBI 

0 SR . XAVIER ROLIM, pela commlerll.o de 
lnatruoção Publica, apreaenta oe eegulntea : 

Pat·ecer n. 196 

(Terceira Leglalatura) 
Em requerimento dirigido ao Congresao 

Mlneiro,apreaentado á Camara doa ara. Depu · 
ad os e encaminhado á commiasll<> de Inatru-
cçll.o Publica, o c tdadllo Alberto André Del-
pino, professor de desenbo do Internato do 
Oymnaaio Mineiro, reclama contra a redu-
oçllo dos seus vencimentos feita no § 3. · , 
do art. 9 .·, da ll!i n. 318 , de 16 de set•m bro 
de f901. 

Como tenha attendirl o - tanto quanto per-
mittem os recurs •s o rç•me ntaea do E&tado-
á reclamação que lbe p~ receu justa, no art. 
8 . · do projecto n. 159, que hoje entrará. em 
3 . · discus81!o, a commi~sll.o de Inatrucçll.o 
P•1bl ica é de parecer-q ue seja aroblvajo o 
dito requerimento. 

Sala das commissõea, 19 de ogo~to de 1902. 
-Cont>go Xa11ier Rolim .-Padre Jo/!o Pio. 

Pt~recer n . 197 

(Tercaira Legiflatura) 
Em requerimento apresentado á Camara 

dos ora. Deputados e ancaminllado á corumia-
fão de Instruccão Publica , a director.• do 
Collegio de Nossa Senhora daa DoreR de S. 
João d'EI-Rey pede ao Cougreuo Mineiro 
que haja por bem conceder áquelle estabe-
lecimento de ensino secundario, fundado 
para educaçlio do sexo feminino, as prero-
gativaa de que goaam as Eicolas Normaes 
Munioipaes. 

Como no art. 8 da lei n. 318, de 16 de se-
tembro de 1901, eoteja o governo auctoriza-
do a fa:r.er tal concesslio aos estabelecimen-
tos de ensino aecundario, existentes no Es-
tado e organizados segundo o plano do en· 
sino normal, é a commisall.o de lnstruoçll.o 
Publica de parecer que seja o requer imento 
remettido ao poder executivo para resolver 
conforme a lei e a . justiça . 

Sala das commiaaõ3&, 19 de ~.gosto de 1902. 
- Conego Xaviet· Rolim. - pHdre Jo ~o Pio . 
-A imprimir·ae . 

0 SR . RODRIGt:B8 CUA.VE8,pOr pat·te da COm· 
misello de Redacça;o , envia á Mesa o ae -
guinte : 

Pat·ecer e t·ed·• ~;Çàu final soiJre o ]Jrojeclo 11 . 
154 

A commisslio de Redaccão de Leis a que 
foi preseute o projecto n . 154, da Camara, 
é de pareo~r que eeja ad~; ptada a seguinte 
redacçll.o final. 

O Congrea!o Legislativo do ' Estado de Mi · 
naM Oeraee decreta : 

Art. l. · Fica concedida ao cidadão Fran-
cisco de Paula Santos, eacrlvll.o do judicial 
e notu e officiol do registro gorai de bypo· 

I 
tbeoaa da comarca de Manbuaasú , urna li· 
cença pelo prazo de tree annca . 

Art . 2. · R~vogaro-se as dispoaiç1lea em 
contrario. 



-· 
Sala das com missões, 19 de agosto de 1902. 

-Rodrigues Chaoes.-Ribeiro Junquei>''l ,-Jott! 
Gonçalf:es .-1\ lmprimir-Pe. 

Não h a pr< jectos, requerimentos, indica 
ções e moções a serem apresentados, 

APPROVAÇÃO DE R!DACÇÕEi Fl\ABi 

Lida e posta em rliscussllo, é sem debate 
approvaia a redacção final do projecto n. 
144.-Remetta ee ao Senado. 

\'OTAÇÕEi ADIADAS 

Em seaulda, annunciada a votaç!lo da ma· 
teria cuja dlscus!!lo ficou encerrada, f :i 'l 
sem debate approvadas as emenda' do Se· 
nado á propr.si~ü'l de lei n. 76, ~obre propa-
ganda do conmmo do café, quo vllo á com· 
misEi'lo de Redacçl!o. 

TERCEIRA DlfCUSPÃO !JO PROJ f:CTO !>. 155, 

E' lido e posto em 3. · dircussã'> o projec· 
to n . 155, conceder: do moratoria ao ex-co l· 
lector da Januaria para paga mento do ai · 
canc., veritlca•l o Effi duas contas. 

O 8r . 8llva • ·orte• : - Poço a v. exc. , 
sr. Pr~sidente. maodar -me o projecto em 
di r cuuão ( ti .•a• is{tito). 

Sr. Pre~idente, pedi a palaHa unicamente 
para juftitlcar meu voto com relaçll.o ao 
projs cto n . 155, que concede moratoria ao 
ex collector da J onuaria, cidarlüo Vicente Do· 
mingos 1\fnrtins, expondo ao mesmo tempo 
all{umas duv1d ns quo pairam em meu espiri· 
to e que por cert o serã'l esclarPcidos pelos 
meus illustraios colle::ras, atlm da quo este 
p r r j. cto, em anado desta Camara, n!lo posPa 
soft'rer impugnação na outra Casa do Con -
gTesso. 

V. ex c . e a Ca•a sabem, sr. Preaidente, 
que os colloctores do Estado eAtll.o aujeitos ao 
re~ulamento Hscel, isto é, o cidadão nomeado 
collector terá, para entrar em exercioio, de 
prestar fiança de conformidade com a legis 
laçll.o vigente, afim de que tique garantido 
qualquer desf»lque contr& o e r• rio publico . 

V é, portanto v. ex c . que vindo o colle · 
ctor da J• nuaria solicitar do poder Jegislli· 
tivo moratoria para liquidar o seu debito, 
está sul11eudido que a !lança prestada foi 
insutDoien te p• ra enc•brir o desrnlque que 
se ,·er1tlcou na prest~ ç!lo de sua~ c11 ntcs . 

0 tR. ARTHUR PBI E~TA:-Elie n!tO prestou 
fiança. 

0 fR, PORTO PRIMO:-' Foram oft'erecidos 
bens parn ll&rantir o alcance. 

0 SR. SILVA FoRTES:- Fico sabendo que· 
elle foi nomeado sem nunca ter prestado 
fiança. 

Entrehnto . pelo h i. to1·ico d~t quest!!.o, sa 
be se que o go verno, procur11n do aca utelar 
os interea•e• do Estaao, tratou de tomar 
contas á eue funccion•rio, voritlcHndo en 
tll.o . o rer~rldo alcance contra c,s cofr.;s pu · 
blicos. 

Por intermedio de terceiros !'oi pussadn. 
un a eFcriptura do by potheea garantidord 
desse deBf•lque, de m•neira qu" tenho du · 
v1r.<a~ •obre o l1mite da re~ponsab11idada 
deues terce!rce. 

U)l sa. DEPUTADo:- O limite está verifica-
do nas contas. 

0 SR. SILVA FORTBP :- E' uma questll.o de 
direito que OR meus illustrados coll@gas po · 
tlerll.o e~clarecer afim de que amanhi!., já 
tendo o Estado garantia de hypotheca para 
o desf11lquo occasionado pc;lo collector, não 
possam ea;;es hyp'>t.hecantes vir pedir a 
iSetiçã 1 de Sita reMponsabilida<le, porquanto, 
desde que o Congresso concede moratoria 
ipso facto ex im e de responBabili.Jade esses 
terceiro•. 

U)l SR. DKPUTADO:- A morat.oria não in· 
bibe a obrigação. 

(J ER . SILVA FORTES: - A mora torl!l. não in· 
hibe a r bril(açllo, a gauutia real, ma• o 
acto P ' Pter10r :lo Congresso, C1Uceden-to mo· 
ratoria ao collecter, poda mntivar por parte 
doP cida t.l llos que vlers.m offarecer e~ s as hy· 
pot.bec"~ uma nccllo rontrn o EstAdo e Eó o 
poder judiciario poderá deci di r de que parte 
está o di • eit,r>, occasionan-to dispendh para 
o erario publico, com questões que podem 
For t>~cl " recid a s ou eliminadaH . 

NJ qualidade deslgnatario deste proj ~to ao 
ser D pr~s e ntado para 3.• d iscusFi!O. po r con -
fi ar, como confio, na competGociR do~ meus 
companheiros de commissão, ve nho provo-
c.\r da parte de meus c o lle ~H S 11ma interpe · 
tracll.o, a flm de que desta Cas1 emane um 
projecto de lei, puro e isento de todo e 
qu alquer compromisso para o E~tado. 

Fazentl <l estaR li !!oi rns coosiliarações, e es-
clnrecidll meu ePp i• i to pelos illustres colle· 
I!BS ver~ aco • em di •·eito, darei meu voto á 
merlitl a cons ;gnatla no projdcto, porquanto, 
ell • é ju,ta e equitativa. 

Ter.bo concluído . (Jfuib úe ·" ; muito bem). 
O sr . .Joi\o Luiz:- Sr. Presidente, ve-

nho justificar o meu voto em favor do pro-
j•.cto em discussão, apresentando uma emen· 
da explicati,·a do pensamen to cont ido no ar-
tigo 1. ·, emen1a explicativa, digo, porque 
não fn mais do que to r nar bem cls.ra . . . 

0 PR . SILVA FOrTES:· ·V. exc. é mu ito COOO· 
petc.nLe para f,zel ·O (npoiados gs ·acs). 

O IR. Joio LUir.:- (Agra·'ecirlo) ... a inten· 
çll.o tia Cllmara ao votar o projecto. 

Vr. t~ a favor do proJ ecto porqu e, p ~ l!l. dis-
cussão havida e pelas informações do~ illus· 
trnrl os mem hros da commiRFilo de Petições, 
n j o que ~a tJ·&ta de um collectur nomeado 
no tempo do lmperio. sem fi ança, o q ue , sem 
tlança, exercrm esse cargo pnr longos annos 
veriflcando·se, por occ~sill.o dm prestaçli.o de 
suas cont;~s, a existencia de um alcance. 

O cid adã·• em qubstno nll.o tinh11 fiança 
que garantisse o p11gamento do alcance e 
oem oens propri és P.ll" on1e se podasse in-
demnizar o Esta t!o. de maneira que so Ira· 
tava de uma J1vida Hct iv., p •rJirla, por f~lta 
de ll&rantias r. e solvabilida le p or parte do 
collector (llpoia•ios). 

Para evitar, r.or rim, a consequenci a penal 
re• ultante do sau acto, nlguo~ oidarlll<>s tia 
co warc~ tia Janu~ri a utfereceram bens ao 
EstH.<Jo para g11ranti r o pHg!l.wento do al-
cance. aoceitando o Thesouro essa aarantia, 
couf•J rme c•·n sta do relator1o do respectivo 
tl~cal das rc~ud11s !JUblicas, que atDrma a 



exlatenola de eaoripturas de bypotbeca para 
1a! fim. 

Portanto, a moratoria que o projecto con · 
cede nllo aproveita directamente ao fonccio-
narlo alcançado por má. fê, por desídia ou 
por qualquer outra circomstancia, que nllo 
Indago, mas favorece aos oidadllos que por 
aua vez asseguraram ao Estado o pagamen · 
to do alcance ... 

0 sa. SILVA FORT I:: I :- Es ~a é que é a 
verdade. 

O aR. JoXo LUiz : - Sim, porque com os 
seus bens garantiram o pagamento de uma 
divida que o Estado nllo receberia do deve· 
dor directo, porque elle n!lo tinha bens para 
pagal·ll ( npoiados ). 

O facto é o seguinte : a divida activa re-
sultante do desfalque do collector da Janua· 
ria- era uma di vida perdida para o Esta-
do, porque tal collector não tem bens para 
fazer o pagamento ; alguns cidadãos presta -
ram· se, sem obrigação alguma de ordem 
jur'dlca, a garantir tal púgamento . 

Nilo é multo, portanto, que o l!'stado, accei· 
tando essa garantia, lbe1 conceda moratoria 
11m ordem a nllo ter projuizo do alcance 
verificado, mas em ordem tambem a não 
prejudicar os cidadllos que- eapontanea · 
mente, pelo simplee Impulso de aeoa senti · 
mttntoa pessoaes para com o collectot• al-
cançado, vieram garantir ao Estado o paga· 
mento do desfalque verificado. 

E' por Isso que dou o meu voto em favor 
do prcjocto, concedendo a moratoria sem 
juros, que já tem precedentes na actual le· 
gislatura. 

Mat, sr . Presidente, o ponto melindroso 
da qneatlio me parece restrlcto i~ duvida que 
levantou o illustrado collega. - represen· 
tante da. 1. · ciroumsoripção (apoiados). 

A moratorla concedida ao collector da Ja . 
nuarla. Importa em novação do sua obriga. 
çllo para com o Eestado e, consequentemeu · 
te, em exoneração doa fiadores bypotheoa-
riol 'I 

E' evidente que na especle que discutimos 
nlo e1tá no intuito do credor, que é o Es-
tado, representado pelo Congresso, votando 
a moratoria, fazer uma novação ( apoiados ) ; 
logo, a novaçllo não se opera, porque não 
estâ. no animo do oredor o nem é expressa 
na lei. 

Con\·em oomtudo evitar que na pratica se 
possa interpretar de outro modo o pensa 
mento do poder legislativo do E~tado. 

E' por isso que vou enviar a\ Mesa uma 
emenda que explica o pensamento do pro-
jacto, lato é, torna ::em claro que nllo est á 
no animo do poder legislativo fazer uma 
novaçllo, em virtude da qunl possam tlcar 
exonerados os co devedores hypet hecarios, 
que se obrigaram ao p!gamento do alcance 
do ex-collector da Ja.nuaria . 

A emenda é a seguinte. (Lii). 
Nós nll.t) podemoa, ar. Presidente, decre-

tar que a conceBBão da moratorla não im-
porta em novaçll'l com oa co·devedores hypo-
tbeoarlos, porque isso seria entrar na. soara 
dos preceitos do Dfroito Civil, relativos á 
novaçlio, o que escapa à nos!a competencia; 
mas, podemos estabelecer· que a moraioria 
sô será concedida ao colleator, se h ou ver 
accordo com oa ao devores hypotheoarios, 
que garantem o pagamento do desfa fqu11. 

Dedte modo, aepromulgadP. alei,oa co·deve· 
dot·ea hypotheoarios acceita.rem a mor ato· 
ria, obrigam·s& novamente pela divida e o 
Estado ftoará garantido ; se, porém, os oo· 
devedores bypotbecarios nllo acceitarem a 
moratoria, o Eatado terá o dir&ito de haver 
lmmediatamente o desfalque pelo valor do~ 
bens bypotbecados . 

Por isso formulei a emenda que submetto 
á consideraç!o da Caman, acreditando que 
ella far{~ deaapparecer as ultimas do vidas 
existentes no eapirito de alguns doa meus 
illnatradoa collegas. (Mui to bem; mui to beml) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
dlacussã~ com o projecto a seguinte 

Emenda 0 AR . SILVA FORT81 : - Minha duvida Ver· 
1a sabre esse ponto. 

O SR. JoXo Lmz: -Digo com a maxima Accresco~nte-se ao art. l. · depois das pa· 
franquza. que se a moratoria concedida ao lavras «respectivos juros» acorescente·se : 
collector da Januaria importasse em exone · «se houver accordo com os co·devedores hy-
roçllo dos fladores bypotbecarios votaria con · potbeca.riol». 
tra o pro,jecto, porque o Estado seria pre- Sala das sessõeB, 19 de agosto de 1902. -
judicAdo de modo injustifioavel. Jo 1Io Luiz • . 

0 IR. PORTO PRll\10 : - E a propria com-
misail:o é dessa oplnillo. O sr. Porto Primo : -A emenda que 

O sa . JoXo Lmz : - Penso de aocordo com acaba de ser apresentada li. Camara dos se-
ca mais competentes tratadistas da mataria nborea Deputados, vem ainda uma vez con-
( e os meus collegas tl!.o bem ou melhor do firmar o penaamemto da oommis!ão que 
que eu os conhecem ) que, para que se dê elaborou o projecto em dfacuaslio. 
a novaç~fl qualquer ~riga.çlto,é neceuaria A moratoria nlio faz deaspparecer a garan-
além do re{luiait~ da transformação de uma tia real que terceiro offer\)ceram com relação 
obrigação antiga em uma obrigação nova, a ao assumpto de que se trata, maa a emen-
existenola do a•litn.u novandi por parte do da do nobre deputado tem a vantageiJ!. de 
credor e por parte do devedor. remoYer qualquer duv~da !apoiado do sr. Silva 

Sem o anim11s nov<.~ ndi, a novação não se Fv1'les) que pos~a surgtr na pratica, · na ex · 
opera, como ensinam todos os tratadistas eouçlio da medtda. 
de direito, e o animo de novar, dizem todoa E' por Isso que a commiasãa vem declarar 
enes auotorea, Jlreoiza ser expresso e claro., que acceita a emenda que acaba de ser o!· 

Sem ino nlio h a novação ; ba apenas uma fereclda .. . 
roboraç1io, uma confirmaçllo do aoto ante · o aa. BR.\. NoXo FILH O : - Quo altera. pro-
rlor, reconhecida por ambas a1 partes. ronda e radicalmente o projeoto. 



0 8R, PORTO P&DlO ... pois, ella não al-
tera o projecto, apenas explicA o pansamen-
to da commlaa!o. 

(M11ilo bem.) 
Nllo havendo mais quem aobre o projecto 

e emenda pf ça a palavra, encerra· se a dia · 
oueello, sendo os mesmos approvadcs pelo 
que vllo á commls•llo de Redacçllo. 

SEGUiDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
3. a DI8CUS~ÃO DO PllOH:CTO N, 232 

Lido e poeto em 3 .' discuuão ,é sem deba-
te approvado o vae it commissllo de Redacçllo 
o projecto n . i32, sobre commisf11o para ela-
borar un1 projecto de Codigo de orgnnizn-
çllo judloiarla e de Proceuo Civil. 

I . . DU CUISÃO DO P RC J ECTO DO SEr-: .u O 

Em seguida lido e poato em 1.• discusallo 
e Eem debate approndo e vae ã commisslio 
de Justiça Civil e Criminal o projeoto do 
Sooadc, retultante da emenda n. 4 á propo-
si çilo de lei n. 7l\ desannoxando de quaes-
quer do:; otllcios ae ju.tiça da comarca de 
Jui z de Fti ra o do registro geral do hypothe-
oaa c a mefma comarca. 

. 3 . • DISCUSS ÃO DO PP.CJiiCTO :> , IG9 

Finalmente lido e poeto em 3.• diacuuão e 
egualmente sem debate approvado e vae ;, 
comm isal!.o de Redacçlio, o projecto n. 159 
reunindo cadeiras no Internato do r;ymnasio 
.Mineiro. 

Requer imtn l~ rre urf}en ~ ia 

0 ~R. RODRIGIJ I!S CUAVE8 (pela o·dcm), de-
pois de obter urgencia, apresenta pela com-
missão de Redacçllo de Leia o seguinte 

Parecer para redacr<io f.n al sobre o z1rojec/o 
n. J:W 

A commlssl!:o de Redacção de Leia, a que 
foi presente o projecto D. 159, e de pare~er 
que eeJa adaptada como fi nal a mesma re-
dacçito com que foi approvado em 3.• dls-
cusallo . 

sala das commiuões, 19 de agosto de 1902. 
-Rcd•·i911es Cltaves.-.Tosé GGIIÇah·es ,-Riliciro 
Junqueira.-A. Imprimir se. 

Nada mais banndo a tratar se, o sr. Pre· 
sidente designa para amanhã a seguinte 

ORDEM DtO DA 

PRDJICi RA l'Al\TE 

Ate uma hora da tarde : 
l.e1tura e approvaçl!o d11 acta. 
Expediente. 
Ató duas horas da t&rdt: 
Stgunda leiturA dos pnrecerea de com mia · 

&ões e dos ptf'jectr P, depois de imprenra e 
distribuídos, 

Apresentaçlo de pareceroadu commisf!l&l. 
A!)rerenntaçlo de projectoe, requerimen-

tu, ind!caçõe•, interpellaçllea on moç!lel. 

I Dlscussll.o de requerimentos, in di ~ aç oe~, 
lnterpellações o moç ões. 

Approvaçl!.o de redacçõee tlnaes . 
H "•; u:-.-o A PAI\TE 

Ate 4 horas da tarde : 
I. · dircuu l!o do prr-j ecto n. li_;::, revo-

gando a Reeoluçllo n . O, de 28 do julho de 
1899, ttUe alterou o re gimEnto intern o da 
Camara do1 srs. Deputaaos. 

3. · do de n . 16 1, &Gb re estrBda de Frat e-
ma « Monorail », que partindo dn Cnmpanbrt 
vá ás margens do r:o Sal'Uilltlly . 

Levanta·!e a H~!ãc. 

46 .• se s~.\0 OltDlt\Hi iA, EM 20 DF I.GC•STO 
DI·: lQ\'2 

PRESIDE:'iC!A t O ~H . [{ J llf i R'l l ~ (\ !.! I EIRA. 

I 
Sü.\IM.IIliO :-'.· porte ,,_, ~rdt m ~ .. tlia:-.1!1 .1. 

-1-:xprdi c nle . -~. · leJ tu ra .-A j•rt·;· nl a1·;;,, 'l 8 s 
rertacçoes nna~ > d o~ pr•'i•:r tc! ~.~ . ' :: . . 3! e 1!\õ . 

I 

- Idem rtn pro jr! Ir. n. r .\ P riu p~rrrr r 
-1•. tgs,-Approlatãorta rcdH d l" l inll ~ C' prr.ieclc> 
o. 15'. -2 . · parle -I · ~i!•' »~n do proj rc to 
n. !63. - 3. · !!o rlc t:. ltl. -[l '>tll r só' de;; ; 1; . 
Si11a Fortes e JJ, ;; itte ll•' ,:.) )l el lc-O:r!, m rn 
dia . 
Ao meio diD, ,·eita a cl!am aó:1 , acltam·t o 

prontas os sr~: Ribeiro do Oli\·eira , Co les · 
tino Soares, Nunes Pin he ir!' . Agcstin !Jo Po-
roira, Llndolpho Campos, Joaquim Calixto, 
Aitbur Pimenta, Tavares de 1\!ell!', Ril:eiro 
Junqueirn, l..lsltlm \loreirs, Ja yme Gome>, 
L!opoldo Corrêa, Silva ForteP. Simeão Styli . 
t11, Epaminondas Ottoni, Br :mdl!o Fllho, lgna-
clo Murta, Joeõ Gonçalves, Rodrigues Cha-
ves, Valerio de Rezende, OJ~·mpio florges, 
Luiz Rennô, Jollo Pio, João Luiz, Desiderio 
de Mello, Assis Lima, Carloe Toledo, Porto 
Primo, Franldin Botelho e Edmundo Blum, 
faltando com cau@& participada 01 srs. : F. 
Peixoto, G11par Lopes, Raposo de Almeida, 
Julio Tavares e João Vellow e tem ella cs 
mala sra. 

A bre-ee a aessllo. 
Lida a acta da antacedento e nilo hai'En-

do quem so bre ella faça observa~õeP , o @r. 
Prelidente a di• por approvada. 

E XP J·:r•IBNTE 

0 SR. I.· SECI!IiT .\RIO dit conta rj Q seguin-
t& : 

R cprt .~en(Hf,(o ,. 
r: o proftHor publico de DoHs do AtoJra -

do, adherindo ú repree ntaçllo dirigida ao 
Coogreno pelos pr< i'~ saoros pnblicos da ci-
dade de Entre Wos.- .\" commisr1i o de lte · 
querimento~ . 

2 . • u rr vn.\ 

Tem 2. · leitu ra e f. c~ m soLro n Mesn 
para ordem dos trabalhos os parr0erea na. 
19ô e 19i. 



APR.IBNTAÇXO n• PAREO.RB4 DAl Cl\IMI81Õ.I 
0 IR. RODRIOUEI CHAVES, pela commi1110 

de Redacçlo, apre1enta o seguinte: 

Parecer e redacçlio final sobre a prosiçdo n · 
83 iniciada sob o n. 139 

A oommiulo de Redacçllo de Leia, a que 
foi presente o projeoto n. 83, com emenlia 
do Senado ap,11rovada pela Camara, é de pa · 
reoer que seJa approvada a seguinte reaa-
oçlo final: 

O Congreuo Legislativo do Eetado de Mi-
nas Geraea dtocreta: 

Art. 1. • Ficará extincta a divida doa func-
oionarios publiooa resulhnte da oooatru· 
cçlo de caaas na Capital do Estado, parll sua 
resldenota, quando, por falleclmeoto, dei-
xarem o1 referidos fuoocionarica vluva, 
tllhat aoltei~as, filhos ruenores ou maiores 
inoapa,ea, mie v1uva ou irmllll aolteiraa, 
guardada a ordem de euoceullo eMtabe1ecida 
por direito civil. 

Art. 2. · Ae diapo1içlle1 do artigo antece-
dente comprebendem a viuva e os auocelso-
re• doi fuoccionarios publiooa que tenham 
tallecido em serviço do Estado ou da Unillo, 
até a data da vigenoia dena lei. 

Art. 3. · Nlo será obrigado áa contribuições 
para amortizar a referida divida o funccio 
nario. que por invalidez for privado de seu 
cargo. 
- Paragrapho unico. Neste oaao, depois da 

morte do funccionario, appllcar-ae há o dis-
posto no art. 1. · 

Art. 4. • AI diaposições desta lei só apro-
veitam aoa funcoionarios publico• ou 1eus 
auooes1ores que ae n.oatrarem quitea com o 
Eatado ou com a Prefeitura até a data em 
que tenham de goaar doa favores por ella 
concedido a e ao a actuaea l]lcoe&soree que 
tiverem feito uma ou mai1 preetaçõe1 depois 
do falleoimento do fun;:cionar1o responeavei. 

Art. 5. • Ao1 funocionarioe publico•, oeesi-
onarioa de casas a que ae rerere esta lei e 
qne estejam nas ooníiiçllal preaorlptat pela 
meama, aproveitam as d1apoeiçõea nella 
contidas. 

Art. 6. · Revogam·se as diaposiçlles em 
contrario. 

Sala das Commisaões, 20 de agosto de 
1002.-José Gonçaloes.-Ribtíro Junqueira.-
Rod.-iguts Chaoes .-A imprimir· se. 

O MIBMO BENHOR, pela mesma commisei!.o, 
envia á Meaa as redacçõea tioaee dos pro-
jectoe n1. 132 e 155. 

A requerimento doa !!fi. lgnaoio Murta e 
Joio Luiz elo diapenaadae as formalidades 
regimentaea, aftm de serem dleoutldae e vo-
tadu immediatamente as redacçlles tinaee 
doe projeoto1 DI. 132 e 155. 

Lidas, poli, e poataa em dl,ouas!o sue· 
oeeeivamente, alo aem debate approvadae as 
redaoçllea tinae1 doa projeotos na. 132 e 155, 
que vlo ao Senado. 

O aa. Joio Lu1z, pela oommiulo de Ja1tiça 
Civil e Criminal, envia á Me1a o seguinte 

Projecto n. 164 

(Terceira legislatura) 
A commisailo de Jostiça Civil e Criminal, 

a qne foi presente o requerimento do olda-
dllo Belmiro Ootaviano Gomes, por eeu 
advogado d r. Batevam Leite de Magalhlel 
Pinto, tendo examinado os documentoa que 
o instruem, é de parecer que se adopte o 
seguinte projeoto de lei : 

o Congre~eo Lel(lalativo do Eetado de :VIi-
naa Gerae1 decreta : 

Art. l. o Fica perdoado ao réo Belmiro 
Octaviano Gomas, ex-subdelegado de Poli-
ela do dlatrlcto de Bicas, a pena que lhe 
foi Imposta por sentenç11. do Juiz de direi· 
to da comarca de Mar de HBspanha, de 12 
de dezembro de 1898. 

Art. 2 .o Revogam ae as disposições em 
contrario. 

(S. R.) Sala dea oommissões, 20 de agoato 
de 1002.-João Luiz .-L~<il' Rennd.-!t. im· 
primir se. 

0 SR. VALERIO DE RIZENDE, por parte da 
commlaslo !l.e Orçamento, manda á Me11 o 
seguinte 

Partcet· n. 198 

(Terceira legislatura) 
A commiaslo de Orçamento, a que roi 

presente uma represeot11çllo da Companhia 
de L'!.otioinloa, com aétle em Barbacena, re· 
clamando sobre impoatos ,a que está sujei-
ta, é de parecer e requer IOJ~ a mesma re· 
presentaçi!.o remettid!l ao Senado, visto 
acbar-ae o orçamento em dlsouasl'> naquella 
Casa do Congrel8o. 

Sala das oommiuões, 20 da agosto da 
1g02.- Valerio de Resmde. - Delfim Mo-
reim.-A Imprimir -se. 

Ni!.o ha projeotoa, indicaçõea e moçõea a 
aerem apreaentados. 

App1 ooaçllo de •·edacçDes ftn aeB 

Lida e posta em diacuaelo é 1em debate 
approvada a redacç!o tio ai do proj ecto n. 
154.-Remetta·ae ao Senado. 

2.• PARTE D.\ ORDEM DO DIA 
1.• DIBCUiSÃO DO PROJECTO N. 163 

Lido a posto em 1.• di1ouaelo, é sem de · 
bate approvado e volta á. Jommiaslo de Po-
licia o projeeto de reaoluçllo n . 163, revo· 
gando a reaoluçlo n. 9, de 28 de julbo de 
1899, que alterou o regimento Interno da 
Camara doa are. Daputados. 

3 .• DUOUISÃO DO PROJICTO N, 161 
Finalmente, é lido e posto em 3. • diaoue· 

alo o projeoto n. 16i, sobre estrada de •Y• · 
thema «Monorail», de Campanha át margena 
do rio Sapuoaby. 

O •r. 8Uva Fortett:-Peço a v. axo., ar. 
Prealdente, mandar -me o projeoto. (E' Baill· 
f dto.) 



Pedi a palavra, ar. Pre1idente, para, na pbra· 
se feliz do meu illustre amigo, representante 
da 5. · circumacripçll.o eleitoral, vir, ua mi· 
nba meia lingua (114'0 apoiado• gera es), ex· 
ternar, perante a Camar.a doa sn . Deputa 
doa e perante o meu Estado a opini!l.o que 
tenbo a re~peito dG pr<'jecto n . 161, ora 
aubmettlio á difcusell.o. 

0 BR. BRAN JÃO FILHO:-Parece que v. exc. 
pertfeu o trem, pois já foi approvado nesta 
Casa projecto id e n~ico, relativo á Dlaman 
tina. 

O BR. StL'~'A FoRTEs:-Delxo dt> rerponder 
ao aparte do meu collega .::ue viza apenas d~s
Tiar-me das conPideraçOea que tenho de fa . 
zer, polr, em nosso regiltento nllo rxlate 
uma só d!Bposiçllo que inhiba o deputado dB 
1e m•nifeatar sobre um a· aumpto em qual 
quer das suas di~ cmsõea. ( J p oiatlos). Por· 
tanto, ar. President ~ . n ~t minha meia lin 
gua, na phrase do w <: u illuste a rr. i!(o. cu jo 
conllecimf nt~ profundo ,. a língua ver na< ul a 
sou o primeiro a reconilecer, julgar-mo bei 
muito feliz se puder traduzir bem o meu 
pensamento e d1zer t o E•tado de Ml n: a o que 
eint:> rell!tin mente ao assun~ pto em discua 
811.0. 

E' bem sabido que as inoumeraveis fontes 
de riqueza existente• em nono Estado de-
pendem de exploração; é um axioma da 11c 
tnalhtade, que aa nos.•aa ditrerentes riquezes 
nunca poderão ser e.sploradae sem que te-
nhamos de deFenvolver primeiramente os 
troncos da viaçllo ferrea que deverão st'r ali 
mentados pelas estradsa vicinaea de qual-
quer espec1e. 

Não sou da opinillo daquelles que enten-
dem sufficientes as estradas vicinaee para a 
alimen~çB.o doa troncos de viação lerrea, 
aem o emprego de oapitaea, e a prova disro 
temos na pratica adminlstractiva do F.• · 
tado, sendo-nos doloroao dizer que o ser-
viço de estradas feito pelo Estado, feito 
pelai municipalidades, feito peloe districtoe, e pe&simo. Tudo isso é coneequenoia da 
falta da dlacriminaçB.o de serviços entre os 
i res poderes do E~tado, isto é, entre os servi -
ços que particularmente pertencem ao Esta · 
do, entre os que competem âs municipalida-
de& e entre os que competem aoa districtos. 

Folgo de occupar a tribuna neste momen· 
to para, Interrompendo a série de conside-
raçoes que se precedem ao asaum pto, fazer 
ligeira referencia ao acto do Congresso cen-
trbllzand!J oa eervlçoe administrativos dos 
diatrictoa para as Camar81 Municipaea, por · 
quanto, a decentralizal;llO feita pela lei n. 2, 
deu em resultado que oa recursos, as rendas 
pelo E,tado cedida~ âs municipalidades, nllo 
têm sido vm .. rt~gadaa directamente em obra• 
publica~, fe1ta1 peloa dlatrictos. 

Em conaequencia, a oeotralizeçll.o denes 
serviços pelu Camaru Municipaee Irá trazer 
beneftclos ao bem estar publico. 

Sr. Preeidente, ao ver lncluido na ordem 
do dia da·ee1a1o de hoje o projecto n. 161, 
confe11o· deeta tribuna, senti-me impre~IIO· 
nado com a palavra clllonoraih~. 

O aa. PoRTO PRIMo:-E' ama novlda.te. 
A. C.- 34 

.. ,. 
O SR. SILVA. FoRTEB:-8enti-me imprellio-

nado porque, se exerço a meio a minha lin· 
gua ·.drnacula, como bem diz mea illustrado 
collega ar. padre Joilo Pio, que diremos em 
reiaçllo á lingu~t ingle7a á. que pertence a 
palavra 4Monorail• a em que e. tá t~scripto o 
folbeto que trata da questllo f 

Desta tribnna confeiBo minha humildade 
~obre o assumpto. 

UM FR. DEPUTAD?:-Temo~ palavra. portu-
f!U8Z8 para aubs•Auir •Monorall•. 

0 BR. SILVA FORTES:-N!O sentlo, pois, ver-
saio na langua inglezn, e ten:lo em mii.·JB o 
manuacrlpto ou o impresso que me foi for-
necido. luctet coiJ'I difficulda·ies par<~ obter 
conbecimentne rudimentarea que me habilt-
t . ssem a votar o proj ecto sobre estrada de 
system11 «~lonorail». 

Entretanto, folgo em dizer que purl.e Rpa-
nhar a Pynthese desse ~ystema o formar con-
VICçilo, !le modo a podur votar consciencio· 
sarnento a m ater·ila. · 

O Bystema consiste, como ee vê pela pro-
priu palavra «Mono;·ailo, em uma e•trala de 
um >Ó trtl~o; a pu!avra grega «lll •1 no• quer 
t.lizer-um-e a angleza cra•l• signltloa-tri-
lho .-E' esta u or·igem do vocabuio. (RiBO). 

O ali. PH.ESID~NT~; raz soar os tym Jilncs e 
reclama attençl!.o . · 

O 8R. SILVA Fo&.TEs:-Sr . Presi<tente, v. 
6 XC . nlio se incom!Lode com os mt~us colle · 
gas. (Riso). 

Sou o primeiro a confdssar que deaconbeci 
o vocabulo, pois, não sou ~ ngenbeiro, 1ou 
medico e tlz um e8fo·ço para conhecer o im· 
preuo esoripto em ioglez. 

Entretanto, como tenho de externar meu 
mo!.ln de pensar ao Estado de Man•a, estudei 
a questão e desço meemo á deHnicl!.o da pa-
lavra cMonorall», qud nl!.o signillca mllis do 
que uma eatrada de ferro com um lÓ tr1lho, 
tendo os carro• duas rodas: uma na parte 
anterior, outra na parte post~rior, sendo 
mantido o equilíbrio por animaes ou por 
alavancas que poderilo aer movidas por ho-
mens. 

Emllm, eilo minucias de mechanica que 01 
competentes explicarão melhor do que o ob· 
acuro orador. (Não ajJOiados). 

Foram·me forneoidllB, para estudo, notu 
referentes á uma eatrada que eu olaaaiftoa-
rei de vicinal, do Curvdlo á Diamantina, en-
tretanto ver1ftquei depois que o prrjecto 
&otnal trata da construcçB.o de uma estrada 
pelo meemo systema, deatlnada a benedolar 
a cidade de S. Gonçalo do Sapucaby e . tam-
bem á zona do Araxá, Monte Carmello e Pa-
trocinio. 

Fiz um ligeiro estudo para conhecer quaea 
as vantagens reaes• que poderia apreftentar 
esse systema e se nós deveríamos adoptal-o 
de pret'erencia aos que tem sido empregado& 
até hoje . 

Devu dizer que me eeduzi pelo aystema 
cMonorait. ... (Riso). 

Ulf SR. DBPUTADO:-E é bom meBmO. 
OUTRO IR . DEPUTADO:-Bom e bar .. to. 
0 IR . SILVA FORTES .•. e se na pra~ioa teus 

resultado• não corr11ponderem á eepeota~ 
va, serei am deellladldo. 



Como poderia deixar· de· 1eduair-me por ea- I trada de Ferro Central, por melo do ey11tema 
se tyatema •• o projecto que em llngua In- «Monorall•. 
sleaa me foi fornecido; e que tradu·zl macar. Penao, ar. PreBidente, que nllo se trata 
ronicame•lle (ri&o), traz aprlloaçG&a numero- mais de verllloar a utilidade do sylltema, 
111, tato 6, nos diz que etaa tyatema pode pois lilao l' foi •anoolonado pelo debate que 
ser adoptado para o transporta de mercado· provavelmente deveria ter ae travado naata 
rias por terrenos onde a vlàç!o rerrea pro- Ca8a quando ae dhoutlu a estrada do Cur-
pri:amente dita encontraria dlfficuldadee . vello é l>laman tina. 

0 SR. DELFIM MORilBA:-B é barato. 0 SR. B&ANDXO P!LIIO :-Parece que Di\0 
0 SR. SILVA FORTa!·-Cbesarei lé; hei de houve di&CUBBllO. 

encarar o Pyatema sob o ponte de vlata 11 · o FR. Por.·ro PRIMO :-Essa estrada vaeser 
nanceiro. o ensaio do ~ystema . 

0 BR. luNACIO MURTA dá. um aparte, UM tR. DEPtTADO :-V. exo. é quem Ottã 
o SR . SILVA FoRTEs:-Nilo e&tou ouvindo o trazendo as prlmeiraa luzes aobre n questilo. 

aparte de v. e:~o.; portanto, -r. e:1c. ba de O &R. SILVA Fc; RTES :-Sr. Preaidente, o 
repeti! o ou pel'mlttlrã que eu proalga. faturo de 1\linas depende do deaenvolvimen-

0 sR. lONACIO MuaTA:-E' da maior impor· to da zona do norte onde existem as mais 
tancia a parte IIDanc~tlra . poderotas fontes da riqueza publica : a in-

O &R . S1LVA P'ORTF.i :-Da aocordo. Verlfl· dnatria paetorll e n indàstrla extraotiva, que 
que!, polr, que o systema se a -i~pta perfel- é representada pelas grandes jazidas tradl· 
tamente é. topograpbla do nouo solo e pode clonaes que ae encontram naquella zona. 
aer aproveitado para o t.ransporte de In- Para bem dll Jutir a queatllo, ar. Presi-
numeraa riquezas que se acham dlllem;nadaa cen~, v. exo . h!\ de permlttlr que eu esta-
pelo E.tado a que nllo podem ser conduzidas beltça um parallelo entre a conaessllo jâ 
por estradas de rodagem mal feitas, e nem felt.a de uma estrada de ferro de Dia mantina 
podem ~ar &ll[lortadas pelas vlas-ferrena em ao Cut·vello e a estrada pelo syatema 4MO· 
virtude da elevaçilo das tariraa. norail», que hoje pretendemos adoptar. 

O sa. Assis LmA. :-Eese syatema jâ nllo é Se nllo me falha a memoria, a oatrada de 
usndo nas fazendas de café 1 Diamantina ao Curvello tinha de perc?rrer 

o m. SILVA FollT F.B :-Devo dizer a v. ex c. 200 kilometros, tendo garantia de 6 · 1. aobre 
que nllo sou fnzendeiro de caró ; entretanto, o capital de doia mil contos. Uma aatrada 
é e~tl a primeira vez que encontro o voca· que t~m o percurso de 200 ltilometros é mala 
bul'> «ulonorail». do que uma estrada vicinal, e eu entro em 

o &R. AseB L: MA :-Q11e v . exc. traduziu duvidas se o resultado da estrada «Mono-
com um polyglotto. rail» corresponder á á ospectativa do legia . 

O ~R . SILVA fo'oaTE3 :-E' verdade:.que pro· lador. 
curei deaoer aoe maia : minuciosos conheci· Se eu estivesse preaente, mandaria uma 
mentos do aystema, lJuaeando meamo aaber emenda para que a estrada do Curvello á 
ou descobrir qual o melo de se estabelecer o Diamantina, caso nllo bouveaae incompatibi· 
equillbrio em um carro qua tem apenaa duaa lidade entre a conceasllo federal e a ooncea-
r~Jdat no centro e que caminha sobre um silo eatadoal, cuo nlo 88 tratasse de uma 
trilho. zona privilegiada, eatlve8ae na altul'a doa 

Nno estou na tribuna pela velleldade de lnterea8es que repreaenta aquella regiilo 
querer exhibir couhecimentos que não se (apoiado do •r. lgnacio Murta). 
coadunam com a minha prollsa!o, mas que, Sou apologleta do ay8tema ~Monorail>> , lato 
entretanto, nllo davo Ignorar de todo atlm de é, do transporte pela movimentaçlo de car-
poder votar com perfeito conhecimento um ros por um só trflbo, mantido o equlllbrio 
asaumpto até ent!io novo para mim· por anl mau, por pesaoaa ou pola eleotrlol-

Agora responderei ao llluatrado oollega dade, quando ae trata de eatradas vlcinaes, 
que ba 'pouco honrou-ma com IIU aparte. que nll.o têm longo perour8o (apoiadodo d(l 

·se o proiecto conugra uma meülda já co- , .. Ignacio Murta). 
conhecida e que 'jã tem aldo empregada, 8. UM SR. DEPUTADO :-Ma• a estrada de que 
exc·. deve levantar-as e vir combate! o, pois trata o projeoto ê de pequeno percurso . 
alie eatabelece um privilegio, que,sendo oon· o tR. SILVA FoRTES : -Chegara! lu. En· 
cedido para a exploraçllo de um objeoto já tretanto, acredito que todo o saor illcio que 
usado, pqderá vir- tolher o delenvolvimento o Eetado tlzer sobre a• estradas p8IO syste-
da lavoura e du industrial (111uito bem). ma «Monorall• n!o aerit lmprollouo, porque 

Portanto, por exolusllo. responderei a a. servirá para vir animar o desenvrlvlmento 
ex o. : ( m fazendas do o~ê não tem sido em· da v lado vioinal por um aystema que se 
pregado es1e ayetema. <laço dizer quo o dr. ncs nngnra · mais economlco. o Congresso 
Jollo l-lnhelro, o grande ptopegandistn, o Mineiro jã tem feito lnnumeras concoasoea 
grande democrata, afutado das Juctas ptll· para a• estradas propriameote vicinaes, com 
tlcns .. · • garant.la para o capital q ne fosse dlspen · 

o sR. RlBEIRO Ju.• QUt:III A :-Iorelizmente dido na coo1trucçllo dessas estradas, entre· 
para a RepubJica. h.nto a crise financeira por que ·tem atra-

0 SlL PoaTo Panto : ~Para ee tornar um veuado o E!tado de Mlnaa, por que tem 
grande industrial. atravessado a Uoilo e todo• os demais E•· 

·· O sR. SILVA FoRTEs ... para se tornar um tado1, t.rouze, comô conaequencla , a lnexe-
··grande induatrlni, como bem diz o nobre do· qulbllida<Je de toiaa eaau dlaposlções legla· 
putado, procura ligar a aua ooramioa A Ea· lativaa. 
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. Portant'l, embora me confes1e adepto do 

ayatema <ülonorail&, receio que a conceuão 
deasaa estradas nllo venha ter o mesmo re· 
•altado que todas as outras. 

Darei, pois, meu voto a eesas conceseõea, 
desde que ellaa aejam feitas para e!tradas 
puramente vioinaes destinadae a ii~ar e~ta · 
belecimentos indu1triaes, facilitando o tran· 
11porte de produotoa de qualquer especie. 

Sr. Presidente, já. vou abaaando da atten· 
çllo de meus oollegaa (mfo apoiados gerats). 

MUITOS BRS, DEPUTADOS:-Nós sempre O OU · 
vimos com multo agrado. 

O sa. SILVA Foan:s:-SenhoreP , eu não te-
nho pretençõea, aou _ um homem deapido de 
vaidade, em meus quarenta e t antos annos 
de vida, aempre tenho proourad, estar bem 
com a minha consciencia, e para que n1ío fi-
casse mal commigo mesmo tlz os estudos 
que tenho exposto à Casa e que se Corem 
exaot1, serD.o apoiados pelos meus ~ollegaa, 
ae, porem, eues estudos estiverem errados 
eu espero que outros mais competentes, 
outros mais entendidor, venham esclarecer 
o meu espírito. 

VozEs:-V. exc. é muito competente (aJloi-
aclOI), 

O SILVA FoRTr:s:-Oocupar-me-hei agora da 
parte financeira d!l proJecto; fazendo uma 
lll(eira analyse e tirando conclui õea qu& es-
teJam de aocordo com as premiuae, que não 
estão sujeitas a sophiama, que hão de ser 
tataes. 

O Estado não tem poupado esforços para 
o desenvolvimento de sua vlaçD.o fercea, 
pois, todos oa illaatres mineiros, que têm 
eatado á. testa da adminlstraçl!.o publica, 
sabem que o nosso deBenvolvlmento depende 
justamento do desenvolvimento da viação 
terrea e, repito, eaforçoe pecunlarioa nllo 
tem sido poupauos para se conseguir esse 
d11ideratum. 

Ate o mez de abril do corrente anno o 
no110 Estado achava-se atravessado por 
5. 792,•782 de linha trafegada. 

Nesses 5. 792, "782, as estradas federaes são 
representad8.11 por 3.480,'•187, dlatr!l..uidos 
pala Central, Minas and Rio, Muzambmho e 
Mogyana. 

Na viação lerrea propriamente do Estado, 
contam-se a Oêste de 1141naa, a Leopoldina e 
muitas outras que nll.o desejo enumerar para 
não fatigar a a~tençD.o doa meus collegas. 
E' eaae o deaeuvolvimento da noua viação 
!errea, como podemos veriftoar pela Mensa-
gem do illastratlo vhie prealdente do Estado, 
dr. Costa Senna, provecto engenheiro, uma 
d11 glorias de Minaa (apoiad<J1). 

Quaea 01 eno~argoa que o Estado teve para 
conseguir o desenvolvimento desses ....... . 
2.312,'5Q5 de vias t'erreaa 1 Deapendeu atei 
31 de dezembro do anno passado, as seguin· 
tea quantia~: com garanti& de juros, ...... 
U.l62:191$938; em empreatimoa a algumas 
estradas que se achavam ameaçadas de nl!.o 
reelatirem 1\ orlae, trazendo enormes prejut-
zoa aos produotoree, 15.875:412.051; em sub-
vençuea á Oéste e a mala algamaa empre· 
!&1, 892.7643000; com a compra da Bahia e 
Minas, 16.191:8678788, perfazendo o total de 
57.122:000$000, deapresadaa aa fracções. Esta· 

boloçamos as premiuaa para que as conclu· 
;ões r'luam aer positivas Pelos dadoa offi. 
aiaes, temos que a renda das eatradas de 
ferro, foi em 1899, de 3.983:900848~; em 1~00, 
a renda creaceu mais de 4 mil contos e foi 
representada pela quantia de 8 .2 13 .057~312; 
em 1901, feito o devido confronto, verilica· 
moa que a renda excedeu mah de um terço 
á de 1899 e maia de um quinto a de 19UO, 
pois, attlngiu á quantia de 10.222:688!247. 

A renda, pois, da viução t'errea snbvencio-
nada, ou com ,iuros garantldcs pelo Estado, 
foi de 22.419:736-S•HI, e a dePpesa com esse 
mesmo serviço attinglu â som ma de . ..... . 
57 .122:235S777. ~ 

Assim sendo, toda a jla1•autia de juro• 
âa estradas de ferro pesat•ú sobre os cofres 
publlcos e nós pod3remoa concedel·at.' dea 
de que haja utilidade publica, tendo, porém, 
de ante-mllo esaa certeza. 

Dando o meu voto eo projeato em dia-
aulll!o, procedo com tcda a consclenaia, e 
so di acordo du conclu• ões mdhematicae 
que acabo de tirar é porqne temo• o dever 
imperioso de desenvolver as rontes de ri· 
queza do Estado e para :jUO 08 DCSSOS OOn· 
oidadão1 vejam que os encargos que del-
lea uigimoe tem uma applicaçllo de inte · 
resae geral e immedlato e que todt.s os onua 
que peram aobre elles pesam tambem sobre 
nós, e que 11umprimos uw dever de patrio· 
tas aacando aobre o futu ro na espectativa 
de que esse saque vir!\ traze1• a felicida· 
de do Estado e tawbem a delles (mui/o belii). 

Sr. Preaidente, falo com perfeita lsen· 
çlio de animo, tendo diante do mim o uni-
co idéal de vêr o progreuo d:~ Minaa, 
progreseo eese que eu, como brasileiro, de-
sejo que ee relllcta sobre os demais Esta· 
doe da Repuhlica, afim de que 11&.0 maia 
presenoeemos aa acenas que estilo se desven-
dando no ecenarlo da p~lltica federal (apoia-
do! ; nmito bem). 

Falo, senhores, como republicano con-
victo, para o qual, se baqueane a actual 
fórma de governo, nada nos re~taria senll.o 
levar para 1\ sepultura a dercrt.nça dal! cou-
eaa, a deacrença dos homens, a deacren-
ça da moralidade do nouo palz e da noua 
Patria I 

Mu, tenho fé no progresso do nosso Ea-
tado e do nosso paiz, é es1n centelha que 
me anima, caminhando Já Jl&ra a velhice, 
pois, v. exc . sabe, sr p, es1deote, que a 
méd1a da vida humana é de 45 á W an· 
noa, robretudo para< s iudtvHuos da raça 
latina que nD.? aeguem a rilzor os preceitos 
hygienicos e nem têm a regularidade de h a· 
bltoa das outras. 

Niio aou animado p_ela ve1ieidade de pro. 
ferir neate recinto · palav ras de e1fo~ito, sou 
animado pelo dever imperioso que tenho de 
dizer a meus lllhoa : hêJe bons cidadãos 
(apoiados : muito b~m), 

Vou concluir a série de oonsideraçlJes 
que acabo de fazer, dizdndo que voto pelo 
proieoto n. 1tll, porque tenho desejo, e de-
aejo ardente de ver melhorada a wrte das 
ditlerentee indu1trias, prmoipalmente da la· 
voara, e o projecto sobre estrada « Monoraih~ 
preenche eue Intuito modificando o antigo · 
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171tema de 't'taçlo por um outro mate mo-
diJ'DO e mal• eoonomtoo (muito hm), 

Mata eoonomloo, 1Im, 1r. Pr .. ldente, ola 
a chave com· que irei fechar a• mlnbae 
ooneldertçlle~, porque baeta o confronto doa 
clltrerentee preoo• kllometricoe da 't'laolo 
ferres entre n6a pera que ee deduza fll· 
telmente, lrreputavelmente a mperlorlda 
de do tyltema cMoooraib ecbre todos oa 
outro• eyatemu, desde que nlo u trate de 
um longo percurao. 

AI CODOeiBII81 prlmltiYBI para eatradaa 
't'lclnaea, eetatulam o preço de 30 conto• por 
k.llometro. mala tarde os concesalonarlos pe· 
dlram a elevaçlo deua quantia á 50:000SOO.l, 
allegando a nóa, repreeentantea do povo, 
que meamo eeaa quantia nlio oa oollooava 
ao aabrlgo de certas enntualidadea. 

O CoDIJI eaao veiu ao enoll ntro das recla· 
maçlles dOI concellionarloa de eatradu 't'l · 
clnae1, oonce<l&ndo·lbee prazo para que as 
conoenllea nlo caduca11em Pm beneficio 
de outro,, elevando o preço kilometrico ; 
entretaot<', perguoto.vos, o que temo• ob · 
tido com tudo l11o f Mais uma deaillu•lo 
(mwito b t m ). 

Portanto, nó9, membroa do poder leais· 
latl't'o, temoa o dever, aln.Ja que eejamoa 
tn:a1oa de innovadores, de procura·r um 
outro tyetema que ee nos b ft~rura melhor e 
mala eollncmlco, poia o preço k•lomefri· 
co de uma eetrada vicinal é de 50:000i0JO, 
ao pa11o que pelo orçamento, que aioda 
acho exceuivo, cada kilometrc da estrada 
de ferro c Monr•rail• custara, apprllxiro&· 
damente, =0:000$000, lato é, a 5. · parte que 
ee dltpenderia com o antigo fystema. 

Aa1lm pola, este projeoto deve se cr·n.-
't'erter em realidade afim de que, mhil t Ar · 
.te, o povo mineiro poaaa bem dizer aoa aeua 
repreaeotantet. 

Tenho eoocluldo. 
( .\fui to bem ! Muito be111! O orador i mu•to 

cumprimertraclo e fel :citaclo pelos seuB c lltt . 
f111). 

O •r. De111JderJo de MeUea-(Nl!.o devol-
't'ao o aeu dlacuno). 
N~ogaem maia pedindo a palavra sobre o 

proJecto, encerra se a d1ecuuao li r ando a 
votaçlio ud ada para quando IJOt.ver numero 
legal. 

EaJlotadaa a1 materibe da ordem do dia, o 
u. Preetdeu~e designa para bmanhA a 1e 
guinte: 

ORDEM DO DIA 
PRIUBJRA P.A.li.TB 

Até uma hora da tvde : 
Leitura e approvaçao da acta. 
Expediente. 

Até 2 bt raa da tarJe : 
Sevunda le1tura doa parecer .. de commtl-

11181 e dts projeotoH, depois de impre1101 e 
dlatribuidlla. 

Apreeentaçl!o de pareceres daa commil -
llle•. 
. Apre•entaÇão de projeotoP, requerimentos 

.tndacaçlles, lolorpellaçllel ou mo\1181. ' 

DiiOUfiiO de requerimentoe, tnclloaoGet• 
interpell11ç11 .. e moçllee. 

Appro't'açlo de redacçGea ftoae1. 
Votaolo da materla cuja dlaou111o ficou 

encerrada. · 
8EGVlfD.A. P.A.RTB 

Até .t huru da tarde : 
Dleeua!lo doe p<trecerea na. tg6 e 197 . 

Levanta·ae a eeaalio. 
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P11.1!:81 DI!:NCIA !lO IR. RIBBIRO DE ÚLIVEIBA 
SUMMAIIIO :- l. · pule oi• cr.le!ll do dla.-Acta . 

- ~ XJI I!I it nte .- 2.· '' ! ra.- Di•cu•s io de re-
- quertmenlo . - Dl• e. u ~~ ·· • ~~~ rertacr.l\es Ooaes 
d•·B pr<ojPClO < lU . 139 P. 159. - V u la~ÕOI adia-
da!. - 2.· pa .. le. - Olscus!lo dos par~ceres ns . 
1' 6 e 197 . - Ord~m do dia . 
Ao meio dia, fe ita a chamada, acham ae 

pr11entea <' R na . Ribeiro de Oliveira, Celea · 
tino Soares, Nonea P•nbeiro. Joaquim Calix-
to, Oly111pio Barjlet, Simello Styllta, leopol· 
do Corrêa, Luiz Rennó, Abellard, Jayme Oo· 
met, Arthur l'lmenta, lgnacio llfutta, Xllvier 
Rolim, Tavarea de Mello, Delfim Moreira, 
Lindolpbo Campoa, Brandllo Filho, Joi[o Luiz 
Jo!é Oooçalvea, Silva Portee, Astolpho Pin · 
t n, Deaiderio de Mello, Jollo Pio, Ferreira e 
Mello, Ribeiro JunC)ueira, Carloa Toledo e 
Franklln Botelho, faltando com cauaa pnrti · 
cipada os er11. Francisco Peixoto, Gaspar 
Lopes, Rapoao de Almeida, Julio Tavaret e 
João VelllleO e sem ella oa maia senhores. 

Abre-se a aesslo. 
Lida a aota da antecedente e nl!.o havendo 

quem sobre ella faça obaervaçllas o sr. Pre· 
ai dente a dà por approvada. 

O sa. I.· I!RCRBTARIO dá conta do se-
guinte 

Officio$ 
Trl' doer. 1."· Secretario do Senado en-

viando os projectr a nw . 128 e 129, do Sena· 
do, regulando o uerciciu da profl ul!o da 
pharu· aoeutlco e creando cn dei r •~ de lns-
trucçl!.o prlm.arlaa e devo!Yendo ucompa· 
nhada de emendas a proposiçllo de lei n. 
87 dos ta Camara M:nndo o subsidio do Pre · 
eidente do Eetedo e doe membros do Con -
flreuo para o futuro quatriennio.- A im· 
primirem ·so ros prrjectos eu emendoa. 

Tem 2.· leitura e tlcam sobre a Mesa para 
ordrm dus trabalbtJ a o pt·lljecto n. 164 e o 
parecer n. t9il . 

Nl!.o h a pereceres da• commis!Oea a eerem 
apresentados, neru proj ~ ntoa, requerimento• 
indlcaçlles o mcçOes. 

DI!CU83ÃO DB ll.f:QUJo;RlUENTOI 

Na fórma do re~rimento o ar. Presidente 
aubmet~e á diacuP&Ao o parecer n. 198 que 
teve llOJe 2.· leltura,vlato concluir o mesmo 
por um requerimento • 

Encerrada aem debate a olacue•lo e ap· 
provado o parecer.-Remetta·ae ao Senado. 
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DI!CUfllO D'l RE JACÇIJES FJNAIIS 

Em ll'g••I.Ja Jidaa e poatu em discusslio 
succenivamtonte ello sem debate approvedas 
a~ redarçl!ea tlnae~ 11~1 pr•jectos n~. 139 •• 
159, 11 noto nte remettldo ao Senado e aquel · 
Ie li •ancçll.o, communlcando-se ao Senado. 

VOTAÇÃO ADIADA 

Para~ndn 'e li •·otaclio da materia cuja 
dleous•lio fleou f'Dcerrada, ê approvado em 
3. · diacu~•llo e remettido á commiulio de 
Redacdln o pl'ojecto n . 161 r obre estrada 
cMnoraiJ]O) da Campanha liA m&r!fene do rio 
Sapucahy e contendo outras medidas . 

2.· PARTE DA ORDEM DO DI\ 

DIFCUSFXO DE PAREI'ERF.B 

LidOM e JJMtO~ fm diPCU.FiiO, SilO PUCOf'PSI· 
vamente •t>P' ovnd<•s a tom debate 08 parece· 
ree n~. 196 e 197. 

Esgota,hR n11 m k teri~s da ordem do dia, 
o ar. Pres:dentA desi~na para amaollli a 8e · 
!lU lote 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Atê uma hora da tArde : 
Leitura o appro,·açilo da act: •. 
Expediente. -

A tê duas horas da tarde: 
Segunda leitol'a rios p areceres de eommis 

sl!ea e dos proj ectos, depois de impressos e 
dletrlbuldos. 

AprePentaçlio de parecere• das commlsFIIBP. 
Apre~•ntAçllo de projectos, requt>rimentos, 

lndlcaçl!t>s, lnterpellaçoes ou moções. 
Discu••ll.n de requerimentos, lndicaçl!es, 

lnterpellaç!!es e moçl!es. 
ApproveçAo de re~acçl!es tlo&es. 
nis o u~sllo unie l\ das emend n~ do Se:, adn 

â proposi~l!.o de l • l u . 87. ~ ob re subsidio do 
Presidentd do Estado e dos membros do 
Congreno. 

SEGUNDA rARTE 

Até 4 horas da tBI'de : 
PriiLeira rli;cu~sll.o do projecto o. 128, do 

Senarfo, leguJ , ndo o exercício da protlf8l10 
de pharrnaceutico. 

P ri mei ra do de o. 160, sobt•e ca<leira pri · 
marl<~ no distrltto •ie Alto Jcquitibli, muni· 
cipto de Manhua~~ú. 

Levant'i se a 1 eselio. 

48.· SESSÃO ORDINARIA, AOS 22 DE AGOSTO 
DE 1902 

PRESIOENCIA DO SR . R.IBBIRO DE CLIVEIRA. 

SU 'ii\1.\RIO -1 . · parte ~a • r .tem dn rlta.-Acta.-
E•P"•Jtent- .-Apresentaclo do • parrcer• 8 para 
S.· ·d scn» Ao ''"' 11r~j • ct·•~ , ~ 1·,•. do ~• nado, 
14~. ria r:ur ara -Idem para 2 · d • proje<:to re· 
mthnte d • Pmen~~ ~o SPnndo á propnslcão n. 
~9 . -ApresPntaçll11 du redaccõ~s O."IP8 do • ~ro
ject ~ ns loS e 76.-ldem ~o PTOJPct • n. 16>.-
Di•cu•~Ao "" emenda• do Senorlo á r>ro: O!ltAo 
•I• tel o 67.- 2. · pa ·te -I.· d•scus;A ' do pro· 
j•cJo n . 12•. tio ~enado. IH • cnr~o no sr . Silva 
for!"> -t . · do de n 16v.- Ordem rlo rtta. 
Ao m11lo dia, falta a chamada, acham·llt 

pre~ente~ os Prs. : Ribeiro de Oliveira, Ce· 
lestino Soares. Nunes Pinheiro, Silva For· 
teP, Jo~qu i m Calillto. DeiHm Moreira, Cal'\'&· 
lho l<ritt<> . Jayme Go mes, Simelio St,·lifa, 
Luiz Rennó. Brandão F1lho, lllnacio Murta . 
AllOFtinho Pereira, Jtão Luiz, Lqopoh.ln Cor· 
réa, A•·thr.r Pimenh. Ep>tJJJ!DOOdas Ottoni, 
Jo~é Gunç•lveP, Carlos Toledo, Lin<iolpho 
Campos. V>>lerio de Rezen•le, Tavaraa <.te 
Mell <' . Xavier Rollm , Ribe'ro Jun quelra, 
• bei! nrd, As >is L' ma. FPrreira e Me llo, Ro· 
ur ' I!II PH Cbave~ . E•lmun•lo 81U ~1. Des1dorio 
de Mello e A•tnlpho P into, fa li ando com 
causa pa• ticip :. dll o s •rs. F. Peixoto, Gas · 
pa r L'lpes , Raooso de AIJI:lei la, Julio . Tt~va
res e Jol!o Vcll oso e sem ella os m J I8 se· 
nhore ~ . 

Abre se a ses8ã·' . 
Lida a acta <la a o tece~ ente o nll.o havend:> 

qut~m s~ob .-e ella faca ob ~erva çõa~. o sr. Pre · 
sidontil a dá por approva da. 

Ell'EOIJ>NTE 

0 SR. J. o 8F:CRETARJ() dá oonta do Se-
guinte : 

O/fiei o 

Do sr. I. · secretario do ~eoado devo!· 
vendo ac-ompanhada de emendas a proposi-
ção de lei n. 68, do anuo p assado, sobre 
cooducçll.o dos avaliadore~. -.'1. imprimirem-
se as emendas. 

Não he mat,rias distri t. uidas para 2 . • 
l9itura. 

.URESF:I'iTAÇÃO DR PARECERE S o :,s CCMMI!SIIEI 

O sa. J oXo Lun, 1 ela commis•ilo de Jus-
tiça Civil e Crim•n a l, e preeenta o seguinte: 

P(p·ecer e emend"s p 1rn ? . · rli •cwsrio rio z'ro-
jPcto do S, nfldO, r esu/fante da tmer.da n. 4 
ti ,,,·opo>i , tio n . 7!\ ,:a l 'am"ra. 

A commi sFilo de .lu>~, iça Civil "Criminal ó 
de pnrec.r que o proje <' t n do !'en ado, resul-
tante da emendH n .' 4 á proposiçll.o o. ~9, 
tlest• Camara. ~ t:j11 approvbdo em 2 .• dts · 
cusr!lo, com ~8 togutntes emendas 

1 .• Ao art. unico.-diga se-art. I. · em 
vez de artigo uolco. 

2.• Ao mesmo art . , depds das palao;ru 
«registro ger!li]O) ucc!e•coJ.te·Pe •respeitados 
os actuaes provim entes». 



3 • Accre~çente-ae :-Art. 2.· Revogam-se 
as diapoeiçllel em contrario. 

Sala da1 1e1a11u, 22 de agoato de 1002.-
Jo6o Luiz.-Luiz RMnó.-A imprimir·••· 

0 IR. CARVALHO BRITO, por parte da com · 
mi11lo de Conatltuiçlo, envia á mesa oa se-
guinte• : 
Porectr para 3.• dircuss/fo "bre o pl"ojecto 

n. 148 

A commiaalo de Conatituiçlo, Legialaçllo e 
~aderes, a cujo estudo foi pre!ente o pro· 
Jecto n. 148, do coi·rente anuo, é de parecer 
que 1eja o mesmo tubmettldo a 3.• dlscua·· 
llo e approvado. 

Se com a lei o. 319 de 16 de setembro de 
1901, esgotou se a fdculdade que tem o po-
der legidatlvo ordloario de razer, deci'D· 
nlalmente,modi Hcaçllo ou alteração na divblo 
administrativa do Eatado, ta:-vi do art. 112 
da Conatitutçlo, nem por iaao cessou a ra-
euldade que tem o Congresso para dirimir 
questões que ae auscitarem entre doia mu · 
olcipiCll (Col\lt . do Eatado, art. 78), e multo 
menos tloou lnbibido de interpretar qual 
qu•n disposlçllo de lei, em face do art. 30 
o. I da meama Conatitulçllo. 

O projedo u. 148 nlo altera. divisas entre 
os munlciploa de Bomftm e ltaima, apenas 
declara que easas divisas alo a1 quo os dia 
trlctoa de Itatlayuuú e Conquiata tinham 
na epocha em que, de11membradoa de um, 
foram traneferidos para o outro munioiplo. 

Apresentado o projeoto que ae converteu 
na lei n . 319, em data de 31 de julbo de 
1001, outra interpretação nlo se pode dar 
á dilpoelçlo do !l 5. · do art. I.·, sem que 
ae vá oahlr no absurdo de que o legislador 
de entlo t1vea1e em viata reaoluçUes de ca-
maras munlolpaes, que foram decretadaa 
poaterlormeute. 

Aooresce ainda que aemelbante doutrina 
traria, como ooneequenola logioa, a lnemca· 
cia do art. 112 da Conatltulçllo, que seria 
Iettra morta. 

Sala daa commisaoes, 22 de agoato de 1002. 
"'TJosé Gor.çaloes.-Carvallto Brito. 

Parecer e redacção para 3 ~· dircusa6o sobre o 
projtJCto n. 124, do Sertado 

A commiuão de conatltuiçlo, leglalaçllo e 
poderes, a que foi preaente o projeoto n. 
124, do Senado, e de parecer que o referido 
projecto seja aubmettldo á. terceira discussão 
e approvado com a aeguinte redacçil.o : 

O Congresso Legislativo do E1tado de Mi· 
naa Oeraea decreta: 

Artigo uoico. Fica aubstituldo o art. 106 
da Constituiçllo do Estalo pelo seguinte: 

Será areado por lei o peoullo obrillato!'io 
ou monte-pio doa funcclonarlos publicas ao· 
bre as seguintes basee : 

§ I.· A 1ubveuçilo do Eetado, que será. 
fila1a annualmeute, em caso algum es:cede-
rá à. Cll otribuiçil.o do funcoionarlo. 

A eat&. aubvençllo accresoarão 30 •f. das 
cuataa judlclariaa. 

.§ 2. • A t8lla de juroa abonada pelo Estado 
1obre o pecullo, quando o tome por empres· 
ti mo, nlo es:oederi de 6 ·f. ao anno. 

!l 3. • Ceasari a aubvençil.o do E1tado del-
de que o pecullo do tuncolonarlo poua ga-
rantlr-lbe peuallo correiJIODdente á terça 
parte de aeua vencimentos. 

§ 4. · A renda reaultante do clpital for-
mado com ae aubvençllea do Eatado aprovei· 
tará ao funooionuio no cuo de Invalidez 
provada e á. aua viuva, filhGa menores ou 
lnoapazea e filhaa solteirls, reve1 te o do para 
a oats:a geral do pecullo, na falta destes in· 
tereuadoa. 

§ 5. • Serão detlnidoa 01 casoa restrictos 
em que a parte do peculio resultante da• 
contribuições reverterá. á Caixa Geral, nllo 
podendo essa reverello ter legar sendo decor-
ridos tres annoa depois da loacripção do in · 
stltuldor. 

§ 6. • A sub venção do Eatado nllo sa es-
tenderá aos funcoionarios interinos, nem aos 
que exerçam simples commissão. 

§ 7. · O peculio poderá ser facultativo 
para os funcoionarlos qtll contuem maia de 
cinco annos de serviçc~, quando tõr promul 
gada a presente lei. · 

§ 8. · Os runcoionarios menéionados nc 
par1grapho antecedente, Inscrevendo-se para 
a formaçllo do peculio, poderio gosar do 
maximo da pfntlio prevista no § 3. ·, desde 
que se tornem absolutamente incapazes para 
o serviço, fornecendo o Estado os meios 
para completai-a, te for iustJiflclente o pe· 
colio para esHe Hm. 

Esta parte supplementar da pensão ces-
sará com o tallecimento do inatituidor. 

Fala das commis~Uea, 22 de agosto de 
1902.-CI!r valho Br1to.-José Gonçalva!, -
A' Imprimirem-Se. 

0 IR. RODRIC, UEI CHAVEI, pela commis~ão 
de Redacçllo de LeiP, manda á mesa oa se· 
gulntes 

Par1·cer e r1dacção final sobr~J o projecto 
. ... 138 

A commisaão de Redacçlo de Leia, a que 
foi preaente o projeoto n. 138, dtste anuo, 
é de parecer que seja adaptada como final a 
mesma redacçlo com que foi approvado em 
terceira discuealo : 

RB!OLVE 

Art. I.- Ficam nulloa todo1 os aotqs da 
Camara Municipal de Uberaba: 

a) dispoaicl!.o do art. 20 da lei n. 5-de 20 
de março de 1893; 

b) lei n. 122-de 6 de janeiro t'e 1002 ; 
c) leis na. 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118 

e 119 de 1901 ; e 
d) lei n. 123-de 6 de janeiro de 190~. 
Art. 2. · Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala. das commisaues, 22 de agosto do 1!102. 

-R6á1·iguas Chaves .-José Gouçalves.-Ribeit·o 
J1<nqu~ira. 

Parecer e redacçi!o final1of-r1 a proposiç<To 
... 76 

(luioiada aob o u. 115) 
_A oommistlto de redacçl!.o de Leis, á qual 

fo1 presente a proposiçlo n. i6, da Camara, 



. .,.. 
eom a1 'emendas otferecidal pelo Sen&do õ 
approvadas, é de parecer quo lltja approva. 
do, como final, a Meguinte redacçllo : 

o Congresso !lo Estado de Minaa Geraes. 
decreta : 

Art. 1.· Fica o Governo auctorizado a 
entrar em accordo com os Governos da U nill. l 
e dcs outroP Estados productores de ca l~ 
afim de promover no extrongeiro a propa-
ganda do consumo deatõ p :o!lucto. 

§ I .· O café destinado á propaganda, en-
viado pelas municipalidade•, auooiações ou 
particuiare1, serit isento de Impostos . 

;~ 2 . • O Governo limitará, em regulamen -
to, a quantidade de csfé que poderá @er e,, . 
viado pelas muni ci palidades, asscc iHçt•es ou 
par-ticulares. 

At·t. 2. · L-- go que stja publicad a cRta lei. 
o Secretorio da@ Finanças aolicitar ,·t para 
ella a attenc:!lo da s municipali~ades e provi · 
denciará no sentido de facilita r a remo!aa 
do cat"é deMtinado n propaganda. 

Art. 3.· E ' o g(werno auctorizado: 
§ I .· Emquanto não autr11r em accord o 

coUI os Estados product( ros de café, a auxi -
liar pelo modo quo for maia conveniente 
aos pHrticulares ou ns~ociaç!les IJUe se in-
cumbam de r~zel' con hecido o cafó min eirc• 
nos mercados extraogeiro~ . 

§ 2. · A conceder isenção do imposto r! ~ 
e~pntuçi\o do ca (é que , em pequena qunnti -
t!a1e, for destinado a exposiç!les em pait 
r.~trangeiro ; e a reduzil-o razoavelmente 
quando o c11fé for exportado por particul a-
res ou associ ações ag rícolas para venda ,J: . 
r~cta nos mercados extrangeiroe . 

§ 3. · A ncmoar p Pssoa habllitada que, 
visitando as ragiõ~s agrícolas e pastoris dM 
Estados-Uni dos da America do Norte, de 
Cuttt, do Chile o •Ja Republica Argontin& , 
11presente relatorio ciroumstanciado aobre 
cs processos de cultura. dos ve:;etaes, e cria-
çllo de animaes adaptados à nos1a lavoura, 
~alarios, fretes, transportes, preparos, preço 
e acondicionamento doa produotos ; commer-
cio interno e externo dos mesmos ; ensi no 
praticr, systema Je credito e outras ques-
tões que ponam lntereuar á lavoura mi -
neira. 

§ 4.· A órganiznr na Copih •l um laborato -
rlo do analyse de terras e aduboJ, tendo a 
aeu cargo aconselh ar aos lavradores no que 
diz respeito á' cnlturaa mais vantsjosas . 

A analyae poderá rer feita om amostras , 
ou in situ, quando for nerersario . 

§ 5. · A nomea ~ até trea proflssionaes IJUe. 
em excur!ues pelo Estado, eatudem as mo -
lestias que mats damno causam ao gado 
vaccum, muar, cavnl!ar e sn ino , ~minem 
o modo do combatel-as, accmelhaildo tam-
bem o qne for conveniente p ara o progreHo 
da lnduatria p1 s toril. 

§ (). • A estabelecer a plantação de um vi 
nbedo experimental nas proJimidades da Ca-
pital, o quAl eerv1rá de viveiro de mudaP. o 
de escola pratica para a apren lizagem do 
cultivo, poda e on xertia de U\'a e tratamen -
to das molesti as a que utá sujeitn. 

§ 7 . · A adquirir mnohinas proprins para 
a la\'ours, pequoncs eppnrelhl ~ para o fa -
br-ico de vinho, pulveriudoreP, s~c1 e s tlu 

bos para o tratf. mento da vioba, aHm de 
serem cedidos aos lavradora&, pelo custo. 

§ 8. · A adquil•i r uteneillos e a: aohinas 
po.ra o de~envolvimento da sericlcultura. 

Art. 4 . · A despesa com os serviços men-
cionado• no ar-tigo antecedente nlio f xcede-
rá â somma que for llxad!t no orçnmento. 

Art. 5 . · Revogam se as diPpO!iç lles em 
contrario . 

Sala das commissõe ~ , 22 de ago•to do 19(1!? . 
-Rodrigues Chovts. -JW •ci ·o .lunque irn .-
,Jos ú Gonfalves. -- A' imprim!re rr. -!e. 
APRI! ;EISTA •'ÃO 111-: PRO.I ECTCS, rr.;;. rO A('1)1·:9 1·: 

W ('ui :S 

O sa . H!lu-: mo J ui'iQUI-:lRA, depois de oHer 
a pala>ra env ia ;. meea o Eeguinte : 

( Terceira Legislatura) 

I O Congresso Lagiel ath·o .Jo Elt~rlo .\ o Ml· 
nas ne,·ues decreta : 

CAPITULO I 

Al't. I.· O ser1·içJ ::an .t >rio do F.:starlo di· 
l'idu-se 61ll municipal e gural. 

Art. 2. · Siío rln att•i ~ n ç1l.o rins muni cipali · 
JarJe:, por Eerem do s.: u pocul1ar intero~se: 

§ I .· A policia •an itari a elas bat itf.<;ões 
particulares e col!sctivas , dos estnbo locim eu 
tos induatri ae s e de tudo quanto, d i!OC(n ou 
indirectamonte, pos~a iufl ui r na sah;brirlade 
do município, 8al vo o disposto no Hrt. 3 .· 

I e seus pa1'a g-ra pho~. 
§ 2 . · A th catizaçã<• da nliment ;,çlto pu. 

blica, Jo fabr ico e consumo de b~b i •i Rs na . 
ciouae! e extra ageira~, nat uraes cu a rtili -
ci aos . 

§ 3. · A tlscaliznçl!.o dos matadGuros pu -
blico& ou particulares, mercados e casas de 
comestiveis, banheiras e lavandel'ias publi-
cas, theatrcs e logares de divertimentnp, 
cocheiras, estabuloa, hortas, capinzae,, ter-
renos nllo cultivados e cemiterios. 

§ 4.• O serviço do limpeza puhlica c pat·-
ticular. 

§ 5. · A l'rganizaçll.o e direcção dJ serviço 
de auiatenc:a publica ~ 

~ 6 . · A obrervancla das disposições pre-
script118 n() Codigo Sanitario do Estado, por 
eilas pautando as posturas reCtlrentes aos 
serviços @anitaricx looat s. 

,\rt. 3. · Comp etem ao govern o do Es · 
tado: 

;:: I.· A execuçll.o, em te <lo o torritorio 
mtoeiro, lie quae~tluer pr.:; videnr.ins de na-
tureza aggreasrva ou ~ f-fe n! i v ;> , como o.s que 
tenham por tlm 11 instituição de ri borosa vi-
gi lancia rnnitnria, serviço hospitalar, iaola-
rLento e dehln fec~ào . 

1 § 2 . · A eJecu çlio éa a medicas de sanea · 
munt() municipal, como P.ejam : o abasteci · 
monto d 'a:;uu, rede do exgottoP, cacalizsçll.o 
de aguas pluviaes o enxugo do sdo. 

§ 3 . · A i nPpoc~no dos Rerviços sanitarios 
foltos pelas muni!!ip3litladeP, orj.'auizondo e 
cNando nquelles que j ulgar convenientes a 
bem da saude publica e promov~ndo a uili· 
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formfuçlo do tervloo 1anitarfo a cargo da1 
munlclpa lldadu. . 

Art. 4. • Além doe aerviços conatantea do 
art. 3. · poder! o Estado, em epochae anor-
maes, cli11mar a el aquellee que pela pre-
aente lei alo courerldoe áe municipalidades. 

CAPITULO li 
Art. S. · O serviço sanitario ~terai tica 

aob a dlrecçõo do gcverno e a cargo de uma 
repartlçD.o central, scb a denominação da 
cDirectoria do Serviço Sanitario,, anneu á 
Secretaria do lntnlor, 

Art. 6. • A Directoria do Serviço Sanita 
rio compete : 

§ I.· O estudo tclentitlco das que~toe~ 
relatlvfe a .aude publica. 

§ 2. · Pro per aa medidas n.:;cenariRa para 
o saneamento daa localidades e habitaçOes . 

§ 3. A adopçlo dos welos de prevenir, 
combater ou att.t~nuar ae moleattaa transm1a 
1iveie que, por aoa natureza, ee podem tor-
nar en<lemicas ou epfdemlcas. 

§ 4. · A organfzaçD.o, direcçll.o e dlstrl · 
buiçllo doa socconos e a~siatencta medica. 

§ 5. · A dlrecçllo e desenvolvimento do 
eerviço vacctno genico, provendo a reapei-
to da distrlbuiçllo gratuita de iymphas Vllcci-
nlcall. 

§ 6. · A fiBcalizaçlo do e:rercicio das pro-
fiuOes medica, pharmaceutloa, de odon · 
tolo~rta o ohatetricla. 

§ 7. · A auperintendencia da policia aani-
tnJa complementar a d&B munlcipalidadel. 

§ 8. · A organizaçlo da eatatistlca demo-
grapho-sanitaria, por municlploe, •~gundo 
n baae• rornecides pelos dele~ados de by-
giene, pelsa camaraa municlpaea ou por 
clinlcos locaea. 

§ 9. • A organizaçlo do serviço meteorologlco 
do Eatado. 

CAPITULO III 
Art. 7. · «A Dlrectoria do Serviço Sanl· 

tarlo» terá o seguinte pe11oal eft'ectlvo : 
I director, I medico adjunto, 1 bacteriolo-

glata, 1 delegado em cada munlclpio do Es-
tado, I eacrlpturario, I porteiro e 2 dealnle 
ctadore1. 

Art. 8. · Na execuçl!.o doa serviços con · 
atantea do art. 6. · a Directorla do Set·viço 
Sanitarlo exercerá auctorldnde, na capital, 
por ai e pelo medico adjunto, e nos muni-
cipica pelos delegados. 

Art. 9. · O governo contractHá o pesaoal 
que julgar neceunrlo para o desempenho 
doa serviços, em epocbaa epldemlca1, deven · 
do aer prévlamente artttrada a gratiflcaçllo 
peloe aerviçoe a preatarem-ae. 

Art. 10. Para a execuçll.o do aervlço aanf-
tario o governo farà acquiRiçlo de todos os 
apparelbo1 e lnatrumentoa qne ee fizerem 
necea~arloe, de modo que, tornando se com-
pleta a lnatallaçlo, posFa a cDirectoria do 
Serviço Sanltario» Bl!tr oolD a prectaa prom-
ptidllo em epoohaa epldemtcae. 

Art. 11. O governo, no .reglilamento que 
expedir para a execuçlo deata lei, definlrl. 
u attrlbalçGu e obrtgaçllel do• tancoiona-

rioa da cDirectorla do Serviço Sanitario» e 
saaa dependenclaa, regalarl a polici'L sanita-
ria, o exercicio da medicina, da pbarmacia, 
ol ·atetricia, da odontologia, o commercio de 
drog•• A Instrumentos cirurglcoa e bem u-
sim determinan\ os caao• e dednirá a com-
petencla daa auctoridadea a•nituiaa para a 
impoalçilo de multai de IOSOOO a 100!000 e 
o dobro nea relncidenclaa . · 

§ I.· Para a cobrança dene• mult_, será 
observado o procefBO estatuído para cobran-
ça das dema11 multas lmpostaa pelo Estado. 

CATITULO IV 
~~r· t. 12. Todo• os medicoa, pharmaceuti-

cos, praticoa, pllltelraa ., dantistll8, para que 
pouam exercer suas prolh!Ods no Estado, 
serão obrigado• a aprasentHr seus t1tolos na 
«Oireotoria do Serviço SanitarJO~, afim de, 
conreridos e regiatl'lldOP, te r em o virto uo dl · 
rootor do serviço sanitar'o, 1\cando incuraoa 
lluS penas da lei aquelles que o 11!0 lizerem. 

Art. 13. Nll loc&JitJude em que não houver 
pharmacia dirigida por prLI\~siunal diplo· 
mado, o director do serviço sau1hrio poderá 
conceder licença a um e mesmo 11. dous pra· 
ticos para a abertura de ph~trmac1a, dadaa 
as seg umte1 co ndiçOes : 

a) ser a abertura d11 pb11rmacia julgada ne · 
ceuaria pela reapectiva muoJcrpaht.lllde, 
reuuida em sesalo, e pelo del~ga!u de hy-
~ iene; 

b) apresentar o pr11.tico documento' firma· 
dos por pessoas qualitlcadlls, qu.e ce1 t .fiquem 
1ua probidade ; 

c) apru~ntar attestado do director da Es · 
cola de Pharmacia, mostrando ter rrequenta· 
do, por 3 ann•Js, o cur·so pratico da re(erida 
Escola. 

§ I.· Requerida a licença, e, 1atisfeitaa u 
condlçOes aupra, o directur dd hygiane, a 
ouata do requerente, mandará publicar por 
oito dlu, no jornal offiolal, o teor do re-
querimento, declarando que, ae trinta dlaa 
depola do ultimo annuncio, nenlium pbarma· 
ceutico communicar a resolução de estabele· 
cer pbarmacia na localidade, será concedida 
ao pratico a licença pedida. 

Si algum pharmaceutico communioar que 
pretende enabelecer ae na r· tfc~rida looallda· 
de, o dlrector da hyglene o intim11rá a com-
parecer na reparttç&o para aaslgnar um 
termo, obrigando se a abr1r a pb11rmauia no 
prazo que for estipulado. Aberta a pbarma · 
ela, se dará publicidade pelo jornal official. 
SI nenhum pharmaceutico se propuzer a 
abrir pharmacia na localidade, ou 11 se pro-
puzer e nllo abril-a no prbZO e~ttpulado, •erá 
concedida licença ao pratico. 

§ 2. · Concedida licença ao pratico, aubaia-
tirá ella por 10 annos, ainda mesmo que na 
localidade nnba a ee estab.lecer pharma-
ceutloo diplomado ; llcarâ, po1em, caualla. 
a licença ai o pratico alienat· a pbarmacia, 
mudar -ae de lvcalldade, ou auaent.llr-se da 
meema por tempo superior 11.0 concedido em 
regulamento. 

§ 3. • "A liceuça concedida ao pratico po-
derá •er proi'ogada, desde que na loc11lldade 
nlo 1e tenha eatabelecldo pharmaceut.tco di . 
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plcmado, nllo ;:ouendo exceder de 5 nnno's o 
prazo do cada prorogaçllo ; ~ o .Jerá eg ual-
mente ser transferida parn outm locaiHiade 
uma vez fa.tlsfuitaa a• cond ições da lett! a a) 
deste a1·tigo. 

§ 4 . · São mantida~ as l ; cen ~a~ .i á con oe 
did A8 8 pratiCt·S, sn iVO 08 Cb!O., rle a!it DBçA0 1 mud•nç<t " RU Hb c·a, de que t· a L~ o§ 2. · 
deHo a•tlgo. 

CAPITULO V 

A ri. 14 . As auctQriàades j udic ia: i••s e po -
liolces do Estaoio prestarl!o ás san itaria s o 
auxilio de que estas cal'dcbrtm para (I des 
empenho dé seus deveres, na execuçà'J da 
p~esen te lei . 

Art . 15. Para o serr :ço do P:rp c ~li en • e de 
cada delegacia de h_- gi ene e 'l'&ccinaçilo sará 
distribuída uma quota E nnual de 240,5fl00 a 
7lW3000 que, por parcollas semfs traes, s~;rá 
entregue aos delegad(·S, desde quo bpN seu· 
tem um relatcrio do serviço •anitarto teito 
durante o semestre. O gove1 no, em janeiro de 
ca1a anuo, determlna:·á qual a quota deat l 
nada a cada município. 

Art. 16. Para fazer face tos Súrviçcs cren· 
dos por esta lei pasearâ, uma vez reforma-
da nesse sentido a Constituiçll.o, a ser arre-
cadada pelo Est11.do a parte do imposto de 
transmissll.o hoje pertencente as municipa-
lidades. 

§ I.· Neste caso o governo estadoal assu-
mi! á a responsabilidade dos emprestimos 
contrahidoa pelos municípios até o dia 22 
de agoato de IQ02. 

§ 2. • A nll.o ser na amortizaçllo e jurl)s 
dos emprestimoe municlpaes, o go~erno eó 
poderá empregar a importancia do imposto 
assim pasaado para o Eata1o nos serviços 
coDBtante& desta lei. 

Art. 17. Verificada a hypotheee do art. 
16 o governo irá, successivamente, reali-
zando, em cada um doa munlciploe do Esta-
do as obras geraea de saneal!lento. 

§ I . · O governo Iniciará essas obras de 
aaneal!lento peloa municiploe atacados por 
epldelllias e por aquelles em que as mes-
l!las já tenham sido iniciadas pelai respe · 
ot!vaa municipalidades, afllll de aproveitai· 
aa tanto quanto poasivel. 

8 2. · Para a realizaçllo de taes obra• o 
governo poderá nomear proflsalonaea de sua 
confiança ou lllllpleltal-as a profieslonaes de 
col!lpetencia e probidade reconhecidas. 

Art. 18. Ficalll approvadas aa tabellas 
sob ne. I e 2, anne:ras a esta lei e rereren · 
tea aoa vencimentos doa funccionarloa do 
serviço sanita rio e aos emoh11Dentoa que de-
verlo 1er cobrados. 

Art. IQ. O governo regulalllentarà a pre-
sente lei, belll como o serviço geral de 
prophlluia. 

CAPITULO VI 
IIIIPOIIÇÕEI TRANilTOB.lAS 

Art. 20. Emquanto nlio se verificar a re. 
forllla de que fala o art. 16, o governo po. 
derá, para e:ucuçll.o deeta lei, recorrer é ru. 

A. C. - S5 

brica orçament~ ria " Obra11 Publicas "• limi-
t ando ent>l.o o serviço ao sLrictamente ne -
ces1 a rio para a defesa do Estado contra poe-
SIVels e provaveis epidl3mlas . 

Al't . 21.. Revogam ae as disposições elll 
contrar1". 

N. I 

TABELLA uE n:JSClMENTOI 

Oirector do serviço aani tario, por 
anuo .. ... . . .......•. • •. ......• 

Medico adjunto .. .. . . .... . ... . . . 
Bacteriologista . .. ....... ... . . . . . 
Escriptur11rio •....•. . ..... . . . ... 
Porteiro, por anuo . •.... . . . ... . . 
2 desinfo;ctador(IS a 1:2005000 por 

anno ... . ..... . ...... ...... .. . . 
N. 2 

12:0G0$000 
7:~00$01)0 
8:400$000 
4:800,000 
2:400iUOO 

2:400$000 

TAm:l, tA DK ;,; MOLUMENTOS 

Licença para abertura de d1 o-
garias ... . ....... . . . •. ....... . 

Licença para abertura de casas 
de saude, maternidade, asylo, 
etc .... . ..... . . . . ...... .. .• ... 

Licença pura transferir pharma-
cia tl e um Jogar para outro ... 

R~gistro de diplomas de lüildioo, 
pharmaceutico, dentista . p4r-
teira ..........•.... . .. . .. .. .•. 

Registro de licença concedida a 
pratico para abrir pharmacia . • 

Rubricas de livros de pharl!la-
cia (até 200 tis . ) • • . . . .•... . . .. 

Rubrica de livros de pl.armacla 
de mais de 200 tis •.•...•.•..• 

Visto em diploma& de l!ledico, de 
Pharl!laceutlco, de parteira e 
de dentiata •..•.•.••.•...••... 

E:rame bacteriologico ....••.•••• 
EJ:amea chlmicoa analytlcoa (por 

quantidade) ...•• .. ..•••....••• 
Exames chilllicoa analyticoe (por 

qualidade) ................... . 

100~000 

1003000 

50;3000 

103000 

10~000 

l53000 

25i;OOO 

5~000 
503000 

153000 

303000 
E:rames chimlcoe analytlcos I para 
substancial deliconhecldas).... . . 100,5000 

Sala das sesaõea, 22 de agosto de 1002. -
Ribeiro Junqueira.- Apoiado á Imprimir-se. 

DI80U8SXO llE EMENDAS DO SENA I•O 

Sll.o lidas e postas em discaaallo as segc.iD· 
te11: 
Emendas otfereci!Jas e approvoclas pelo Senado 

ao projecto n. 87, da Camam, cU 1902 

te· 
Ao art. I.·, accreacente se : 
Par agrapho unlco. Fica deade já abexto 

ao governo o credito neceaaarlo para paga -
mento daa deepeus de primeiro eetabeleoi-
lllento do Presidente do Eetado . 

2.· 
Accre•cente-ae : 
Artigo. Quando o Presidente do Estado, 

por m1.tivo de moleatla, paasar o governo a 



.,.. 
seu substituto conatltucionalser lbe ha pago Àrt. 4. • Revogam-11e as disposições em 
o subsidio até seis mezts. contrario. 

Paço do Senado, 19 de agosto de 1902.-
3. · Anto11io Mat•linB Perrei1·a da Silva, preaidon-

. . te .--Jose Pecl•o 1Jrulllmon1l, I . · secretaJ·io. 
Accresconto se: . -Agostinho Cna• :o de Figueil·edo C1irles , 2 . · 
Artigo. o V1_ce Prea1dente, c.u c;nalqu~r . secrelarlo. 

dos seus aubsttt.uto•, quando no exerctc1o l , 
pleno das funJções presidanciaes, nos termos O Ir, Slh'a Fortes :-Peço n v. Ex c., ar. 
do art. 49 da const1tuiçlio do Estado, perco- Preaident~, o eapecJel obsequio da r~metter
herA o mesmo aubeidio fixado para o Presi- me o prq~o to tm ~ehat~ (e o.ltenll•do). 
dente. - Sr. l:'resJ <lent~ •. ~erml~llr - mo !Ja v. _exo. 

Paço do Sena~o do Estado de Minas oe. que .antes d<:o Jnl'OI Dr a discus.aão do pr?JOoto 
raeP, Bello Horizonte, 19 de agosto do 1902 . u. 128! do ~enado, peça a b . nevcloncla dos 
-Ant~?li.? llft~rl-i> 1 s Ferrti•a dfl Si/v '• pre si- meu s Iliu stn.dos colleg r. P, tenio de tratar 
de'nte.-JGs e' Pedro Drwnrr. ond, 1. · secreta - 4e uma questão que .!oga com os 111teressos 
rio.-Agostinho Ctsa.· io de Fig•teired? Co.-1", ao Ulllll lUi por-t ntiP61JLa el as e, que bem 
2 .. secretnio. I pou <: J t em merecido uoe altos poderes do 

nosso Estado . 
PR"JECrJ N. 87, DA curARA O prr·.J&cto visa reparar uma ::rave in-

1 j ustiça que se verifica no regulam ento ea-
(loiciado sob n . 143) : nituio de Mina@, que não permitte o exer-

. j cicio liHe da pbarmacia a individuas di-
O Coogresto do E~t~do de ~f mas Goraes 1 plomadoa, que tém de •e 1 ujeitar á licença 

decreta : . . . . . 1 do governo, quando entretanto, o seu diplo-
Ar_t. I. Durante o per1od a I residencial :m a, <.bl1do cem tanto os forço e com tauto 

se~u1nte o ~t·esidonto _doEstado receberá ~ j sacriílci<', é um attestado de sua idoueld a· 
m.,smo subsidio pecumar10 constante da lei de 6 uo sua compet5 nc ia para o oxeroicio 
n. 95, de 19 de .JUnho do 1894. . . i rle tão nobre ~orc Osdo. 

Art. 2 · DuraiJte as se_seões o:d•oar• ea o ' Quij l a razílo, ar. Presidente, por qoo ba· 
extraordinartas da seg-umte legislatura c.s l vemos de abrir excepçíio para a classe dos 
mem_b~os do C~lD f?reeso_ r eceberão o mesmo ! p!Jarmaceutico~. quando em nosso Est.ado é 
subsidio pecumarw. e BJ~da de custo ql.!e fo -. ; livre o exeroicio da advornaia, é livre o ex-
ram fixados pela lei n. v6, de 20 do JUlho ; erci c: io da medicina, parll tados aquelle3 que, 
deAl~943 . Revo .,«am-ee as diEposiçõ 38 em i te ndo cursado uma das Faculaades do paiz, 

r · . · possu em um titulo, um diplom a que é a 
contrarto. co nfir mação de sua capacidade para o ex -

Paço da Cama r a dGs Deputados do l~stado e ; cicio das respectivas proOssõds 1 
411 Minas Geraes, Bello Horizonte, 5 de ago@- S:·. President~>, entro as differente3 escolas 
to de 1902 .-Francisco R -ibeiro de 0/i.,eira, philnsopll icas que delimitam a libe t·dad'3 de 
presidente.-Celestino Soares tia fnu, I.· so- profis E11f S, eu preferirei aquella que consi -
oretarlo.-DI', Felippe Nunes Pinheiro, 2. · dortt o Estado oomo uma entidade sobBrana 
1ecretario. que tem o dever de zelar pela hygien a pu· 

Nilo havendo quem sobre as mesmas peça blica, respeltan!!o, porém, os direitos do in· 
a. palavra encerra-se a discu ssão e proce- divlduo. 
dendo·se a votação são approvadas as emen · Não é. esta _uma qua6tlio d~ sómenos im-
daa do Senado.-A' commlesilo de Reda- portanc1a, po1s a Camara não Ignora que o 
oolo. art. 72 da Constltulçlo Federal ainda depen-

de de uma boa o perfeita lnterprotoçlio por 
2.· PARTE DA ORDEM DO DIA parte dos poderes competentes. f..", do facto, 

uma questlio complell'a, para trat&r da qual 
. E' lido e posto em I.· diacun!o o se- não tenho babititaçõaa (ni2o apoiado~ gti'aes). 

guinte : Aquelles que pertencem à ,;scúla positiva 
ou absoluta entendem que a li herdade p ro-
ftsaional nli.o deve tor llmitoa senão aquelles Proj~cto n. 1?8, do Senado 

O CongreEso do Estado de Minas 
decreta : 

Oeraes que a penalidade impõe quando o individuo 
comprou; e~te a raude publica ou o bem-estar 
aoc:at. P<ra exercer qualquer proftsslio o 
indtviduo nllo lom a fazer mais do que que-
rer exercei a, sem, entretanto, possuir um 
titulo que comprove auas aptidões. 

Art . I.· O pbarmaceutico diplomado pode 
c;xercer a sua proOs!iliJ em qu alquer parte 
do Ettado aem dependenoia de licença do 
governo, ou de auctoi-IU!ldes ranitarias, &U· 
jeitando-so todavia à aua fiscalizaliílo. 

Art. 2 · Logo que fór aberta a pbarma-
cia deverá communioar o f11ctl) á auctori-
d~de competente para os fl_ns determinados 
no art. 4. · da lei n . 14~, de 23 de julho 
de 1895, sob pena do multa de dez a dozen 
tos mil ré:s, que sfrn elevada ao dobro nas 
reinoideneiaa. 

Art . 3. · Fica o governo auntorizsdo a re· 
Ter o regulamento approvado pelo decr.~to 
.b. 876; de 11 de novembro de 1895. 

Sr. Presidente, o tuto da nossa lei basica, 
relativo ao aemmpto, tem trazido como con-
sequencia iutcrprotaçõea di :; erras nos diffe-
ront!S Estados da Federaçllo. 

Assim é que noa Estados do Pará e do Rio 
Grande do Sol, ondo o poaltlvismo dominou 
o espírito dos aous primeiros Jogisladorea 
constituintes, nli.o existem reatricç!!ea ê. II-

I berdade proftuional. Em noaao Ett.ado e 
em todos os outroa mais apegados ao con-

' seev&torismo, a liberdade profissional foi 
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eatabeleolda, guardados, púrém, certas restri · 
cçõea t.mdentes a garantir o interesse gernl 
e a hygiene publica. 

De ractc>, a lnterpretaçiio d ~ d fl polo l e ~is · 
Iador mineiro e pelo legi~l ad or des " s oulr<"s 
Estados qne não tétn li<:! r ptarlo a e> cola po-
sitiva, é sem duvl •la ~ lglllu& (sem l n·d u~a Íl! 
opiniões divergent ~ s) a qu e mais ~ e c n·lun a 
com o hom senF.o e com ns conveni~o ci a s 
soclaes, porque ee o ar-t. 72 da Constituição 
Fe•lt>ral garante o livre exerc c"o rl n l ;l>e r · 
dade p rollnional e81 á subenten<ll1o quA e!sa 
disposição tÓ ~ prOI " Oit!l áqtH ll ~ s qu~ tOil ~l am 
apti dões para o exffci cio lf ~ s dill'•rontes pro· 
fletões, sem que fO atten(e cont rn o "n t o 
rene publ ic' que o Es t.>dl) tem dill" cr do 
guardur e g~ rP.mi r (nJP iodo.•) . 

Sr . Presirlente. p• r R lro1n t rnt 31' de~ t a 
questão, í ive de ir p1ocu rr. r rolh~•· esr l!re-
clment< R na l e g õ ~i n <;l!.oJ rlo ~~ ~ ~ ~ o E-t a •!o o 
nas dilfereutes rr.au i fe; taçõ~s ll:l a ·' miniotra · 
ção do pni z; quer diz~r · que pura dnr e~t.a in -
terprdtaçã? (que hoje a.J mi lto com to d:J a 
convicção) sobre n liberda 1e prn nssiooa l, 
tive de estudar P.S dispo~içõe~ da no ; si\ lot 
fandamental, acc·mpanh ando sua evolução 
nos dlfferentes Eetados da Republica, do t a l 
arte que posso amrmar que a Constituiçllo 
federal estatue a liberdnrie de profiss ões 
desde que essll liberdade não ~xceda os limi -
tes da organização aocial . 

0 8R, BRANDÃO FILHO:- Quaes são OI li-
mites da liberdade profiuional ? 

O sa. SiLVA Foan1s : -Mas, ar. Presiden · 
te, pergunta me o m~u illuatraio collega, 
mais competente do que eu ("tfo apoiado do 
sr. B1·andtio F• lho), moço de talento e que 
cursou com brilhantismo uma. das acade-
mia• de nosso paiz, quaes sejam os limites 
da liberdade profissional 1 

A a. exc. cabe de prefer eucia vir illus-
trar o debate demonstrando nos as raias 
desses limites . E, ar. Presidente, ainda 
meamo que eu desconhecesse esses limites, 
que aliás são traça dos até pelo bom senso, 
para o exoroicio de qualquer um a profissão 
nAo seria motivo para admirar·sP, porque a 
oontroverRia sobre esta mat -ria exi~tG entre 
os mes tres de d nei to , e mesmo on tro os 
b t•asil ~iro s notaveis e que cultivam a Fc: ien· 
c ia do di roi to e lia é profunda. 

SalJe \', exc., sr. Presieente, qu a o em inen-
te Barb osa Lirr. a aio d .t reoenteme nta acnba 
<.I e p r ovo ca t· o Congro~so Federa l pa r a que 
este ~e ma nifeste sobre os limi tes da l iber· 
rlarle p rofissional e ccmo o foz, n. l ' res i ~lon
te 1 

Pedindo ll co •IH.nis!ão do Legisl ação da · 
quell a Casa que ee p ronuncie sobre c~ ta 1!1 1\-

.;;na questão, cuj a solução no meu modo de 
pensar tem de ser protelada e t em de ser 
protelada porque a reforma constituci ona l 
embora se imponha a muhos homan~ po· 
lltlcos, a outros olla ee a li;;ura 1noppor · 
tuna ... 

0 8R. EPAMINONDAS 0TTONI:- E' u ma 
questão ue lnterpret9ção. 

O &IL SiLVA FoRn:~ :- Sr. Presidont~. 
esta é uma quest ão Importante e v. ex o. 
sabe que o poder ju1ioiario que serve de 
equilibrio entre as funcções executivas e le· 

' ll i&lati va~. que é a p:brantia dos dire itos ci-
vis dos cidacl!los, tem se pronun~lado de 
modo desenco ntrado, porque arestos Existam 
q•te consagram a lil·erdade ampla de pro fi s-
~ão, emquanlo que snbemos que a maioria 
do nossos tribunnes re pu dia o ~sa mo~o de 
pe near extremado e rad ic3l. 

j Sr . Presidente , se o prvjedo n . 128 p -.rc-

1 

Cll consagrar uw princ1p!o libe~n l esta -
lnindo que o phnm acout i~l) form ad o posso 
exercer n sua prGflPsilo em qualquer parte 
do E,tado E em l icença do govo ·no ou au cto 
r·idades sa nit a ••ia s, este prcjoclo em parte 
delu de ser josto, sr. Pr osi donte, o v. exr. 
o a Casa sabem que entre n úJ as pro fi ssões 
exercitadas pBios c idadãos obedecem a d i fTe · 
re ntes prescripçõas regulamentar es . 

Assim, sr. Pre~ itl e nte, t~ m os os profl ss •o· 
naes diplomados polo;; eatabe lem en toP d o en -

1 si no 8Uperior, quer ~o trnb do o; t•Jdo .:lo 

I. medici na , do estudo de scianc·ias juri ll ica s e 

I 
so cines, quer so trato de engenhnti a , quer 
Ee frbte do qu alquer cutra modalidade do ! ensino prc tt s~i c nal, temos ainda outra c!as-

'i se de protl ss iooaes, n dequelles que não 
cursando os estabelecimontos superiores, 

I têm, comtudo, obtido em virtude de regu -
lamentos auctorização r.ora exercerem a 

, profissão do mesmo modo que c s d iJ: lll· I madoP. 
Portanto, se o proj ecto n. 128 parece con-

sngrar um principio liberal, osse mesmo pro -
jacto para ser comoquente deveria esten :.ier 
este direiro a todos aquelles que, de coofor · 
midade com os regulamentos vigentes, te · 
nham obtido auctorização legal para exerci· 
tarem qualquer profissão, visto terem-se 
6Ubmettido a provas protissionaes e mostrado 
hatilitadus para exercerem na ..• 

O sa. Joio Luiz: -Mas ó que já existe 
esta providencia; quanto aos advogados e os 
medicos não ha necessidade desta licença. 

O BR. Eu.v.\ Fon n :s : - Eu estou me res-
tringindo á. parte do proj ecto que exclue os 
pbarmaceuticos licenciados. 

Sr. Presidente, sei perfeitamente qt.e o 
meu modo de pensar n!io poderá agradar, 
entretantf' , clita-me a consciencia de que 
pa•a sermos logicos devemos estender a dfs -
posiç!io deste projecto âquellos que tendo 
sido submettidos a provas rigcrosaR de sua 
capacidade protl ssion~ l, lhos tem sido per· 
mittido exercerem a profissão de pharma-
ceuticoP , independente de curEos regulares. 

I 
0 ~R. IJARVAT.IIO BRITTO:- bto nã o é le~· i 

timo. 
0 sn. SJLY.\ FO RTE~: - Nüo ó legi t imo, diz 

o nobre deputado. 
' De duas uma, ou• as provas a qu e esses 

I indivíduos t e m se sujei tado fora m rigorosas 
e, portanto, e videntes para demonstrar sua 

1\ capacidade ou não t oro, com ma ni festo abuso 
e trangress11o dos regulamentos sanitarios. 

O SR. Joio Luiz: -O dilemma é irrespon-
1 divel. 
I 

0 SR. SILVA FORTES: - Sd as provas são 

I su!licfentes não ha moti vo para f e rEstrin-
gi r a liberdade, e se as pronts nl\o t ém sido 
suffl cl ente~, mesmo assim para ~erm o s jus-

! tos e equitativos deviamos eatabelecer a 
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e:rlgenola de 1e eubmetterem a nova• prova• 
de eapaoldade. · 

E nem •• diga que aerâ uma e:rorbitanoia 
do poder legiltaUTo"'Onllgnando eata dlapo-
llolo porque, v. e:ro. 1abe, tr. Prealdente, 
que daquelle• que cursaram 01 banoo1 11oa· 
demlou e oouqul1taram um diploma 1olen· 
tlllco tem-ae mala· de uma vez e:&ii!HO novas 
provaa, já pRra exercerem funcçllea mala 
elevadae, já de mais re~poJI'Iabllldade. 

0 IR, CAR.VALIIO BRITTO : - Eu Dllo quero 
é que ae confunda pratico• oom diploma-
doi. · 

0 IR. SILVA POhTII:I: - Nl•1 confundo pra-
\ICOI com diplomado• e nem o argumento de 
v o uo o pode produzir eft'elto porque v o exc. 
1abe ( nem aa minhas palavras poderllo 
oft'ender a quem quer que seja) hà muitos oi· 
dadllos que o lo tendo cursado aoademlas, que 
nlo poa~uindo diploma officlal têm-ae mantrea · 
tado de aptidllea muito mais elevadas do que 
talvez eu, do qne talvez outros que tenham 
ouraado estabelecimentos superio~ea e esses 
aldadlios, a:>esar de nlo terem uru diploma, 
um documento official, mostram ee muito 
maia apto• para, com lntelligencla, exerce · 
rem uma profls!ão liberal. 

Tenho concluldo. ( Muito bem. Muito bem ). 
Nlo havendo mala quem sobre o projecto 

do Senado peça a palavra encerra-se a rtis-
ouaalo e procedendo-se a votaçlo é o m ea · 
mo approvado. -A' comml111io de Saude 
Publica. 

1.· DIICU81ÃI) DO PBOJECTO N, }60 
Finalmente lido e posto em 1. ·diacuulio 

encerra-ae e1ta sem debate e ftca adiada a 
votaçlo do projecto n. 160, eobre cadeira 
primaria no dletrlcto de Alto Jequlttbã, 
munlclplo de Mauhuassú. 

Esgotada• ae materiaa da ordem do dia, o 
tr. Presidente designa para amanhA a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
PRIIIIIRA PARTI 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçlo da acho 
Expediente. 
Até dua' horas da tarde : 
8e11ur.da leitora doe parecerei de oommis· 

aliei e dos projectoa, depola de lmpreuos e 
dlatrlbuldoe. 

Apreaentnçlio de pareceres das commiullea. 
Apreeeotaçlto de proj eotos, requerimentos, 

lndlcaçllea, interpellac;llea óu moçõee. 
DiacuaPIO de requerimentos, indioaçlles, 

lnterpellaçllea e moçllee. 
Approvaçllo de redactllea ftoaee o 
Votaçio da materia cuja dieousalo llcou 

encerrada. 
IEGONDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Prlmeird diacuullo do projeoto D. 129, do 

Senado, sobre cadeiras de lnstrucçlio prl 
marta. 

Levanta·ee a ae1all.o. 

49.· SESiÃO ORDINARI\, AOS 13 DB ACOSTO 
DE 1902 

. PB18IDENOJA DO IR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

SUMMUIO: -:. 0 parte da ordem do dia. -~cJ&.
hpelleote .-HPquerlmtmtos dos ar~ . Xavier 
Rollm e Leopoldo Correa .-ObservatOea dos ar~. 
Joaquim r.ahxto e Orymplo &loorAo . -2. · fel· 
tora.-Apreseolal)ão do parerer pa ra 2. · olicu·. 
~llo do projecto n 163.-ll!em d·' prr. je: to o . 
16•.-0tscoa, il:u das redHc.çOes Ooaesllr. projeeto 
11. 138 e tia propmlçlo n. 76.-VotaçOe> a11ada!. 
-2 · parle -I.· drscusslo do projeclo n 1'19. oo 
Serudo.-Oiscorso d•> er. Slha Frrte ·.- Ordem 
do dia. 
Ao meio dia, fulta a chamada, acbam -re 

pre1entea os 1ra. R•boiro de Oliveira, Celis -
tino Soares, Nunes Pln"telro, Aatolpho Pinto 
Olymplo Mourlo, C,ll \'alho Br•to, Joaqui~ 
Cslixto, Abeilard, Ag~:s tinbo Pareira, Lln -
dolpbo Campos, Silva Fortes, Olymplo Bor· 
gea, Delfim Moreira, Xavier H.olim , Luiz 
Rennó, J oio Luiz, Jayme Gomes. Brandlo 
Filho, Porto Primo, Leopoldo Correa, Arthur 
Pimenta, Valerio de Reuode, Ribeiro Jnn· 
queira, Slmelo Stylita, Tavares de M~llo, 
Ep11 minondaa Ottoo!, J ·,sé Gonçalves, Carlos 
Toledo, Assis Lima, Franklin Botelho e Ed-
mundo Blom, faltando com causa pal•tiol· 
pada os ara. : F. Peixoto, G ••par Lopes 
Rapoao de Almeida, Julio Tavares e Joll~ 
Velloao e sem ella 01 mala senhores. 

Abre -se a aesslo. 
Lida a seta da antecadente e alo hsveudo 

quem sobre e lia faça observaçlles, o ar. Pre-
sidente a dá por approva1a o 

IXP.DIENTE 

O aa. I.· SECRErARJO dá O)Uta do se-
guinte: 

O~cio9 

Do ar. J.o Secrehr!o do Senado, oommu-
nioan lotar au!Jido á aamoçllo ~ob n. 159 a 
proposic!lo da lei n. 74 emanada desta Ca-
mara o anuo pafsado, rest~belecendo a dia· 
po8içllo do artigo 8 . · d a bi n . 2 ~ 1, de 4 de 
aetemb1·o de 1897. -A Cama r a fica. inteirada. 

Do dr. Jollo MJnteiro, ''ire direotor da F&· 
cullaie de Direito Je S. Paulo, agradecendo, 
em nome da congrogRçlio d" rel'or l1n Facul · 
dade, es condoleneias quo lh e f: r~m envia · 
daa por esta Camara pel·> f'~ lleoimento de ~eu 
vene • an~ o-d irectnr, ba·llo t!e R~malho . -A 
Camarlt fto a egus lmento intalr!l till. 

A requerimento dos PrS. Xtnier R?lim e 
Leopol !O CJrrêa, approv-<rlos pel a Cama~o 
são nomeado~ interin:r rr ente para a com~ 
missão de lcst; ucçiio Publica o~ eenhores 
Lindolp '·o ramp~s e Carl'aiho Britto e psra 
a de Saude Publica os ssnborea Silva Fortes 
e Ab~llard. 

0 SR. JoAQUIM CALUTO traz ao conheci-
mento da CaDõard e eHa llca int~ira.lla que 
o ar. lgnacio Morta faltará a algumas &el-
sl!es por motivo juato, 

0 IR. 0LYMPIO MoU •tÃO envia á Mefa um 
requerimento do cidadll.o Jolio Nepomuceno 
Ribeiro Uraini, profeuor de mualca da E~· 
cola N rmal de Diamantina, aol.!.ci~ando a 



. .,.. 
decretlçlo de uma lei que o considere em 
disponibilidade percebendo <' ord~nado sim 
pies deade a data em que foi suspenso o 
ensino da referida cadeira .-A' comml~tli.o 
de Requerimentos . 

2.· LKITURA 

Tem 2. · leitura, ti julgado objecto d'l de 
llberaçlio e fica sobre a u: em p • ro. c r1em 
.doa trabalhos o projecto n. 165. 

APR!II:'\TA ÇÃO DE PAR ~ CERKS l>E COMMIS· 
(ÕES 

0 SR. CELESTINO SOARE~ (1 . · Secre(a.-io), 
pela commtssilo de Policia, npresecta o se-
guinte: 

Pa,·eu•· pnra 2 . · discus.~rio sobre " woJecl•' ,, . 
16.'] 

A oommhsllo de Polici a , a que (úi pte 
Sente O pro_i ectO n. 163, e de pureCH qu e 
seJa o mumo wbmettido à segundu. d iscus-
sl!o. 

Sala dss commilsi!eP, 23 de ngrst o do i90?. 
- CeltSiino Sca>·es.-Nunt•s Pi11heirv. -A im . 
primir-ae. 

Al'n i>~E:'\TAÇÃO VE PROJfCTOi' , Ji'\DICAÇÕES E 
Mr çõ.,;~ 

0 SR. [JNDOLI'IIO CAM POS, obtendo a pala-
vra, envia á Mesa o seguinte: 

Projtc/o n . J61i 

(Téceira legi slatura) 
O Con gresso L~ gislativo do Estado de .Mi · 

naa Gere es decreta : 
Art. I.· O processo de legitimação de 

posses em terras do Estado correrá perante 
o juizo cc·mmum, observadas as aeguintes 
regras: 

§ I. · A citaçlo dos confinante&, do promc-
tor da justtçn e do collector das rendbs es-
tadoaes. 

§ 2. • Consideram -se oonllnantes nll:o ~6 
os pro tJrletarios limltrophes como as pessó as 
que tiverem poss11s legittmaveis a1jacon-
tes. 

§ 3. · A petiçllo inicial dirigida ao juiz de 
direito 1erá instru ída pelos docume ntoP em 
que basear a parte tua prE t~ nção e ret vira 
de base para o engnhetro no d istricto pr o 
O' der a med lçllo e demarcq ·:to das terras. 

§ 4 . • AI oper~çOt!s Ctl c F. mpo em n "o:ta 
pertut blirlio a marcl:n regular do procesoo e 
lindas as qu&es, serlio epresonta•!o~ em juizo 
pelo fngenheiro os respectivos m~ ppa e re-
latorlo. 

Art . 2. · A posE e legitima tan; bem poderá 
ur provada por justi li oaçAo pro re:hrla pe 
rante o juiz de 111reito com in timaçll•> do 
premotot· da justiça e do collector da9 ren 
das do Estado que serlio ouv1doa entes do 
julgamento llnal. 

Art . 3 . · D.1 decitllo que julgar provada ou 
nlo a poue poderá qualquer intereuado 
embargar, e da deciallo d11s embargoP, ap 
paliar para o Tr1buoal da Relaçfto com eft'o~ito 
devolutivo. 

Art. 4. · O pouuidor de terraa po ler• r e-
querer 'l legitimação da poue de todaa ella1 
ou aomente de parte. 

Art. 5 . · No proceuo de legitimaçiio de 
poFse observar-Ee á o Regimento de Cu ;ta• 

1 Jud lciari as. 
Art . 6. · Para a ven la das terras devolu-

tas e por bectare serll.o observadoa o~ preços 
rr.Jnimes de 10$000 para u tetrM de mhtta e 
2$000 para as de camp:l, incluindo ·Fe ne&te 
preço o custo de medição . 

Att ... 7.· Fica re,· o~a da a lei 11 . 27 , de 25 
de junbo de 189!, sóme nte nu d•s posiçõea 
contrarias á ~resenta !di, obFervan do se a1 
leis em v:gor no que fõ ~ ~ ppl ! cavel e &I 
i r.atrucçõe~ que o govHoo ex~elir pora a 

I exe~uçl!o desta . 
A!"t. 8. · RaHgam-se as diFp ~> ! Çi!e~ em 

I cC>ntrario. 

I 
~&la das se>sõeP, 23 de ogosto ..t o 19• 2-

l, •r.r/c,/p lw Cnlllpo··-A.• f"/ l'h" Pilllo . - Valeria 
l!eRe:<n·le. 

, Apo ia<ln, a i u • pllm ir-~ e . 

DI SCUI'SÃO UI> RED.\CÇÕ EB F I N .\ t:S 

L'das e posta! em discu~•ão su cce~si vn · 
o: ente, são sem deb11te bppro ' ad as a~ reda · 
cçoes tloaes do proj ecto n. 138 e da propc-
siçlio de lei o. 711, sen:lo esta remeWda á 
suncçl!o e aquelle ao 8en3do . 

VOTAÇÕII:i At1ADA9 

Passando- se a votnçli. 1 da mataria cuja die· 
CUPPl!o ficou encerrada , ti approvado em pr:-
meira di!cussão e vae á commisE!io de Jn-
Etrucçl!o Pu blicn o proj ecto n . 160, eobre 
cadeira de ioetrucção primaria no munict-
pio de 1\lanbuaesú . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PRIMF:!RA VISCUBPÃO DO I'ROJECTO N. IH), VO 
lE:\"ADO 

E' lido e po~to em primei r" diEcu s!~o o 
sego.ínte: 

P•·oicct~ ". 1:?9, do s, nrufo 

O Cc-ngreFso do E!tado do Minas G,r.~es 
dEcreta : 

Art. I .· Firam orea das as segu intes o ~dei
ra• de ir.ü!Ucçl!o J:orim ari a: 

I. U c~1a para o sex·• o ~s e uliuo U:J. c td ade. 
•lo I eç , t:!J a " nos dtetr ' ct·' • da Conqui~ta no 
munici pi o t!o Sacramento e da Cacl.oeiro Ale-
gro, Esr.açlio Silveira Ca1 valto, no munici-
vio de Palma. 

11. Um"- vara o sexo feminino nns ci•la·Jea 
Jo Pecnn!ta· e do Alto kio Doctl 

111. Uma mix •tt no'f. J · strictc~ de -'aot'Anna 
do Suassuhy e S. Gonçolo do Ra mali;ete, no 
mut~icipio do Peçanha . 

Art . 2. · llengnm se t s d i ~posiçoes em 
contnu·io. 

Ptço do S6oado do E~ta lo de :ll i na~ Ge · 
raes , Bello Horizonte, 19 de agosto de lll02 . 
-AHton io Marting Fen·tira da S il oo , presi: 
dente. -José Ped,·o D•·ummond , I.· secreta · 
rio.-.·lgostinho Cesari~ de Figueire lo CôrltB, 
2. · recretarlo. 



O ar. Ilha Folf.&etl :-Venho á t.ribuno, 
s r. Presidente, para fazer ligeiras conside-
r atõea sobre o projecto n. 129, do Senado, 
que á pr imei ra vista se nos nflgurn trntar 
de uma questiio ruoimentar, tio somenos im-
porta ncia, qu al 11 que Eo refere á cra~çã•' 
de cadeira! de inatrucçl!o p rimaria . 

Eotret llnto, tenho duvi .Jas que ~roci ~o os · 
e !arecer, afim de qu<t po~f a Yotat· comcion-
closame nto o pr~jecto, poi• , na qua lid<tio dll 
le!lis l.dore>, todos nós tem'~ perante o Es· 
t:ldo grn nde respnosabilidndf!; e deve111cs 
pesnr bem a impor-t.a ocia das uwdi da3 quo 
trAnaitAm ne&ta CJ@l' , para quP , aquila ta nela 
da su n utilidade e ccovon:enci a, pof sa moJ 
sancoiona l as ou nlio com o nosw YOtll. 
( Apnia os; muito bem). 

:Sr. Presidente, procurarei div idi r a dis-
cuSEilo t!e;tn materio em du as 81"1\tne<es: 
I. ·-s" I: a cu não co o veniencia de "crennnos, 
actualmente, r. o Estado, Ci\deiras de i n!lru-
ccno priwHria. 

0 Sfl. EPAU · ~c;~!lAB 0! '1'JI'l.- loSO Ü 1 XiO 
matico. 

O aR. Su.vA P<'RTES:- f"ci rlo iCI' axioma . 
tico, n~o contesto, mas tal ve z Eeja inoppor· 
tnno. 

Em 2 . · Jogar desejo demonstrar ( fem 
t .trema aos meus illustradGs collegns ) que 
ha lncoherencia da parte da Cam a r a accei · 
tando as medidas conslgnadna no projecto. 

0 fR. BRANDÃO FILHO:- Mas a Camara 
ainda não se pron !mciou a respeito, por 
conseguiot t>, não póde haver incoherencia . 

0 SR. SiLVA FORTES : -A Camara ainda 
nl!o se pronunciou a respeito, diz meu illus-
trado collega que acaba de honrar-me com 
seu aparte ; entretanto, ella tem de pronun-
ciar- se, na qualidade de cnmara revisora, 
sobre um projecto que emana de uma cor-
poração que é formada por verdadeiras nota· 
bilidadeP, por homens de elevado eri:erio, 
de elevado conceito e de grande illustraQão 
( Apolaàos ). 

Portanto, senhores, ao vi r discutir o pro· 
jacto n. H9, do Senado, eu o faço com ver-
dadeiro constrangimento e com todo o res -
peito, que tributo àqudla. a lta corporaçllo. 

Entret anto, forçoso é convir que &s dis-
posições rlesse projecto Elio inuteis e impro-
llcuas. 

Dirai, sr . Preaident~, com o meu illustr a-
do collega residente em TheopJtilo Ottoni, 

.que a d1ffua11o do ensino é um axioma . 
0 SR . BRANI•ÃO FlL!IO:- V. exc. ainda 

agora co11testou isw. 
O SR. l:l!LVA FvRTE~ :-Ouça-me. E' l.Jem 

certo que a dlfl'usão do ensino troz vantagens 
reaes à sociedade, poiP, co m a illuatraçl!o do 
povo baixa rá a cifra da frim inalidade, piJr · 
quanto, diCI!cilmente se~o pmticados deli-
ctos pol' r, quelle3 que tem noção e oompre -
hensilo de ~c u a do veres civicos e sociaes. 

Porta nto, em t • ese, é um sxioma 1t din·u -
Elto do ensino. 

fazen do, porém, un1 l!goiro histor-ico da 
instr·ucção pri JLarl n entre nó~, pergunto · vos : 
estilo ou nllo creades cadeiras de enaino pri-
mai lo, para ambos os sexos, em todos os 
di~trlctos do Estado 1 Esll!o ou não pautadas 
ao Cougr eeso normas pelas quaes elle ha de 

lfUiar-se quando pretender oroar novu ca-
deiras, que não poderl!o ser eatabelecidaa 
aem a eatatistiea lia populaçllo, sem o recen· 
soamento esaolnr"l l!stará porventura revo-
gado o direito que tàm todos os dlatrictos de 
po!mirem duas cadeiras : uma do sexo mas-
cu 1l no, Lutra do sexo feminino 1 Estsrà por· 
ventura r evogada a 1\tlribuiçiio conferida ao 
poder exac·utivo de converter em mixta euas 
duas c~dei ras, quando n!lo tiverem a necea-
s6rJa rrequencia 1 Cet ta mente que n!Io. E se 
nss1m· ó, ll disposiçlt'l tio proj.:cto nllo incide 
na l ~ i gero !, qtH ja esta creada e ainda não 
fui re,·og-a•Ja 1 (f'<~usa). 

Em ct meqU6J cia , Pe é um asioma a difl"u 
são do ensino, ó uma incongruenoia a decre-
tação des~ e mesmo ensino eem bases crite· 
r iosas . 

0 fR. fPAMJ!I>ONDA@ 0TT~Nl :-E' uma rtCCU · 
t açi!.o que v. ex c . fd z to Senado. 

0 SR. S!l,VA fORTI-:S :-Nilo faço acCU@aÇiiD 
alllnma no Senado ... 

UM 1R. I•EPUTADO :- Se não é cccusação 
polo men r·d ó uma c~itica. 

O sR. SJI,VA F~nTEl. .. e nem tl!o pouco a 
nenhum t.l cs meus oollegu, apenas externo, 
franca e ·lealmente, o meu Jtoio de pensar. 
Respeito e acato a opini!lo de todos os sra. 
deputados e 'lo me~mo modo procedo em 
relação aos membrvs daquella a lta ccrpora-
ção. 

O fR . EPAlllt>"ONDAS Orr~NI :-Mas o proje-
cto transitou em 3 di2cu~sões no Senado . 

0 fR. SiLVA FORT ES :-Sr. Presidente, nlio 
quero defcer ao terreno das personalida · 
des. 

L)lA , ·óz :-Nem se trata de personalida-
des. 

0 SR, EPAMINONDAS ÜlTONI :-0 Senado e 
uma collectividade. 

0 SR. SILVA FoRTES :-NI!O tonho compe-
tencia para criticar os a.ctos . •. 

VózEs : - V. ex c. é muito competente. 
(Apoiados ger~e&}. 

0 SR. SILVA FORTES, .. da outra casa do 
Congresso Mineiro, mas parece-me que o 
projecto n. 129 consagra uma disposiçllo 
inutil. 

Sr. Pre&idente, ia eu fazendo o hiatorico 
do ensino p ri mar-l o entre nós quando fui dea-
lccado do assumpto pelos apartes de meus 
!Ilust rados colle)!as ; entretanto, devo dizer 
que 11 cruação r! e escolas em todos os recan-
tos de ~linaP, !tJ ita pelo poder legislativo, só 
se justitlc"ria n•J antigo regimen, quando es· 
tavam centralizadas todas as attribulções. 

Sabe , . . esc. que a monarohia legou-nos 
umo lJe.ranca das maia tristes, qual seja a 
ignor anela popular. 

0 SR. R· BEIRO JU NCJUEinA :-Infelizmente 
nllo levou , deixou ainda . 

0 ER. ::'!LV.\ FORT ES :-Legou nos, disse 
e ti. 

0 SR. RJBB!RO Jm\QUEIRA :-Tinhn enten· 
di do v. esc. dizer-levou . 

0 SR. SILVA FORTES :-Tanto iSSO é ver · 
t.lade que baata enminarmos a cstatistica 
doa individuos que sabem ler e escrever, 
inclusive aquelles que assigoam graphica-
mente aeus nomes e que servem para au -
gmentar o numero de eleitores ostadoaea e 



federaes, "Para coneluirmos evidentemente meus i llustres collegas e fico sabenio que, 
que a lnstrucçlio entre nc"ls está atrazadis- pela legislação v igente, é limitado o numero 
alma. de dietrictoa par~ os quaes o poder exeeuti v o 

E para que não sejamos increpados dos tem eompetencin de prover o en sino . 
mesmos violes e defeitos de que foi inere· Von:3 :- Par feitamente . 
pada a monarehia., devemos enear~r o pro - o FR. Sn,vA Pot<TES : - Erom e8tos, sr . Pre-
blema com o maior interesfe. não decretan· qidcnte, as dul•irlas qu e. t!l!b .t :o h :~ 0 pro.ia-
do medidas que serv1rll o apenas para au · c to n. 129, elo Senado. 
gmPntar a nossa le~: ! s l aç ão, maa in stituind o H damons t rd n primeir.t p :· r t•> •l a minh a 
meios que po@sam ser co!lHitidos em r e ali · aynth€se. i f to é . qu 9 nJo pode lia ver t!~pi
dades p ratieos. rltn, por l!l ~ iR r.bscUJo qun ~eja, que JlO~~ n 

Hoje, que tom os cedido grande pnr te <lo s oppor-sc it ditlusl\o d" , e ~ in o r nt ra ., r.ovo. 
nos~~ s fontes de rendo ás muuicipali ·lades o tanto mniY qu ent •l do ro: 3 da ~· ro t,1 mnçi\<J da 
aos distrlotos, as attrihuiçl!es do E>ta•l o se Ropublicu 0 ~ im pnet Js o c. ~ crcug08 te m 
acham muito circumscriptlis. au).!men tadCl c .-; 11 > 1 d or:tY t! !m ~ n t ·' .., u ;cstru 

E' nEsim qu e a competencia de difl'undir• cçi\o 0 0 pã<' , ó 0 u ~ieo haneric:o que 0 in· 
o ensino pertence cum ulntivamen t,) ~o Ea dividun co lbe tla·crt ; ml!nt l dt• ssr-s enc Jr po!. 
tado e às Camarn~ r>IunicipaeJ , por:anto, Discorri tambem 1chre a se)!unda r arte ria 
se fol'mos crear cadeiras de ensino prlmario synthese que me propuz dem cnstrar porant9 
em todos os lo!(a r ej os do Min a~. onde nem a Camara, i~lo e, quo tra tnndo-se de eseol1s 
sequer existe o num er<> ~utflc i ente de blu- para as quaes a le;dslnçil o vivente p ~ deri n 
mnoe para a frequencia escolar, usurpar-3 aprúveitor, o proj ~r.to n . \2\), elo s9 nndo, 
mos attribulçiJJs municipaes o districtaes. tornava-se inutil 0 improtic•Jo. 

O FR. CARVALHO BnnTo:- Jâ hn ostatis- Entrotanto, o ~ apar tes d9 mêus ill tlilrados 
tica feita pelo E!tad<' . collegas o, cl ardC<ll'a :n ·me o c ~p i •i to e eu ve-

u SR. SILVA i"(RTES : - Falo em defesa riflco que hn via um li~-rei r·o eqni\·êco de mi -
dos interesses do E•h dr, pai>, ~ ou chofe ex · ob a parte o quo a lcgis loçãll ~ctu s l Fó npro · 
ecut.ivo distrlctnl de um dos maia importan· ve ita a certos o dete rm •md•J3 d:str! cto3. 
t€s dist••ictos do mun ic!pio de Bar·bacona o ( Muit o bem ~ J 
doelnro qu ·1 ~R duas escola~ creadas nlli 
p ulo Estado, d iillc ilmente podem set• mant l· A~ora, ,o mo rest a P ~· l i r a rc ua qua nno 
das em face da lei, porq uanto, a população nos f!l ltem recursos p ac u 11i:1! i os pna n ma-
é muito disseminada, constitu indo difl'eren- nutenção <l cs ~as Hcolos que vamos cro!\r .Sr . 
tes foc o>, de ro rto quo 0 pobre, aquelle que Presidente. a~ at•r ibuiçl!es do Egtnd o ~ as 
n!io tom recursos para levar fena tllhos :\ es· das muni c ipalidn • l P ~, 11 1 p~rta rel ol i \' a á di f-
cola, em virtude das l!r :tndes distancia ~. n\ fu !i\o do tns ino, ~:\'l cu mulaliYM: entretan · 
se nn do lorosa conting-e ncin de neg ·•l' 11! , 8 o te>, cu e' es•· jur h qu o :·stnl e lccoSiCJ:II'" uma 
ensino primaria. lei do lllr.i::,ndo a compelfllc ia do E,t adCl. 

Sr. Presidente , antes de tudC>, a c" lio ronc ia a compf!e ncia tbs c:o rnar:n : nut· i ~i p H GS a a 
é um dever do legi~latlo r \muito be111 ) Ai nda d e~ districtos, afi m do conigi rm o~ mu itas 
ha pouco votâmoa medidas do r o8 tri cç·ào ao irregn l a ~idades quase t (, m dado. 
ensino primario do Estado, conferin do ao Da facto, não veria mos as mu nicipalida-
poder exeeutivo meios de deixar de J•rover do@. diAtrahili <s do ~cu denr im reri •1·0, que 
muitas ca deiras, suspendendo 0 cn~ino em é a difl'usão do ensino prim nrio, i nvadirem 
outras que já estavam providfis, 0 n:.!s as at• ribu i ~ü 8 rio E;ta<io, <' rean·i o escolas 
quaes ijJso- fac/ o havia fr <q- encia regular normaes . 
o conveniencia publiea ; e l.tretanto, ain Tratando as camarl\s mun ieipae~ d;t or -
da não e findo 0 perlodo ndminis trati vo para gonização do ens ino secundaria, tratando de 
0 qual essas medidas eram t itias como J US formar p rofeFsores .• quo resta ao Estado ? 
tas e indispensaveis e nó.> jú <;uere ml's " u CJ·.:a; e~co Ll s ~' r l!'" a llRS nos lognre; o~ ? 
gmentar nossa leg islação com a creac: ~ o do Sr. I r.'SI ·ientn, o est H o meu mc<to dol 
in numeras cadeiras de inetrucç1'.o prima- 1 pensar. 
ria. I UM sr·:,II )R n"rvrAro :-Quo a instr·ucção 

O sR. JAYME Go~: r:s:- Com I olaç!lo ao é cumul•tiva? 
districto dr. Co nquista a que se ref~re o pro O >R. Si! . Y .~ foa-rr": - Dis·rahitlo pelo 
jacto, a argmuentação do nobre'doputacio não aparto impertinente ( per mitta-me qu~ o 
aproveito, po is, elll não existe um a unic :\ diga) do meu col !oga que procur,l tirar 
escola. (Cn czcw>·.«· ou f,·o., nJ•M·Ic.<. O , . . J', ·c · das minbes palavras Ulll!t deducçil<J di versa 
side1>fe reclama ollcuçtio .) dn que tenllo em viata, resumirei a3 minhEs 

O sa . SILYA FoRT E ~ :-Já existo mr a d:s. consi<ieraçi'i~s dande, FUIUrn ariamento, os 
poeiçã<J de lei creandn e1colas do Eexo II'ns· motivos quo mo determinaram a ,·otar pelo 
cu li no o do sexo feminino em todos os rlistri · pr-ojecto n. 119, co Sena.do. 
cto8, dispoEiçf.o gorai qu~ nproveita n todos Sr. Presi ·:lente, nlio obstante o meu mo do 
os districtoe, quer sejam ant igos, quer no- elo pensar que poJern sor ; ncrepa ~o de ex -
vos. . traYagante ( ncio opoi <> do; ), que poderá ser 

O 6R. CAR VALHO BRI1TO :-!Sã o ha t~ l. increpado do ante ~atriotico ( 111i o apoiados ), 
O iR. X.\ \l E R Roulr : · Só aproveita aos 'I'Oto pelo- projecto em vista dos esclareci · 

districtos cre5dos até o enno de 1893, diz mantos que mo foram ministrados em a pu · 
claramente a lei n . 28'. to i pelos meus Lollegas, isto é , que nlio 

O sa. SILVA FoRT r-: i :-Niio tenho presente aproveita aos di~trielos r ec entemente crea.-
u~a lei; entretanto confl? na palavra dos do~, a legislação em vig,,r. 



Seria, poi1, uma lnlquldade deixarmos de 
orear cadeiras de enaino primario em dia-
trictoa cuja lmportancla já foi tlemonatrada 
perante o Congraa~o Mineiro, quan<io tra-
tamo• da revle!o administrativa do Ee-
tado. 

E, ar. Preeidente, se nllo é essa a verda-
deira interpretaçlo que devemo• dar ao 
aaeu111pto, ainda haverá um co!'recttvo por 
parte uo poder executh·o, que só poder á 
pro>er as dtft'erentea escolas de ensino pri-
mari o, tendo deante de ai os recurso& crça-
montarics qus lhe forem coureridos pelo po· 
der legisl atrvo. 

E" uma certa u.mplitnde que damoa ao 
poder executivo . 

0 IR. RIBIIRO JUNQOEIRA: -E' uma re · 
strlcçlo que noa dá o estado financeiro. 

0 IR. SILVA FOR TU ••• 8 que ao meemo 
tempo restringimo& como diz o nobre da· 
putado, pela delimltaçllo doa recursoa orça-
mentarioa. 

O governo proverá áquellae eacolas que te-
nham a frequencla legal e que tragam bene-
ficio real para o povo . 

Assim, p Jis, votandll pelo projecto, e 
tendo justlllcado meu ,·ot.o com eshs pe· 
quenas considerações, julgo ter mostrado ao 
Estado que nlo sou contrario á dift'u siio do 
ensino, mas que, defendendo o combato o 
aeu descredito no proprio Estado e perante a 

. Pederaçil:o e o exterior. 
Tenho concluldo (•lfuito bem ! Jfuito bem ! 

Muito bem 1) 
Nllu havendo mais quem peça a palavra 

aobr·e o project!) do s ~nado encerra 88 a dis· 
cussiio, sendo o mesmo approndo.-A' com-
missll.o de lnstrucçlLo Publica. 

Nada maia havendo a tratar ae o ar. Pre· 
aldente deaigna para o dia 25 a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e a pprovaçiio da Mta . 
E1pediente. 

Até duu horas da ta! de : 
Segunda leitura dos pareceres de commis 

il!aa e dos projectos, depota de impreaeoa e 
diatribuidos. 

Apresentaçlio de pareceres das commla 
81!88. 

Apreaentaçlo de projectos, requerimentos, 
indrcações, lnte rpeltações ou moções. 

Diaouaslll• de requerimentos, iodicaçõ&l, in 
terpellaç!Sea e moç!!es. 

Approv. çlo de redac~ea finaea. 
Diacuaallo unica das e mendu do Senado á 

propoaiçlo d& lei n . 68, 1obre conducçllo 
aoa anllaiorea. 

IBOUNnA PARTI 
Até • horu dà tarde : 

Primeira dlecusaiio do projecto n. i64 
perdoando ao réo Belmlro Octavlano Gome~ 
a pen_a que lhe · foi lmpoata por aentenoa 
do jurz de direito de Mar de Heepanha . 

, .. 
Terceira do de n. t•s, aobre divisas doa dil· 

trictoa de Itatyaiusaú e da Conquiata. 
Terceira da propoeiçiio de lei n . 124, do 

Senado, aobre p3cullo legal dos funcclona· 
rio e public•JI. 

Segunda do projecto do Senado, re,ultln · 
h da emenda n . 4 á propoelçiio de lei n. 
69, sobre s9rviçoa de execuç!Jes civeis. 

Primeira do da n. 165, reorganizando o 
s~r v iço eanitario do Eth.do. 

Lavatl ta-se a asssiio. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE !!O 
DE AGOSTO DE 1902 

O e r. Deeldel'lo de lllello; -Sr. Preai · 
dente, niio venho discutir o projecto, o que 
alib seria ocioso attento o d'senvolvlmento 
que illustres collegaa deram ao asanmpto 
reepectivo, mas fazer ligeiras conslderaçõal 
em re14çiio á emenda addltiva que oft'c~ rctci 
ao meemo projecto em 2. · diacunlo. 

Ao apreaeotar essa emenda, niio tive a 
velleidade de armar a eft'eito nem tlio pou · 
co fui levado por méra pbantaaia, mu . .. 

Voz&a:-Ninguem suppõe leso de v . ex c. 
(Apoiados) . 

0 SR. P'RANKLIN BOT <! LHO:- V. exc. tem 
sido aempre muito oorrecto nesta casa. 
. 0 SR. DEBIDBRIO DE MELL1 .. . desej an ;Jo 

Sinceramente o progresso do tri angulo mi · 
neiro, estava, como estou, conv~noidlssimo 
de que a medida constante da citada emen· 
da é, ai não no todo ao menos em parte, 
vlavei r.otualmente ; e propondo-a tr ve o 
un ico intuito de proporcionar o8 beneOcioe 
qu e o prvjeoto consigna , a essa parte do 
Eatado, ot de a Ja:vouva e a induatrla se es-
tio) ' m por falta de meios de transporte e 
de communicações rapldaa. 

0 SR . JAYMB GOMBS:-Falta abaoluta . 
0 SR . DB81DBRIO DE MELL'l:-Falta absoiU· 

ta, con: o bem pondera o meu nobre co !lega . 
. Sr. Presidente, a eBtrada projectada, par-

tindo de ponto mais conveniente da estra · 
da de ferro Mcgyana no Araxá., é incontel· 
tavelmente praticava! desde j& ; e, uma 
vez alli lnstallada, reconbecidu as anaa van· 
tagens, estender S8 ·ba ft cilmente até o pon -
to terminal. 

Devendo partir da estação do Sacramento 
pAuando pala cidade do mesmo nome, a 
dietancla no Araxá é de 70 kilometroa mais 
ou menos, e os terrenos niio apresentam 
sccldontes que acarotem difficuldadea á oon · 
atrucç!o. 

R'leva notar que o município de Arad é 
um doa ma!a ricos e populo•o• daquella zona. 
(Apoiadu1 do sr. Franlt !in Botelho) · dispõe 
de grandes elamentoa e diapõ! de 'capi taea 
aufficlentes para a realizaçiio da medida 
projectada. 

E' alll muito desenvolvida a iniustria 
paatoril: a lndostria agrlcola encontra ter· 
teia e utsnsoa terreno• a par de vastisai-
mll e excellentea pastagens. 

0 IR. DELFIM .MoRBIRA:-Ponue aguaa 
mineraea. 

0 SR. DB!IDERIO o• .MILLO:-Aguae mine· 
rae1 multo procurada• . 



O sR. Jo.lo Luu:-E das melhores conhe. 
oidaa. 

0 S~. FRANKLIN BOTBLUO: -Exiate alli O 
ferro em abundancia. 

0 SR, D ~BIDERIO DB MBLLO:-E ricas mi-
nas de onr.>, se bem que a iniuatria extra· 
ctiva aino:la aeja alli praticada pelos proces · 
soa primitlvoa, devido mesmo á falt~ de 
oommunicaçoe~ maia Caceis com os grandea 
empor10a industriaes. 

Ent,ndo poia que e Inteiramente pratica· 
vel a med1da projoctada, e eatou certo de 
que, se os babttantes dos munlclpios favo-
recidos o qui~erem, poderão levantar os ca-
pitaea ne~euarios â realizaçil.o desAe juato 
desideratum ( Apo i• d~ s). 

Nil.o tratarei de detalbea, sr. Preaidente, 
nem me occuparei da parte economica do 
projeoto, acompanhando o illust· ndo oollega 
que me precedeu . 

L<Juvo me sem pre na opinill.o doa com paten-
tese !lates alflrmam ser •le excelhutea re · 
eultados prat1cos o aygtema de naçil.o con· 
stante do projecto em diecuullo. 

V. ex c. e a Camara Fabem, sr. Presidente, 
que sob a pressao desta crise quo su!TJca 
todas as jll'andes a~piraçOes de progresso 
mataria•, temos necessi dade de acolher, com 
o dosv"necimento do viajor s sdento que di 
vlaa um oa•is, as medidas tendente~ a des-
pertar o turpor em quo jazem nosaaa fontes 
de r1quoza. Se não nos é dadu • limentarwos 
esper~toças 1.h tão cedo conseguil mos o de-
envolvimento da Vlaç!o ferrea no Estado, 
tlevemos acceita;· sem relutancia o sy6tema 
de transporte que otf~reoe o projecto, po1s 
traz grande melhoramento e é sob1·etudo 
economico. · 

0 SR. R'DS:IRO JUNQ'.JBIRA:-As nossas fi. 
nançaa nem para iuo di!.o. 

0 SR. DE51uBRIO DE MeLLO:-Pe!o contra· 
rio, como a ca•>o de ex pender .. . 

O IR, JA. YM& GJMEi:-0 projeoto não traz 
onus nenhum. 

0 SR, RIBt.:IRO JU!'\QUEIBA:-E' enorme a 
quantidade de juros que o E5tado vae pagar. 

0 IR. DE liDE <10 DE MELLO,,. OI munlcipiOS 
lntereua1os em meltaorar 01 meios de trans-
porte, procurarllo reslizar a medida proje-
otada aem dependerem dos oorre1 do Estado . 
Recuear·lheR tal melhoramento, chave do seu 
progresso, proa trará o desenvolvi manto 
agrlcola e Industrial, seria censurav"l falta 
de civismo, imperdoavel indiffdrença pelo 
tem pub lico, 

Assim eiplioando o intuito que me animou 
ao apresentar a emenda referida, faço sin· 
oeros votí>s para que s ~ja o projecto oon· 
vertido sm lei, po1s, alimento rund adas es -
perança~ de ver em breve os wunicipios do 
trlangulo ligados ao3 grandes centros pela 
vlaçllo projdctada. 

Sr. Preeldente, eó tenho visado um fim na 
honrou mieslo que me foi confiada: Con 
correr com o meu frdco contingente pelo 
bem geral do Estado, proouranuo egual· 
mente correFponder 6. confiança de meus 
committeutes zelando dos ioteres •es do dia · 
trtcto que lmmereold1mente (ndo apçiados) 

A. C. - 3~ 

repreaento, de modo que a minha pasasgem 
por e ata Casa n!l.o lOJa de todo esteril. .. 

0 SR, l'RI.NKLIN BoTELUO:-V, O.XO. Sempre 
propugnou aqui pelas idéas de intereeae 
publioo, 

O ti R. D~>: 81DBRio Da MeL L'>. , , nil.o seja de 
todo imprútlcua . ( llu ito bem; Muito bem). 

50.' SESSÃO OR:J!NARIA, AOS 25 DE AGOSTO 
DE 1902 

PREB IDBNCIA DO SR. RIUEIRO DB OLIVEIRA 
SU IDI\1110: -I.· par te da ora em do dia.-Acll, 

-E.xpt •ieol•' . -Ub~e t va'õ ' s du SI. Sll ' " Fvrl >d . 
-2.· lcilura .-&p rosco l•l'''o <.lo parecer para 
2 . · •ll ;cu•sâo dv projoclo u. ltll. dv :>oii•Ou.-
ldem do •le u. •W - Ui:cu :sào tl.e tmcu~a• do 
Sena•Jo á pro p J,lç~ ~ d~ le i o. 6~ . -0I:~~u r,u do 
sr. JOâo Lu&z . -l!. · pa&l !.-1. · dttcu .. ao do 
pr. j ~C I J 11. 101.- ~ ·do o l ~ u . 1~8 .-~ .· ao de 
11 , .,,,do S~oad .) .- Ut SC Ut :IO e e tu eo tli dI s r . 
lil ~.eln> Juoquelr• -~ · •H •CU J:I l o <lv prujecLJ, 
dJ s~rndo, resultante lia cm tnd• 11. 4, a ~r" 1 ,o
! t1·ão rta lei_ n . o~.-1. · lll ~cu:~sâu du ~r, j do 
n. l ~ j.- UI SC UT30J dúS SfJ . JU:\0 LU oZ, ~oiV& 
fo rl ~! e 1\t ~el ru Juuqud ra -Ortl~W tlu úia . 

I Ao meio di a, fe ita a oh<tmada, ach~m-se I pre Q~ntes ua ars. ltiboiro de 0 .1 vei ra, Coles-
tino soares, Nuues i'm l1e• ro, Ltn ~ olvtlll ~J . m 
pos, Joil.o Luiz, Ag~stinbo Poreira, S . l~a 
Fortes, Xavaer lt·JhW, Brdndllo fllll o, J~yme 
Ourr.es, Valerio de Razeno.la, LeopoiJo l.)or · 
réa, Stmello Styl.ta, Lu;z Reonó, Olywpto 
Borges, Artbur f' tme nta, ltibeiro Jun<juttu·a, 
Astolpho Ploto, Fru11kl1n Hotelno,~Jarloa To· 
todo, Assia Lima e Ep~tm l nondas Uttout, ral· 
taodo com oau~a p;,;rtie&pJ.Ja os ~u. F. Pei-
xoto, O•spar Lro pe~, lt11pv10 de AIIL6111a, Ju· 
lio Tavares, JoatJ VelloMo e lgnacio Murt<A e 
aem ellu O• mais s~nborea. 

Abre-se a senão. 
Lida a aota da antecedente e nl!o havendo 

quem sobre ella faça o;,•ervaçO~• tloll sobl'ê 
a meaa para se: approvalia qullndo houver 
numero. 

E.XPKDJBNT& 

0 SR. I.' SBCRETARIO dà conta do seguln· 
te : 

O/fiei o 

Do sr. I.· Secretario do Seuaofo, trazendo 
ao conhecimentJ da Cawara que o Senato, 
acoedendo ao oJnv•te do.ta, uomeoa os se· 
nhores senadores Ji>aquim Dulra, Agoltiobo 
Côrtes e Ambroaio Brv ga para fazo•om parte 
da cowmissil.o Mixtl incumbida de eotu Jar 
o problema da valorização do oafé.-A Ca· 
mara fica inteirada . 

R~querirnento 

Dos engenheiros Cas tro & Koeler solicitan-
do ieenç!l.o por clnoo annos do imposto esta· 
doai sobre a proJoooii? d" ft~.brica de car-
bureto de C"-lo io que p retendem montar no 
municipio de S. Jo!l.:> d'81 Rey.-.\' OO!Il• 
miullo de Orçamento, 



ReprtiJtmtaçtfo 

Do oldadlo Jore Oarola de Godoy, proteuor 
em S. Sebaetllio do Rio Preto, solicitando o 
reatabeleclmento da tabella de vencimentos 
anne1a il lei n. 281 e revogaçlo do artigo 
4. • da lei n. 306.-!." commiulo de Petl-
çOes. 

0 IR. SILVA FOI\TEB explica O leU peoea· 
manto moatrandó um equivoco que se 
deu quando falou na ultima aeaallo com 
relaçlo ao projooto o. 129, do Senado sobre 
cadeiru prf10ariaa. . 

2 . 0 LK1TURA 
Tem 2.• leitura, ê julgado objecto de de · 

llber.çllo e ftca sobre a meaa para a ordem 
doa trabalhos o projecto o. 166. 

APR&IENTAÇXO DE PARECEREI DAS COMMI8· 
!ÕBI 

0 IR. XAVIBR ROLIM 1 pela oommiSRllO de 
lnstrucçllo Publica, envia á Mesa o seguin-
te: 

Parecer n. 199 

( Terceira Legislatura ) 
A' commisaiio de loatrucçllo Publica foram 

presentes requerimentos ·de auctoridades e 
chefu de ramllla doa dlatriotos de Santo Ao · 
tonlo da Colomna (monicipio do Peçanba) 
e S. Simlo (monlcipio de Manbouaú), pe-
dindo que nos menciona!los districtos sejam 
estabelecidas duaa escolas primarias-uma 
para oada sexo-, visto como as mixtas alli 
ulatantes nlo sil.o ba>tants para o ensino 
da 1ua numerosa populaçlo em edade esco-
lar. 

Pendendo actualmente de deliberação do 
Senado o projecto n. 14t, no qual a Camara 
doa sr1. Deputados procurou attender ás 
neoesaldadea imperiosas do ensino publico 
prlmarlo, a commtlslo à de parecer e re· 
quer que oa ditoa requerimentos sejam re-
mettidol ao Senado para serem tomados na 
consideraçlo que merecerem. 

Sala das o.>mmiss11es, 25 de agosto de 1902. 
-Conego Xauier Rolirn .-Lindolpho Campos. 
-AJmprlmlr-ae. 

0 IR. LEOPOLDO CORREA,por parte da com· 
miaslo de Saude Publica, envia á Mesa o 
aegulnte : 

Pa1·t1cer p~ra 2 . • discus~tfo sobre o Jlroj ecto 
n. 128 do Senado 

·A. commiulo de Saadl Publica, a que !oi 
presente o projecto n . 128, do Senado, à 
de parecer que seja o mMmo dado para 2. • 
dlsooaelto e approvado, salvo o direito de 
apresentar emen!las, que julgar neceasa-
riaa. 

Sala das commiu!ha, 25 de agosto 1002. 
-Leopoldo CoiTêa .-Silva Forles .-A impri-
mir ae. 

Mito ha' prqjectol, indioaçõeaemoçlles are-
rem apre!entadog, 

DISCUBIÃO DE IHENDM DO IINADD 

~ão lidas e poetas em di seu utlo as se-
golntes : 

Eme11da1 oneruidas e a)lprovacla9 pelo Senado 
ao projecto n. 611 , da Cmmwa do., srs. D8pu -

tados, de 1901 

1.• 

Accreacente se ao art. I. · : 
Paragrapho unioo . Noa il:ventarios judi-

ciaes, havendo menores ou lnterdictos, nada 
perceberão os avaliadoree, a titulo de con-
ducção. 

2.• 

Accrescente-ae : 
Artigo . Pela avalia vão de bens que dze· 

rem para depoaitn, nos termos do art. 51 do 
decreoto n. 1.34 6, de 2 de janeiro de 1900, 
terllo os avaliadores direito á metade dar 
custas legaea respecti ~ a9, percebendo a ou-
tra metade pela avaliaçllo que se seguir à 
penhora, de conformidade com as leia do 
processo, quer sejam 01 avaliadores oa mas· 
moa quer sejam os outros . 

Paragrapho. A u:ecma regra será observa· 
da quanto á conducçllo e estada. 

3.• 
Aecrescente 51! : 

Artigo. Dos actos e diligencias, a que fo · 
ram obrigallos os escrivães competentes 
para · e:xpediçllo de reqoisitorias de dinheiro 
de orpbãos ou interdlotos, recolhidos por 
empreatimo aos cofres do Estado ou da 
Unill.o, nlo haverá ouatas, a titulo de bua· 
cal. 

4.• 
Artigo . A ·dia posição da ultima parte do 

art. 174 da lei n. 105, referente ao processo 
de habeae·corpu8, é Sltenalva a todos oa 
proeeuoa crimfnaes, quando estes, em ae· 
gonda fnatancla, forem annullados por cul-
pa doa foncoionarios que nelles inter·vierem; 
e, nos proceuoa oivela, de conformidade 
com a respectiva legislaçll.o, assim enten· 
dldo o art. 15 da lei n. 17, de 1901. 

5.• 
Artigo. No juizo do inventario é de•-

neoeasaria a cltaçlo da mulher caaada, 
quer seja ella herdeira, quer seja o ma-
rido. 

6 .• 

Artigo. O jur·amento do rnventarianto po-
de ser preatado por procurador oom poderes 
eapeoiaea. 

Paço do Senado do Batado de Minas Oe-
raes, Bello Horizonte, 21 de agosto de 1902.-
Antonio Ma1·tin s Ferreira da B<lva, presidente. 
-Joré Pedro Drummontl, 1.· secretario.-Agosli-
nl<o Cesarin z,-;gueiredo Côrtes, 2. · secretario. 



PR()JEOTO N, 68, DA ColMARA, tE 1901 
(Iniciado sob n . 87 ) 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de · 
ereta: 

Art. l. · Fica em v:gor o art. 138 da lei 
n. 105, de 24 de JUlho de 1894, que dispõe 
eobre conducçlio aos o.valiadues. 

Art. 2. · Revogam-se ns disposiç ões em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes,Bello Horizonte, li de setem· 
bro de lgOI.-FI-allcisco Ribei>·o de 0 /iveira,pre· 
lidente.-Ayosti·uito Jv.~,; Pl'l'cira , I . · secreta-
tario.-Cclestiuo Soare., da r•,.,,::, 2. · secreta-
rio . 

O sr . .JoAo Luiz: -(Nilo devolveu o sou 
discurso). 

Não havendo m~is quem sobre as emen-
das do Senado peça a palavra, encerra-se a 
discussão ficando a votação adiada para 
quando ho uver numero legal. 

Neste sentido, envio a Mesa minha emen-
da, q.._e é concebida nos seguintes termos 
(lê) 111uílo bem), 

Vem á \lesa, e lida, apoiada e posta om 
discussão com o projecto a reguinte : 

Ao § 6 in fine, F. ccroscent 'l Ee «caso em que 
não se comprehendem os collectorea com 
mais de cinco o.nnos de exercicl <•». 

Sala das sessões, 25-8-1~02 . -Ribe .'ro J1tn· 
queira , 

Nilo havendo mais quem peça a palavra é 
encerrada a discussll.o e tlca a•liada a vota-
ção da proposição e da emenda a e lia ottere-
cida. 

2.• DISCUS8ÃO DO PROH:CTO DO BEl'\A lJO 
Em seguida e lido e entra em 2. · discuuílo 

o projecto do Senado, resultante da emenda 
n. 4 á proposição de !oi n . 611, sobre servi-
ços de execuções civois conjunctamente com 
as tres emendas da comm•sF.llo de Justiça 
offerecidas ao art. uni co. 

SE:GUNDA PARTE: D \ ORDEM DO DIA Encerrada sem debate a discussll.o tlca 
1 . • nucussXo DO PROJ~:cTo :<. 164 

1 

adiada a votaçll.o por falta de numero. 
. I.· DI8Cl!S8ÃO IJO PRC H'C'I'O N. \65 Lido e posto em 1. · d1scusPãv, encerra se 

esta sem debate e fica adiada a votaçll.o do I Finalmente e li à o e entra em I. · discussll.o o 
projecto n. 164, perdoando ao reu Bel miro projecto n. 165, reorganizando o se rviço sa-
Octaviano Gomes a pena que lhe foi imposta nitarlo do Estado. 
por sentsnça do juiz de direito de Mar de o !!Ir, .JoAo 1.u1z :- ( Nilo de\·olveu o 
Hespanha. seu dlacurso ). 

3 · DHCUSSÃO IJO PRC J>: CTO ;-; . 148 0 !!Ir, 8Jiva Forte8 : - Sr, Presidente, se 

Lido e posto em 3. · discussão, é esta sem 
debate encerrada e fica adiada para quan-
do houver numero legal a votação do pro-
jecto n. 148, sobre divisas dos dlstrictos de 
ltatyai1:ss ú e da úonquieta . 

não tivesse tido a honra de haver sido por 
v. exc. nomeado membro interino da com-
missão de Saude Publica, certamente ni!o 
viria fatigar ( não apoiados geraes ) a atten-
ção da casa, discutindo uma questão que 
prende-se, em parte, aos meus conhecimen-
tos protlssionaes, e em parte depende do di · 

3.· DI&ct ·ssXo no Prl0JF.CTO N. 124, no SI!NADO rei to publico constitucional. 
Pedi a palavra juntamente cc.m meu illus-

trado collega, sr. dr. Joll.o Luiz Alvos, cujo 
nome peço licença para declinar, e preten-
dia discutir o projecto <:hamando a attençi!o 
da casa precisamente para os pontos com 
tanto brilhantismo explanados por P. exc. 

E' lido e pcsto em B. · discussão a pro-
posiçll.o da lei n. 124, do Senado, sobre pe-
culio legal doa runcclonarioa publicas. 

O sr. Ribeiro .Jooquelra:-Não venho, 
ar. Presidente, discutir o pr(ljecto n. 124, do 
Senado, sobre peculio legal dos funcciona-
rlos publico~, venho, apenas, apresentar 
uma emenda que viu tornar mais claro o 
pensamento do legislador. 

Quanto a mim, nlio tenho duvidas que aa 
disposições deSBe pr(ljecto abrangem os ool-
leotoree do Estado, que nll.o alio hoje consi-
derados como empregados de simples oom-
m!ssllo, mas, como pode no futuro haver du-
vidas a este rePpaito, e como julgo que e 
razoava! e mesmo equitativo que se conce-
da á esses funccionarlos o mesmo favor que 
é concedido aos cutroP, venho apresentar 
eua emenda que tem por llm unico toi·nar 
clàro o pensamento do legislador, de mo:io 
que fique expresso que a disposição do § 6;, 
quando diz qus a refórma não conprehende 
os fun ccio narios interinos, nem aquell es 
que exercem simples commiasi!es, n!o ahran · 
ge os collectores, prinoipalmentq aquelles 
que tém mais de cinco annos de e:tercioio, 

De facto, ar . Presidente, esse proj e c to, 
em sua 1. • diEcussão, deveria ser estudado, 
em face do nosso regimento, dabaixo de doia 
pontoa de vistas : 

I.· ) se haveria utilidade na adopçi!o de 
suas medidaa ; 

2.·)se seri.am constitucionaes as disposiçõeB 
nelle consagradas. 

A' primeira vista, afigurou-se me que esse 
projecto vinha con\ultar os intere~sea pu· 
blicos, porquanto, consignava um plano de 
disoriminaçlio de attribuições entre o Estado 
e as camaras municij;aes, na grandio~a 
questão da sau1e publica. 

Er.trehnto, relendo -o com mais atten çilo, 
vi que elle pretendia tirar das municipali-
dades a taxa de 3 ·r. sobro o imposto li o 
transmissão de propriedade inter V•t:Os. 

A termos de votu sem elbante medida, 
seria consequoncla llecretarmos a extincçllo 
úa autonomia municipal. 



Br. Pretldent", t'lli daquellea que vota-
rem a dllorlmioaçlo ampla daa nndae entre 
o Batado e o munlolplo ; rui daquellee que 
acompanharam a bandeira durraldada por 
Ootavlo Ottonl, de gloriosa memoria, cujo 
lemma era dar áa munfclpalldadea os recur-
801 da que ellaa prec:aavam para 01 serviços 
looae1. 

Bnt.retaoto, OI (aotoa, poateriormeuta, vle · 
rem demooatrar qoe 01 recuraoa cedido& áa 
munlolpalfdat!ea, ou porque nlo eram appll-
oadoa oonveuientemente,ou porq113 eram oon· 
1nmldoa pelo excenivo numero de runcolona 
riu muulcipaea, ou por qualquer outra oir· 
oumetancia, nllo eram ainda aufflolentea, de 
1orte que municlpalldarlea das LO&Ia impor· 
tanteP, oue i~m orçsmf'ntoe &lfUI81 aoe de 
vArfoe Eatlld< a da Federaçllo, tiveram de 
pedir suxilio anm de poderem tratar do &a· 
numento doa re,pectivoa muoiolploa. 

Sr . Presidente, a termos dê acceitar o pro· 
j@cto, de,rle que paP&aPPe ao Estado o ser-
viço dA abastecimento d'sgua, u~~;otos, etc . , 
n·oa difl'srentea muniofpios e dlatrfctoa. de · 
vertamos logicamente retirar d"s municipa-
lfdarlea o impoato de transmis6llo de proprie-
dede. 

Aseim, ee o projeoto trazia alguma utiJi. 
dade, era PU& a rliacrim!ns~lio das atribui-
c~~' ranitAriRP entre na municipios e o Es· 
tado, DJ&P, pera ecc~itRrmoR o projecto nes· 
88 parte, f, rço,smente teria mos de ecoei · 
t " l·o DA parte que manda reverter ao E;,ta-
do 01 3 · 1. que llert~nrem soa municipine, 
1obre o lmpoato de tranamlullo de proprie· 
darle. 

Sr. PrePidente, a lei n. 2, de 14 de set~m · 
bro de 1891, fez a dhcrimloaçlio do~ aervl -
çoa que poderlem competir ao E•tado e dcs 
que poderiam competir á.! municipalidadeF; 
Dlo obstante b•o, llo~u aberta uma velvula 
pari\ que o E!tado, no1 casos de calamid•de 
publica, viuae em aulilfo dos municiploe. 

Penundo, pol~. com o illuttrado colfega 
ljoe me antece~fll na tribuns, que o prC'je-
eto cont agra dirpo~içlio inconstitucional, nlio 
duvidaria 'm cr )laborar com o seu dietincto 
apreuntRDIP para que eFtabeleceFBemos um 
plano viavel, l'm qne os nosfoa recunoa pu· 
de•aem rer maia •fll~nmente aproveitados. 

Sr. Pre~tdente, estudl'l 1 organ 'znçilo e a · 
Ditaria do E•tado tle Silo Paulo, um dos meia 
Importantes, ae nllo o mais Importante da 
Repuhlic1. cnd!!, sqrondo dizem, o serviço 
faoitario é rr.a!R pHfe!to e mait compl~>to, e 
verifique · que e,se mesmo serviço é slli or-
ganizado com enormes rliPpendlos que nllo 
ae adapt»m ao nos•o E-tado em vista das 
nos1111 criticas conditõu~ financeiras do mo-
mento. 

E' ae•lm que a organt,açllo sanltaria de S. 
Paulo con•agra o eatb b•leclmento de in1ti . 
tuto• vaccino · g~nico e bateriolo l!' tco, ho•pi · 
taea de IPolamento, post11s de observações 
meteorologica11 e laboratorlos pharmaceu· 
ticos cujsa attribulçl\es silo as seguintes : 

I.· I aviar o receituerio do boPpiclo de 
alienados, cadeia, penitenciaria, bo1pedaria 
de lmmi«rantea, semlnat i o de eduoandaa e 
hotpltal da força publica; · 

2 . ·) fornecer drogaa · e produoto• cblmloo• 
ao hospital de leolamento, IHboratorlo de 
analyaee chlmicas e bromatol<'glcas, iottltu-
to baotariologloo, va(cino gentco e serum-
theraplco e outros estabelecimento• do E•· 
ta do; 

3. ·)preparar e manter ambulanc!as para 
o Interior do Estado, em caaoa anormaes dé 
epidemlu. 

Alem desses serviços existe tambem a or · 
ganização da estatística dem< grHpho sani · 
tarla e ' o strvir;o f(eral de desinfe•·çoes. 

O CongrePeo Mineiro já tem cog1t' :o de 
a~eumptoa identicos aoe que Fe r·efdrem i 
or~ran!zaç~o aanltaria do Estado de S. Paulo. 

Para verificH a minha stitr·maçilo, basta 
que se f•ç ~ um ligeiro estudo d11 1111 n. 144, 
de 23 de julho de 181l5, e de c . n . 8i6, que 
a regulamenta e ae n~o te01os uma organl-
uçlio ssn itaria que tatisfaça toot~s 1t& no111as 
aspira~õeR nilo é porque ella tilo se encon · 
tre contignada em nossa legiol rt c· o, mae tao 
sómente atten<Jendo a um mot,vo da mal• 
Hlta relevancla e lmperiosiuJmo, qu~ J o da 
falta de recursos, porquanto, a Camara nllo 
igoora que as nonas circumst• nc 11s tlnan· 
ceiras cbe2aram a tal ponto que t1~emcs de 
eliminar completamente o n• no Berv1ço sa-
nitario, reatando apensa a tl• cal , z~çll.o que 
ainda à feita pelas municipalldlltl es. 

E nem se di){& que minh~~ P"'avras en-
vol •em censura á1 di1Jerenle• n lmlmAtra· 
ções do E·tado, pois, em t< d118 a• nouaa 
emer~r~ ncllt&, qucndo via mos o t • rrllol'io do 
nouo E•tado prestes a ser 1n' adid n por qual-
quer epidemia, sempre encontrá mo! aoJillo, 
sempre encontramos soccorro nDo >ó por 
parte do no11o proprio go verne•. como por 
parte das muoiclp&lidades e até ll:e•mo do 
go~erno da Uniilo, de tal mHne P 11 que nln· 
guem poderá queixar-se de nAo lhe terem 
sido pres tados todos os recur~oa pouivels. 

M• P, ar. PreRfdente, nll.<> quero caminhar 
DO chHpA nlio (riso); meu i !l o s1.1 aJ o rollega, 
sr. dr . Jol!.o Luiz, tomou me a pn mai ill na 
disous~llo e com a aua palavra bnib •· nte e&· 
ciHreceu JIHfeltamente o H>SUfllptn, e estou 
me•mo con,·enoido que o n· bre bU ctcr do 
pr< fecto r.il. • dePtoará das consideiB~ões que 
a co bam de ser feitas. 

0 PR. RIDEI RO JUI'iQUII!RAZ- SA Il DO destoa& 
se r no teria apHsentado o prPjecr.o. 

0 FR. SILVA FORTE>:-E•tou prompto a 
collaborar crm s. nc . , a fi m de qu~ poa-
Famoll elaborar um plano de oqranizaçllo 
san•tarla, pelo menoe egual ao do E. tado de 
S. Peulo, 1e ror este compatiYol com os re· 
curEOa orcam~ntarioa. 

Sr. PrePidente, julgo serPm suficientes 
eabs considera~ne~, e 11 exemplú do nobre 
deputado que me precedeu, nilú recusarei 
meu voto eo projecto ne~ta priu fira LI18CUB· 
Pilo, poiP, nelle muita coura eJ iste que de-
veo o• e~tudH e sobre que devemoM medi-
tar, aHm de que posumos bem "fllHn 'z' r o 
~Rrv i ço san itario do Estado d11 Mina• Ocraea. 
Tenho dito. (Muito bem; m11ito b"" ! 1 

O •·· Jllbelro .Jonqoelra:-OAVO come· 
çar &IJradeo•ndo, com a alooeridade QUe c&· 
racter1:r.a todo mineiro, o grande llUJilio que 
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•leram prestar-me oa doia llluetrsdcs colle- E' por isso que um dos paragrapboa do 
gaa que me precederam na tribuno. e que me• ·~o art. 16, estabelece que o E8tado ró-
deram·me opportunidade de defender o pro · mente poderá applicar o producto de!ae im -
cto que tive a honra de apresentar â Camara posto avs serviços estatuldoa nessa lei, que 
doe ara. Deputados . são serviços muuicipaes . 

Devo laUJ bem declarar, com a mesma leal· O SR. Jolfl LUiz:- E as munlcipalldadea 
dade, que este projecto não à o producto da que Já fb.e1am enes servlçoa ftcari!o no pre-
eatudua ~impleemente meus, elle foi orga· juizo 1 
nl:r.ado por um proftssion•l di-tinctiuimo O FR. Rim:IRO JUNQU~~IR: : -O Estado as-
reaidente nafta Cupital, cujo nome não de~ sumi r li os compromissos das mun1cipallda · 
cllno hoje, DIBP pedirei permls•llo para de· des que contrsb1ram empreatimos para o seu 
clinal o em •ego nda discus•llo; nome que é serviço Eanttalio. 
uma gara11tia par11 a parte do projecto que O sa. JoÃo LUiz : - E as que n!lo contra-
diz res ~ eito á. solencia medica. hiram emprestimos e realizaram &! fEl bene-

0 tR. JoÃo Lurz:-Qoanto á. pu te techni- ftclo perdem os 3 ·1.? 
oa o proje• to é muito bom; agora, ·quanto á. O SI<. RrrH:Iao Jur.;Q uB rRA :-Perdem oe 
diacrJmin Hçilo de ~erviço~ . • 3 ' I· em beneftcio geral do E~ todo, em bene· 

O fR. RIBKIRO J cr.;QUBIRA : - Venho, nllo com Hcio tambem do eeu serviço saoitario. 
a compete ocla do~ illustrados collegas que E' indiscutivtl que as municipalidades, 
me pr• ce~Ar> m . .. - com os pequenrs recunos de qu" disllleo;, 
Vou:~ : - V. ex •: . é por demais comp etente nllo po derão Fatisfazer ás oecefsidadea ur· 

(apoiutl & r, l' r an) . gentes e imper·oeas do Feu PHDP& !11en to. 
O sa. RIII F. IRO JuNQUEIRA.. . mas com a Cada u ma dal lfts, arrecadando 11m bocad\ · 

boa vont11.de qull turub~m me caracter·iza, nho a pe ms do imposto de tr~ n • nriF>llo de 
def~n de r o pr ojecto das accuPaçõss que lhe propr ir dade, nllo poder á form ar a quantia 
foram toitnP, começan do por· 111!mira r que 0 necesPa ria para p ro ·:êr o sanumento das 
nobre dt'{' Utado residente nesta Cap ita l te- difTercntes lcca li r!ades e nfs ; o está uma das 
nh a nrgo .do de Inconstitucional o seu artigo provo~ ma is perfeitas do brocardo popular 
16, quando é c• rio que es re arli!!O conPi,llna q"e diz que a uni~o ia a forçH . 
um11. me rli d a per !eitameute con.tituciocal, Uma HZ que todo esse lmpos ro ~ eja arre-
po ls r'P <''" ' '·' que a re n ·fa do imprPtn de cnrt Mdo fómente pelo E.tado, &>l•) poderá ap· 
tranP " isdlu <f e pro prierlade , e r:i a pplicada ~ licbr o resu r t ~ do de suas re n 1 a~ de um 
pela l• i, urra. vez qu e seja reform ada a Con- nono em um E.J munlcfp 'o, e auim >uccessl· 
st;tuiçilo nHse • entirlo. n1mente. o .a. Joi.o LUJ7.: -Ent ão 0 pro;e cto é plà· O sa. JoXo Lurz:- São 136 munic ip ios, 
tonlco 1 serRo 136 Hnnos. 

O IR. Rl!lF:<R'l Jt:!'<QUEIRA:- Oescle que a O FR . Rlll i·:Jao JUNQ l" EIR.,:- Sr . Presiden-
re(orrua co n ~trtuci• n• l ni!o ~eja foi h, é claro te, vo u a ·ém . ro iP contesto a nfHr mativa do 
que o proj<Hto não J:óle Pbsoiutemente ser m"u illustrddo cGJi dga quan do diz que o Es-
convertitlo em lei, no que diz respeito 80 t Hdo chaman1o a si a organização desses 
empre~o rla renda do Imposto de transmi!sllo serv 'ç• P, v se tratar de serviços de inter esse 
de prfl pliedarle , · peruliar dos municipios. 

M,,p, ~·· . President11, qunn~o determinei Nll. ·, sr. Presidente, o ~aneemento dos mu-
no art. 16, edsa condi cional, foi porque es nlcipi t s é um serviço que all"ecta os in teres· 
tando em discuR~ il'l 0 prr. j~cto de re(, rm~t Fes lf&r~es do Esta.io, porquanto, a s epide-
conFtttU<!ional. desPj o ver Pe consi go ( 8 nes· mia s que a~ ~o l • m os nossos municipil's e fa · 
te ren1i lo t enho m ~ entendid o com ah!uns zem par11 i y~ar o eeu progresso. ~n-.~ctam 
senadc res) que a eiie seja apresenta-la uma plin cipalm e nte os interes1es do Estado. 
em ond•l tendente a p essar pa ra 0 Estado a 03 munic:pios da mhtta que foram assola-
parte do im po• to de tranPm lsflio de proprle- ~os por ElpitlemiaP, f, rç )SO é convi!', viram 
dado, peJ·tencdnte aos municipi os nrtm de seu progresso travado ... 
que elle pona curar das meil!t.s necessarias U~1 PE!" IPR DEPUTADO :-Com essa !l.TifU · 
para o ~aneamento municipal. mentaçllo não h 11. nada q•Je nlio nfT~cte o Es-

0 FR . J<•Ão LUiz: -E V!•e ·se a autonomirt tarlo e a este devem pertencer todliS ae at-
mu nicipul 1 trihulçõe•. 

0 SR. RIBEIRO JU!'<QU E!RA : - Foi a inter . , 0 SR. R!IJIIIRO JUNQUE!RA: .. BURS rendas 
ven~;ào rle meu i llu •tradn colie~ra, ua Cama- rlim inuiram e ~ll es contribui ra m pou"'' para 
ra dos De pu a1ov, que troux e-me a ldéa d ~ 8S reo o:' ai do E.rado e, p ·Jr consequeocin, 
determ iuar ossn n•ediria, pr rque a auto no- para os f&JS interarses. 
mia municip:tl inreli7.mente já se foi. A· nos•a ConstituY:!i.o, qu :tndo dete rminou 

Qoandll 11.18 DJIIniciplos pertencia por in- os servrços de irote reSEe J:oculiat• ao municl · 
telro o unprti lO de tran,misFII.o de proprie- pio, que esh pórle l'azdr sem a mínima In-
dada, eiles podiam fHzer face aos ~eua d<ver· t lrven çll o do Esta:lo, incl ~t iu entre eles a 
101 Perviços, prlnciplllm"nte 80 seu sanea - . iDstrurçllo public&, mas níb o respectivo sa· 
manto, m as hPje que elleA utll.o ror com · ne11men ro. 
ple to rlesprovi ~ os deue melo, hoje que • lles j F.' IF so o que displl s seu art. 75, n. 4. 
não .. têm gara n tiu p&ôU.Dia!las para satl•f& · E Dilll teria sido isso uma prevl dft noia do 
zer todl)a esAee eervlços, preferem que o E!·J Jegie lador constituinte que deixou m&rgem 
tado ar:·ecade iot•g• llimente o impoeto, vin · para que o pode:- ordinerlo puce~se sathfa-
do depo i~ applic>r o resultado do sua renda zer to~e P as cond · ~;oes nece~ ra1ias pS!a. o 
no proprlo muo\cipio. progredir do Estado i 



O SR. JoXo Lutz : - V. ex c. permitte um 
aparte 1 

0 8R. RIBEIRO JU~QUEIRA :-DOI8, quantOI 
queira dar o nobre deputado. 

O aR. JoXo LUIZ :-V . ex c. confere ao mu-
nicipio o 1erviço aanitarlo, em parte, mas 
depois em ar tigo> seguinte, diz que o Estado 
unlformlza.rá es3e ser-viço: logo, o projeoto ti 
contr11diotorlo . 

O fR. Rt ·o~Etao JuNQUEtRA :-Chegarei lá: 
por emquanto apenas comecei a defender 
a conatituclonalidade do pro jacto : chegarei 
é.a contradições e examinarei parte por 
parte das accueaçOP.3 feit a' pelo meu col· 
Ioga. 

1\fas, sr. Presidente, em face das conside· 
raç.les que acabo de fazu·, e, principalmen · 
te, do at•t. 75, n. 4, da nossa Constituiçllo, 
nlo v~>jo que haja inconstitucionalidade ew 
panar-se para o Estado o serviço sanita rio 
dos munlclpioP. . 

A este respeito, respondido o nGhre de· 
putado residente nesta Capital, devo dizer 
ao illuatrado collega que falou depcis delle, 
que a sua arl!umentaçlio niio colbe, pois, 
baeeou-re na lei n. 2, que nllo é uma lei 
ccnsUtuolonel e que pôde ser reformada 
pelo poder ordinarlo . 

OsR . JoXo Lutz:-V. exc . oommett11 aos 
municlploa a bygiene das ruas e depois 
manda o Estado uniformizar até iaao. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Já que meu 
illoetrado collega tem grande pressa em 
cha!l'ar me para ease ponto, devo dizer que 
nllo vejo absolutamente em que o prjeoto 
obrigue o Estado a uniformizar as posturas 
muntolpaes a esse respeito. 

O sa. JoXo LUiz :-Sobre hyglene 'I 
0 SR. RIBF.IRO JUNQUJ-:JRA :-0 artigo 110· 

ousado, nena par-te, é o art . 3. ·, § 3. ·, que 
diz que é da competenoia do governo do 
Eetado a inspecçl!.o (l(n/o) do& serviço! sa· 
nitarlos feitos pelas municipalidades, orga-
nizando e oreando aquelles que julgar con-
venientes a bem da saude publica e l•romo-
vendo a unitormizaçlló do serviço sauitario a 
cargo das municipalidades. 

Prevendo a acousaçllo que pudesse ser fei· 
ta neaee sentido, estipulei compatencia ao 
E!tado para pt·omova•· a uniformizaçllo, ma& 
quem 111'omo"' a uniform!zaçlio da lei nllo 
obriga a municipalidade a accellar essa r .ni-
formizaçl!.o. 

O •~- JoXo Lutz :-Entllo ê platonico mais 
uma vez. 

0 IR. RIDIIRO JUNQUEIRA :-Sabe O meu 
coliPga que no regimen republicano que ado 
ptamos, devemos sempre, nB.o ró os cida-
dlol, mas principalmente os podere& looaer, 
correr em auxilio do po~r geral, em tudo 
que diga respeit!l ao progredit• do proprio 
Estado. 

Demais, Dil:G ignoramos, como disse meu 
collega, que as camaras munlcipàes nenhu · 
ma obrigação constitucional ttim de forne· 
cer ao E:1t~do dados para o serviço de esta -
tlstlca, mas s. exc. taml:em ~abe que o 
actual governo, no patriotlco i&ntuito de or-
ganizaresseserviço, recor reu a diversas mo· 
nlclpalldadee, e quasi tódas se prestaram 
de boa vontade. 

O sa. JoXo Luu;:- Espontaneamente. v. 
exc. quer tnnar obrlgatorio e nllo póde fa· 
zel-o perante a Constltuiçlio. 

O sR. Rt nEtRo Ju NQU EIRA: - Nllo quero tor-
na r obrigatorio e nem é eue o esplrito do 
projecto. Diz o art. 6. · § 8. ·, que a orga-
nizaçllo da estatistica demographo sanitaria, 
serâ feita segundo as bases fornecidas pelos 
delegados do hygiene, pelas camaras muni· 
cipaea e até pelos clinlcoa loc.~ es . 

Yé, sr . Presidente, que eu nlio poderia 
ter a estnltice de pretender obrigar, mais 
do que ae proprias municipalidades, os cli -
nico& locael a fornecerem os dados neces-
eluios á organização da estatística demo-
grapho-sani taria do Estado. 

E:~tou certo que si o Estadu requere1se a 
euu c linicos locaes, requeresse âa muni· 
cipalldades o fornooimento de&se& dadoe, 
nenhum sc futhria ao patriotico dever de 
ministrai-os. 

Sr. Presidente, uwa outra accusação feita 
ao projecto pelo meL illuatrado collega, Cai 
a sua inconvenlencia no momento actual, 
pois, vem acarretar grande deapeaa ao Es · 
tado. 

Dado que não haja a reforma constitu-
cional como eu a desejo, passando para o 
Estado o restb do Imposto de transmissllo 
de propriedade que ainda pertence aQB mu-
niotpios, ainda aa,im nllo colhe o ataque 
feito contra o projecto. 

Quando elaborei o &eu art . 20, foi tendo 
em mira uma emenda apresentada pelo no-
bre deputado ao projecto de orçamento, 
elevando a renda do imposto do exportaçllo, 
quo havia sido orçado em quantia inferior 
pela respectiva oommissllo. 

O nobre ,deputado elevou de 20U contos a 
renda do imposto de exportação para au-
gwentar a verba de obras pnblicu. 

O BR. JoÃo l.mz :-Porque essa era insuffi-
ciente para a1 neceaaidades do Estado. 

0 SR. RIII E[RO JUNQUEIRA. :-Aoceitando essa 
boa vontade do meu co! lega foi que estabe· 
leci no art. ~o do projecto que, emquanto 
não se verificar a reforma conatitucional, a 
despesa com os aerviço1 indiapensaveil 
para a defesa do Estado contra as differen-
tes epidemias, correrá pela verba de obras 
publicas. 

O m JoXo Lu11. :-Maw, iâ ha a verba de 
socoorros publicoa, de 200 contoa, se nlio ma 
engano. 

0 SR. RIBEIRO J IJ !i~UKIRA :-De 50, apenai; 
ti ina.ufficiente. 

0 SR. JoÃO LUIZ :-Mas foi de 200. 
• 0 SR. RIBim~o JUNQUEIRA :-Nllo ba maio-
res obras publicas do que aquellas que Co-
rem feitas para a defesa do Esta<io contra os 
ataques das epidemias. 

Pergu!Jto ao meu dietincto collega : nllo ê 
certo que em quasi tojos cs anu o& o Estado 
tem tido neces&ida.de de correr em auxilio 
de varios municípios inreatRdos por epi-
demias, sem ter um serviço de hygieno or · 
ganizado e fazendo despesas muito superio-
re& às qu~ &e acham · estipuladas no pro· 
jacto ? 

Ainda neste ultimo anno o governo nllo 
teve, para evitar a lnvBPllo da peste em nos· 
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so Ea~ado, de organizar uma commissllo de 
medico~, de estabelecer postos de desinfe· 
cçllo, fazendo, repito, despesas multo supe· 
riores âs que estão eatlpuladu no projeoto '? 

Qual é, pois, o inoonvenlente da medida 
que proponho { lliiio é certo que o serviço 
de bygiene assim organizado, tendo medicos 
oom ordeuado fixo, obrigados a satisfazer ás 
exigenciae desse mesmo serviço, pesará mui· 
to menoa aos cofres publicos I 

Creio que nenhum de meus collegas pode, 
conscieooioaamente, negar esta verdade. 

O SR. JoXo Lutz :-Resta, porém, que v. 
exo. demonstre nossa competencia para re · 
vogar uma disposição orçamentaria em uma 
outra lei. 

0 SR. Rlll~IRO Jul'\QUP.IR.\ : - Su não vejo 
em que r e revogue uma diaposiçl!.o orçamen· 
taria em uma outra lei, pois, o orçamento 
consigna umn verba para obras publicas e 
pertencem á obras publicas todas aquellas 
que tenham por fim evitar que o Estado seja 
invadido por epidemias. 

Outt•o ponto que foi atacado pelo meu il · 
I ustre collega Co i o § 2. · do art. 3. · que 
tliz que compete ao governo do Estado a ex· 
eouçiio das medidas de saneamento muniol · 
pai, como sojam : o abastecimento dagua, 
rede de esgotos, canalizaçllo de aguas t>IU · 
viaes e enxugo do solo. 

Sr . Presidentl1, para atacar esse artigo o 
nobre deputado disse que o fazia com na 
proprias palavras do projeclo, visto como es · 
ses serviços sã~ pelo mesmo projecto consi· 
derodos como p t rtencentes ac• saneamento 
municipal . 

Julgo j á ter defendido osso pcnto nas con · 
sideraç ões geraes que tlz a pt·m cipio, isto é, 
IJUe o eaneomento dos d i\·ersos •nuuici;:'iOs 
constitue, mais do que um interease peculiar 
ás localidades, um intt>rcsse immedinto doEs· 
h do. 

Sr. Presidente não querendo eu que o ;.(O· 
verno lance mllo de recursos outros que não 
os provindos dos proprio~ munic ípios para a 
organizaçiio desses serviços, Coi que estatul 
o art. 16, determinando que se fizesse re · 
fôrma conatltuoional no sentido de passar o 
imposto de transmisel!.o de propriedade para 
o Estado, sendo o producto des~e Imposto 
applicado só e unicamente aos referidos ser· 
ViÇOP. 

Agora, preciso mostrar ainda ao meu col-
lega que o projecto nl'io tem as contradlcçOes 
que s. exo. diz e nem confunde as attri-
buiç11es muniolpaes com as do Estado. 

Para provar essa confusllo, 1 . ex c . argn -
mentou com as dispoaiçOes do § 5 . · do art. 
3.· e do§ 4.· do art. 6. · O § 5.· do art. 
3 . · utatue que é da competencta dtu muni· 
oipalidadea a organização o direcção do set·-
-viço de auiatencia publica, e o§ 4. · do nrt . 
ô. • determina que compete á directoria do 
servioo sanitario a ··organizaçllo, direcção e 
distribuiçiio dos soccorros e assistencia me · 
dica. 

Considero asslstencia publica a installaçllo 
de casaa de c ~ridade e de asylos em quo 
possamos rdco!her oa neces~itados da aor·te, 
.o auxilio prestado a enfermos encontrados 
1•88 vias publicas ou desprovidos de meio e 

assistencia rued i.:a somente a distnbuiçà 'l da 
sciencia, isto é, da part!l medico, do auxi-
lio trazido pelo protleeiona l. 

0 SR. JoÃO LUIZ : -Pode !.lavei' 8dSisten· 
cia publica sem necesaid 3de tla arsistencia 
medice, mas a assistencin medica faz pa1te 
da assaiatencia publ icJ. 

0 SR. RIBEIRO JUi'i<JUEIRA : -E' possível 
que a minba argumentação seja confusa a 
esse respeito, mas, meu mtulto é fazer com 
que caiba na alçada do serviço ~ a n i t ario a 
distribuição de soccorros medicc ~. uca casos 
de epidemia em qualquer município . 

O &R . JoÃo Lutz : - E ni\o o isso quo con · 
stitue a assistencia publica dcs mun icípios, 
em css' de epidemias 'I 

0 SR. RIBEIRO JU:->QU EIRA - :03 .munici· 
pios têm necessidade const ~nto, necessidade 
dieria de dar assiatencia publica aos des-
protegidos ahi residentes. A assislencia pu · 
blica não traz como necessidade a a~sisten · 
" ia medica ; conforme a Camara não ignora, 
dar de comer a quem tem fomE>, vestir aos 
pobre•, dar agamllio aoa desvs li :los, siio 
cousas que abrangem a asaistencia publica, 
mas que nad a tê m com a aas istencia medi· 
oa. 

O SR . Jo.\o Luiz : - A assistenCia medica 
está comprehendida na assistenc ia publica ; 
nem toda assistouCi a "PUblica exi ge assisten· 
cia medica , mas assistoncia tr.etlica li sem· 
pre assistencia publico, desde que é feita 
pelo Estatlo ou pelo município. 

O sn. HIIJEIRO J ul"O UJ; IRA : -Desde que 
seja l'oita pelo potler publico, porque, 
conforme n casa não ignora, muitas vezes, 
em ocoasi Oes de epitlemio, !Ja psssoas que 
e3tiio nas condiçDes de 'Pl'O\'er a s;, u trata · 
monto, e que, entretanto, nllo p<>dew fazel·o 
por falta de um c linico, pot• falta de quem 
llles ministre esses soccor·ros, mas, o Estado 
tendo serviço organizado, poderá .mesmo at-
tender a euas pencas que estlio nas con· 
dlç11es de pagar. 

O SR . JoXo LuiZ:-Ni:io estou negando isso, 
mas assistenoia metlica r, assistencia pu-
blica . . 

0 SR. RIBB I ao J UNQ UI! lRA .-Nestas condi· 
çOes, nllo vejo oontradicção entre o disposto 
no § 5 . · do art. 3 .· e o di e po~to no § 4.· 
do art. G. ·, pois , o intuito do prr,ie cto é 
deixar às cawaras municipaas a assis tenoia 
publica·, na expreeslio reetrtcta da palavra, 
iato é, a satisfação das necessidades dos 
pobres, dos mendi~os, dos enfermos desam· 
parados . 

O ~R. JoÃo Lutz:-SerJa melhoi· a expres· 
aão-beneficencia publica-, pois ni!o r e 
confundiria com ass!stencia me:lica. 

0 SR. Rtm:IRO Ji ' iS~JI ·: I R A :-0 § 4 . · do a tt. 
G. · tew em mira. fazet' com 'l U O fi que na 
a lpda da director!a do farviç ., sa uit~rio le· 
Yar roccorro aos d\1entes, nos CiiSl'H d9 epi· 
demias. 

Outro ponto accusado foi o !'i 8. · do mes· 
mo art. 6. · na parte relativo. á çrganiza. 
ção da estatitt ica demographo·samtaria, e 
a respeito do qual já rePpondi ao meu illus-
trado collega . mostrand o quo e !I e nl!o traz 
como obrigo r,ão ! mpos ~a âs n::un icipa!ido.· 
doP ... 



.~ .•. 
o IR. Jolo Lu1z: - E' maie uma diapoatç!o I N!o quero ligar meu nome a eua lei, n!o 

platontoa. desejo que ella pa81e oom, eatá eimplea· 
O BR. RIBEIRO JoNQUEIRA ... fornecer dado• mente por ter sido apreaentada por mtm, 

ao Eatado. O 8 8. • do art. 6 • apenas p~rquanto ofl'ereol apenas um projeoto oomo 
manda que eue urvlço •eia organizado de baee de estudoa para oa meus collegaa; o 
accordo com 01 dados forneoidoJ peloa mu- que eu desej ·J é que elle sej11. expurgado de 
nlolploa, pelos delegado• de byglene e pelos todo• os vlc1os e defeitos, emborli para 1110 
ollnlooe locaes. De11a1 tres entidades o de- aeia necessario apresentar um substitutivo 
legado de bygiene é o unloo que tem attrl· ·tue mude todas as suas dlapoalçllea. 
bulçlles dellnldae na lei, é o unloo que e1ta De ante m!o declaro que u ua vez que 
na alçada lmmedlata da dir.totorla do ser seja ofJereoldo um outro projeoto que me-
viço a·anttario o qu! tem obrlgaçlio de forne- lhor aatlafaça oa lntereuee do Estado, serei 
cer esses dados. o primeiro a votar por elle, polP, aesim como 

O &R. JoXo Lmz:-Po~la rodacçlo ·do artigo todos os m;us ooiiPgaa, nllo tenho outros 
elle nlo é obrigado pois v. exc . declara lntere11es senl\o os intereuee geraee de Mi· 
que ae municipbli~ade s nlo o alo. . nas; não tenho outro interesse eenão ver 

O IR. RIBEIRO JoNQtJIIRA:-0 delegado de o nouo Bata lo feliz e prospero, e indo ao 
hygiene é obrigado ·pela natureza·do seu encontro dot munlcipics, eu eó quero que 
emprego, pela natureza do seu encargo. o Estado possa encontrar na eau1e dos aeus 
Ora, muita1 VfZes, nas delimitllç!lu, por habitantes os melo• necessarios para seu 
exemplo, doe podeNa l~gialativo, jutltoiarlo desenvolvimento. 
e eseButlvo, nlo determinamos que eate ou Sonto -me, pois, tre.nquillo, certo do que o 
11qu•lle membro de qualqner desses poderes projecto passará nesta I .· di~cu.sllo, por-
tenha o'Jrigaçll.o de r.zer hto ou aquillo, que olu njo nello inconstitucionalidade; 
mas, pelas Cnnoçllos de que esses lndivi depois ent!lo a lllustrada commiPP!io de Sau-
duoe se acham lovutidos, 11io obrigados a de Publica o refun dira por completo, tlran-
fazer certos e determinados actos. Auim do tudo que elle tiver de inconveniente, e 
acontece com relação aos delegados de hy- eu aguardo a 2. · discussão, agu ar lo o sttb· 
11iene, aendo nomeados pelo governo, elles st•tuttvo ou as emendas que a e ll ~ forem 
dever lo ter mas attrlbulçlles delimitadas no ~ IJdrecidas para com a devida au ctorização, 
rej!ulamento refpectivo, pois o projeoto dó. trazer para 11qui o nome do dist.incto olinl-
auctor!raç!o b O poder executivo p11ra forrou - co que o elaborou, mo;trau1o aos meus col-
lar regulamento. legas que posso estar errado m .. s que errei 

O governo do Eetado, com todo o patrlo- com a opinião de doutos. (Muito bem! 11/uitc 
tlsmo, tom pedido ioformaçO.ll ás municipa· bem!}. 
ll!iades, para a organ iziçllo do noseo ser· Nao havendo mais quem peça a palavra 
vioo de eatatiatica, 11 eu quero conalgnar sobre o projeoto encerra -as " discu ~•lo ft-
iuo em lei para t ornar bem conhecido, para cando a votaçll.o adia ia pa ra quan <Jo houver 
que todoa DÓ3. todo o cldadll.o mineiro, todo numero legal. 
o poder putlico do Retado de Mtnas se E~gotadas as materiM da ordem do dia, o 
oompeoetre da neos1aidade que tem de au- ar . Presidente designa para am11nhã a ee 
alliar sempre 11 aempre o• outros podere•; gulnte : 
quero que 01 poderes municipaea se con· 
VeliÇim da nece11idade que têm de auxiliar 
o poder do Eatldo. usim oomo quero quo 
eate se convença da neceuldade que tom de 
auxiliar aquellee. 

Peita esta raplda defeaa do projeoto, que, 
segundo dia1e, nllo foi elaborado por mim 
ró, mu por um prollssional de com:,Jetencla 
lneontP&taTel e lnconteetada, vou me Eentar 
~ranqnillo, tAnto m1i1 quanto o nob ~e de-
putado residente nesta Capital, patriotica-
mente, prometteu eeu voto ao projecto 
nnta I.· di•cue!!o, e e, tou certo que, 
aubmettido elle ao e~tudo d11. honrada com· 
missll.o de Saúde Publca, da qual raz parte 
o lllustr·ado co li• ga que filiOu em se ~ undo 
Jogar, est-1 aabera refundi! o, remoielal -o, 
tirar to<taa ae suas inoftnvenlencias, todas as 
eaae lnaongruenciaa, de maneira que elle 
venha preatar bone eerviços ao Eitado. 

Nll.o tive ao apresentar esse projecto, ou-
tro intuito que nll.o o de provocar a opinilo 
doe doutos, que nlo o de fazer com que o 
Congreuo Legi•lati vo de Minas volte seus 
olhare• p·;ra esse lmportanti.aimo ramo de 
eerviço publico, dot ando o Estado com um 
ayatema de hyl(lene capaz de fazer oom qus 
elle po~ea realetir àt epldemiaa que, por 
vezea, têm nos asaolaio. 

OREM DO DIA 

PRIMinR.l PARTI 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçlo da acte. 
Expediente. 

Até duas borae da terds : 
Segunda leitura dos pareceres de commil · 

F llea e dos projectos, depois de impreJsos e 
dlltribuidos. 

A.preaentaçiio de ::areoeres das commia-
sõsa. 

Apreeentaç!o de projectos, requer imento•, 
indicaç!hs, interpell ~ çllee ou moçO ee. 

Dlaoussão de requerimentos, indicações, 
lnterpeltacooa e moço as. 

Approvaçlio de redaçoea ftn l es. 
Votaçlo da materia cuja d1scunllo doou 

encerrada. 
lli:GU~DA PARTE 

Até 4 borae da tarde : 
1.· diaouu!o do projdoto n. ' 6' . eobre le -

gitimação de posses de te rras publ ioos. 
2.· do de n . 161, revog•n.Jo a re~oluollo 

n. 9, de 28 de julho de i899, que alterou o 
rerimento ilnterno da Camara do6 Deputado•. 

Lnanta ee a INalo. 



51.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 26 DE AGOSTO 
DE 1002 

PRESID.NCIA DO SR. RIB.IRO DE OLIVEIRA. 
SUMMAI\10:-Primeira pule da oro1em do dia.-

Acta .--Exped iente - Observaçues ao sr. Jcáo 
L~iz .-2. • leitura.- Apresentação da redacção 
final do projecto n . 87.- Utscus>llo de reque-
rimeDios.- Votaçõe• adiadas. - 2.' parle.-1.' 
dtsc u s~llo do pro)ecto D. hb.-2.· ao ae u. 163 . 
Otdem rto dia. 
Ao rueio •lia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Ce-
lestino Soares, Lindolpi.Jo Campos, Xavier 
Rolim, Fra11klin Botelho, Silva F01tes, Bran-
dllo Filho, Car-los Toledo, Ar·thur Pimenta, 
João Luiz, Deltlm Moreira, Olympio Burges, 
Ribeiro Junqueira, Luiz Rennó, Leopoldo 
Corrêa, Rodr1gues Chaves, João Velloso, 
Epaminondas Ottuni, Alve~ de Lemos, Vale-
rio de Rezende, Jayme Gomes, S1meão Sty-
lita, Astolpho Pinto, Desiderio ae Mello, 
Porto Primo, Assis Lima e Edmundo Blum, 
faltando com causa participada os sts. F. 
Peixoto, Gaspar Lopes, Raposo de Almeida, 
Julio Tavares e lgnacio Murta e sem ella os 
mais senhores. 

Abre-se a ~essilo 
Nilo achan?o-se presente o sr. 2. · secra-

tario occupa o Jogar deste o sr. Lindolpi.Jo 
Campos, suppiente de secretarias. 

Lida a acta da antecedente é a u;e5ma 
sem debate approva<ia a bom a8sim a da 
sessão de 23 do corrente. 

EX PEDIENTE 

O SR. 1. • S!ORETARto dá conta do seguin-
te : 

o {fi cio 
Do sr. I . • Secretario do Sd nado devol ven · 

do acompanhada de emendas a propojição 
de lei n. 81, desta Camara, fazendo diversas 
modificações na legislação sobre organização 
judicial ia .-A imprimirem-se as emendas. 

O sR. JoXo LUiz envia á Mesa um re · 
querimento do cidadllo José Ceeario de Mi · 
randa Ribeiro, pedindo privilegio para expio· 
rar o leito do rio Maranhão e de seus e fflu· 
entes e uma representação de professores de 
CoDgonbas sobre restabelecimento da ta-
bella de vencimentos annexa á lei n. 281 
e soLre aposentadorias, indo este á commis · 
allo de Petiçl!el e aquelle á . de Mina•. 

2.• LKlTURA 
Tem 2.• leitura e fica ~. sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos o parecer n. 199. 

APRBbENTAÇÃO DE P.\REOKRKS DAS COIUIISSÕ ES 

0 @R. RODRIGUES CHAVES, pela commissão 
de Redacçllo, apresenta o seguinte: 
Parecer e reàacçilo fina~ sobre: o projeclv 11. 87, 

iniciado BG b ". /4.1 

A commissllo de Redacçllo de Lais, a que 
fd presente o projecto n. 87, é de parecer 

A . C.- 37 

UI 

que seja approvada a seguinte redaoç!o Q. 
na!: 

O Congresso do Estado de Minaa Gerae1 
decreta: 

Art. I.· Durante o período preeidencial 
seguinte, o Presidente do Estado receberá o 
mesmo subsidio constante da lei n. 95, de 
19 de julho de 1894. 

Paragrapho unico. Fica desde já aberto ao 
governo o credito necessario para pagamen-
to das despesas de primeiro estabelecimento 
do Presidente do Estado. 

Art. 2. · Quando o Presi.lente do Estado, 
por motivo de molestia, p1ssar o governo a 
seu sub6titutoconstitucional, ser lhe-ha pago 
o sn baldio até seis mezes. 

Art. 3. · O vice·Preside uto, ou qualquer 
dos seus substitutos, quando no &xeroioio 
pleno das funcçõed presidenciaes, nos tennoa 
do art. 49 da. Cons tituição do Esta1o, per-
ceberá o mesmo subsidio fix ado para o Pre-
sidente. 

Art. 4 . · I •urante as sdseões ordinarias e 
extraordiõlarios da seguinte legislatura os 
membroR do Congresso recebl!rào o mesmo 
subsidio o ajuda d'.l cus to qne furam lixados 
pela lei n. 1>6, de 20 de julho de 1894 . 

Art. 5. · Revo5am·s3 as disposições em 
contrario. 

'n ia das commissõas, 26 de agosto de 1902. 
- Rodr'igu H ()havt s.- R•beiro Junquei..a,-
A imprimi r -se. 

Nilo ha projectos, indicações e moções a 
serem apresentados . 

Df8CU88ÃO I•K REQUKRIME:-11'08 

Na fórma do regimento é lido, poato em 
discussão e sem debate approvaao o pare-
cer n. 199, qua teve hoje 2.· leitura visto 
concluir por um ro)querlmento.-Remetta-se 
ao ~ enado. 

VOTAÇÕES ADJADAS 

Em seguida, annunciada a votaçl'..o da ma-
teria cuia discussão ficou encerrada, são 
&pprovadas as emendas do Senado á propo-
sição n. 68 de DS. I a 4, sendo rejeitadas 111 
de ns. 5 e 6, que voltam ao Senado. 1:~ "' 

São approvad as em I.· di~cussão o pro-
jesto n . 164 e em 3 .· o de n. 148 indo este 11. 
oommissào da Redacção e aquelie 11 de Jus-
tiça Civil e Criminal. 

Sabmettido a votos é aprovada em 3 . • dis-
cussão, coDjunctamente com a emenda do 
sr. I-ti beiro Junqueira, a proposição de lei 
n. 124, do Senado, que vae á commlssllo de 
Redacção. 

O SR. JoÃo LUiz (pela ordem) declara que 
votou contra a emellda do nobre deputado, 
porque o prc•jecto já comsignava a dispo-
sição que alia contém, sem 11. restricçiio po· 
rém dos collectores que nllo tiverem cinco 
annos de exercloio, o que lhe parece Injusto. 

São approvadoa em 2.• discussão o pro-
jecto do Senado, resultante da emenda n. 4 
á proposição n. 79, e as emeodae ns. 12 e 
3 a elle oft'ereoldlli.-Remetta se á commla-
sllo de Justiça Civil e Criminal. 

O in; .. CARLOS ToLEDO (r:ela ordem) requer 
ae conaigne na acta ter votado contra a. 



emenda n 2 que manda respeitar oa aotuaea 1 Britto, Aatolpho Pinto, Alves de Lemos, Aula 
rovlmentOa. Lima e Desi_derlo de Mello, faltando eom 

p Finalmente é approvado em I.• diaeussl!.o causa partle1pada os sn.: F. Peixoto, Oas · 
e vae á eommissllo de saude Publica o pro- par Lopeft, Raposo de Almeida, Julio _Tava-
jeoto n. 165 . re8 e lgnaclo. Murta e sem ella 08 reais ae-

nhore&. 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA Abre se a se&são . 

Lide a acta da antecedente e nl!.o havendo 
quem sobre ella faça observações fica a 
mesma aobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

I.' Dl80Ul8ÃO DO PROJEOTO N. 166 

Lido e poato em 1 • diaouss!o é sem de-
bate approvado e vae"'á commissllo de Le· 
gislaç!o o projecto n. 166, aobre,legltlmaçllo 
de po11ea de terras publicas. 

2 .• Dl80Uõ8ÃO DO PROH:CTO N. 163 

Em 2. · dlscnss!o é egoalmente approvado, 
aem debate, em ambos os seus artigos, e 
volta á commlas!o de Policia o projecto n. 
163, revogando a reaoluçllo n. 9, de 28 de 
julho de 1899, que alterou o regimento in-
terno da Camara dos Deputado&. 

Eagotadas as materias da ordem do dia o 
senhor Presidente designa para amanhã a 
seguinte 

ORDEI\-1 DO DIA 

PRIMEIRA. PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçl!.o da acta . 
Expediente, 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis· 

sões e doa projectos, depois de impressos e 
dlstribuldos. 

Apresentaçilo de pareoerea das com missões. 
Apreaentaçilo de projeotoa, requerimentos, 

indlcaçoes, interpellações ou moções, 
Dlacuss!o de requerimento&, indicações, 

in terpellaçl!es e moções. 
Approvaç!o de redacçõea flnaes . 

8Bc.UNDA. PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

2. · diacuss!o do projecto n. 128, do Se· 
nado, regulando o exercicio da profl1ailo de 
pharmaceu ti co. 

Levanta-se a sess!o. 

EX!'EDIENT F: 
O m . ! . · sECR ETARIO dá conta do seguinte 

O (fi cio• 

Do sr. I.· Secretario do Senado, commu -
n!co ndo ter subido U. sancçl!o sob n. 160 a 
proposiçilo de lei em anada desta. Camara sob 
n. 91 relevando o thesoureiro da Reaebe· 
doria de Minas de aeu debito para. com o co-
fre do Estado.-A Camara fica inteirada, 

Do escrivão da poz do districto de S. 
Sebastião do Torr es ped indo que seja exigi -
do o instrumento publico nas transmiuões 
de immoveis de valor super ior a 50,~000.
A' .:ommissão de Justiça Civil e Criminal. 

0 SR. DEI!DIIRIO DE MELL? communica e a 
Camara flaa intolra1a que o sr. Franklin Bo-
telho faltará a algumas sessões por motivo 
justo. 

N!!o ha mat.eria.s distribuid:u impressas 
para 2. · leitura . 
.t.PRI-:St-:NTAÇÃO DF: PARJ>CJ·:Rt~S DAS COM MISSÕES 

0 SR. RODR IG UI>S CH AVES, pela comminão 
de Redacçílo, apresenta o seguinte 
Parecer e rdacçtio final sobre o projecto n. 161 

A commis8lio de redacç!o de leis, a que 
foi presente o pro,jecto n. 161, é de parecer 
que seja approvada a seguinte redacção fi-
nal : 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a conceder ao engenheiro civil Al-
berto Carlos da Rooha ou á companhia. que 
organizar, ou a quem melhores vantagens 
offerecer, privilegio por cincoenta (50) an-

52. • SESSÃO ORDINARIA, AOS 27 DE AG0STO nos para construcção, uso e goso de uma 
DE 1902 estrada de rodagem, pelo systema «Calllet's 

Monorali>> que partindo da cidade da Cam-
PRESIDENOJA DO SR. RIBEIRO DE 0LIVJ:IRA panha e passando pela de S. Gonçalo do 

SUMMARI0:-1.· parte da ordem do dla .-Acta. Sapuoahy, vã terminar nas margens do rio 
Expedtente .-Observações do sr. Oe,; lderio de Sapueaby, na. extens!o de 50 kilometroa mais 
Mello.-ApresentaçAo :la redacção tlnal do pro- ou menos, salvos os direitos de terceiro. 
jecto n. 161.-Idem dJ u.arece r n. 20J e do Art. 2. · S!o egualmente concedidos os 
projectCJ n. 167. -Discusrno da reda~ç~o final do . seguintes favores : 
pro1ec 1 ~ n. 87.-2.· parte.-2. · dtscussllo do : 1.· os privilegio& de que gosam todas as 
pro)ecto n. 128, do Senado.- Ordem do dia. : outras estradas de ferro; 
Ao meio dia, feita a chamada., acham -se 2.· Faculdade de poder transformar o sys· 

presentes 08 srs. Ribeiro de Oliveira, Ce - tema da viação, empregando para esae fim 
lestino Soares, Nonos Pinheiro, Xavier Ro- a bi tola de um metro, e tracç!o eleetrica ou 
lim, Brand!o Fllho, Lindolpho Campos, João a vapor. 
Vello1o, Ribeiro Junqueira, Simeão Stylita, 3.· Garantia de juros de 6 ' I· sobre. o ca-
Silva Fortes, Luiz Rennó, Jayme Gomes, p!tal mexi mo de 350:000tOOO, re o governo do 
Ar\bur Pimenta, Epaminondas Oltoni, Ro- Estado ju\q,ar conveniente, durante a eon-
drlgnel Chaves, Uelflm Moreira, Carvalho st.ruaççllo, O.ue se effectuará no prazo de dois 



annos, depois de apresentados os estudos 
definitivos. 

Art. 3. · O conoesslonario se obrige.rit., 
além das clansulas em uso, mais as seguin -
tes : 

1.• Depositar no Theaouro do Estado, 
em dlnhelrp ou em apolices da divida pu-
blica do Estado ou da Uniilo, quantia equi -
valente a 2 "I· do valor da concess!lo para 
garantia da execução do contraoto. 

Este deposito poderá. ser r9atituido quan · 
do for entregue ao trafego um trecho da 
estrada, cujo custo seja pelo menos egual ao 
deposito. 

2 . • Depositar no Thesouro do Estado, por 
trimestre adeantado, as quantias nece~@a 
rias ás despesas de fi ;cahzaçil.o . 

3.• Apresent~tr os estudos definit ivos no 
prazo de dois anoos, sob pena de c ~.ducida 
de e perda do deposito, sal vn c~so de forca 
maior. 

Art. 4. · São extensivos os favores desta 
lei ao cc>ncessionario ou empresa que pre -
tender a construccão de 11 ma estra~a do 
mesmo systema, que, partindo do ponto mais 
conveniente da E. F. Mogyana e passando 
pelas cidades do Araxa e Patrocínio, va ter 
minar na cidade de Monte Carmello . 

Art. 5. · Revo:ram-se as disposiç6es em 
contrario . 

Sala das commissões, 27 de agosto de 19ú2. 
- Rocl>·ig ~tes Clwres. -Rib~i .-o J~tllq ~te i .-n . -A' 
imprimir-se. 

O SR. X .\ VI ER 1<.o r.1 :u , pela ccmmissão do 
Instrucção Publica, apresenta co se~r uio to 

Pal'ece,. 11. 2u0 

(Terceira legislatura) 
Em representação dirigida á Camarn dos 

era. Deputados, proí'e@oores de instrucção 
primaria da cidade de \'i çosa reclam aram 
contra o art. 44 do regulamento da s esco-
las, promulgado pelo decreto n. 1.348, de 8 
do janeiro de l!JOO , no qual se dispõe que 
as aula• (tm cc ionarão rl ia,.iam cn tc do ;~ dez 
horas d" mau h ·' ri.~ u·a., e meia dn la•·de . 

Tendo o Con ~~;res s o L~gislotivo do Estado 
resolvido re!tnbelecer a disposição do ar t. 
8 : da lei n. 221, de 14 àe setem b1·o de 1897, 
re fArente ao fuuccionamento das escolas pri-
marias, pela lei ". :~31, de 2ú rlc O!J"<to de 
1902, a commlssão de In strucçiio Publica é 
do parecer que seja archivada o menci ona•.~:\ 
reprosentaçllo . 

Sala das com missões, 27 de agosto d~ 19(J2. 
-Co nego Xavic•· Rolim .-Li• cl'; /plw CamJ;o,· . 
- Carvalho B.-ilto.-A impr imir se. 
AP!tE~ENTAÇÃO D~: PRO.IEC f JS, I NIIiC \ Ç i> ~S F 

)lOÇÕES 
O sr . .t.ssls l.tma:-Apresentcl a ~ - exc. , 

~r. Presidente, atire de ter o de ~ ti no reg i-
mental, indo a commissilo de lastrucção Pu -
plica, um projacto que tom po objecto 
crear d;.~ a9 c::deiras de instrucção primari a 
no districto r:! e Ribeirão Vermelho , municí-

mario (apo .adr-3) que a lei estabelece para os 
demais districtos do Estado. 

O governo nomeou lnspector escolar dalll 
o sr. Francisco Coelho de Carvalho, que 
nilo tomou ainda posse do seu Ioga r por nlio 
haver escola alguma em que possa fiscalizar 
o ensino. 

Acha-se, portanto, por esse m,•,mo fact.o, 
provada e. necessidade do projecto (apoirl(loJ) 
que tenho a honra de apresentar a v. ex c . e a Casa e que, espero, será tomado na cousi · 
deraçlio que merece. 

U\r !R. DEPUTAoo:-Easa medida e de in-
contestavel justiça e utilidade . 

0 SR. AssiS LIMA:-Cnmpro o pedido do 
sr. Francisco Coelho de Carvalho, nomeado, 
como disse, inspeotor escolar e distincto 
membro do direotorlo daquella localidade. 

Creio, sr. Presidente, que nada mais pre · 
ciso dizer sobre o meu projecto que se im · 
poe por sua justiça e necessidade. ( Jlu ito 
bem !) 

\ 'em á Mesa, é lido e estando apoiado pelo 
numero de ossignaturns, Yl\0 a imprimir-se 
o seguint~ 

p,., jecto n . f 6i 

(Terceira legisllitura) 
O Congresso Legislativo do E~ ta do de ~li · 

nas Geraes decreta : 
Art . I. · Ficam creadus duas cadeiras •Je 

escola primaria no districto do Ribeirão 
Vermelho, município de Lavras, sendo um a 
do sexo feminino e outra do maaoulino. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessOes, 27 de agoato de 190~-
lls.~is Lima. -Delfim Moreira .-Alves de L~
m os. -BI·andi'l1 Filho.-Simeão Stylita. 

DISCUSSÃO IIB REDACÇÃO FI NAL 

Em seguida, lida e posta em discussão , 
encerra- se esta sem debate, e fica a~iada a 
votaçiio da redacçilo final da proposição de 
lei n. 87, iniciada sob. n. 14 ~. 

::;EGU NDA PA RTE DA ORDEl\1 DO DIA 
2 .. l!ECU@ ~ ÃO DO PROJECTO N . 128, DO SE NADO 

Sem debate encerra-se a 2. · discussão, por 
artign! , e fi ca ad iada u votação do proj eclo 
n. 12g, do Senado, regulando o exilr Jic io da 
prot1Rsão do pharmaceutico. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 

I 
SI'. Presidente designa para amanhã a se-
guinte 

I ORD~M DO DIA 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç1io da a c ta. 
Expediente. 

Até 2 horas da tar.Je 
pio de Lavras . 

Esse distrlcto, creatlo o 
acha-se privado das cadeiras 

Segunda leitu 1·a dos pareceres de commis-
anno pauado, alies e dos projectos, depois de impressos e 
de ensino pri· distribuídos. 



ApNsentaolo de pareceree daa oominie-
IGel. 

Aprewentaçllo de projectoa, requerimento•, 
ludloaçlles, lnterpellaçllee ou moçllel. 

Dlsou~s!o de requerimentos, lodloaçlles, 
lnterpellaçõew e moçllel. 

Approvaçlo de redaoçõea finaes. 

SEGUNDA PARTI: 

Ate -4 horas da tarde : 

166, e de parecer que o referido projeoto aeja 
aubmettido á 1egunda dlscussllo e approvacl.o. 

Sala das oommiullea, 28 de agosto de 1902. 
-Ca•·"alh:> Brilta.-JortJ Gont;al"•• .• -A Im-
primir se. 

Votaçll? das mataria! ouja · dleoullllo 
aoba encerraóa. 

Nilo haven i o projectos, requerimentos, in-
dloaçllea e moçllea a aerem ap :esen tados e 
nllo havendo numero leg!li para "votaçl!.o da 
mataria cuja dlsonssllo fico t: encerra-la, o ar. 
Presidente des :gna para ordem do dia de 
amanhll a regimental e votaçlo da mataria 

se cuja dlscussllo ficou encerrada. 

Levanta-la a se1sll.o. 
Levanta-se a ses•l!.o. 

54.· SESSAO OROINARII\. AOS 29 DE AGOSTO 
53.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 28 DE AGOSTO DE 1902 

DE 1002 

PR.nDENCII. DO SR. RIBEIRO DE 0LIVI!:III A 

SUMMARI0 :-1 . · pnte da or!lem do dia .-Acta. 
-2. • leitnra.-Apresenhcll1 doa parecP.res p>ra 
2. · dl~cu~!lio dos projeclol ns. !64 e 161. - Or· 
dem do dia . 
Ao meio dia, r.,lta a chamada, aoham se 

prereotes os -rs . : Ribe.iro de Oliveira, Ceies 
tino Soares. Nunas Pinheiro. Carvalho Britto 
Brandllo Filho, Simel!.o Stylita, Xavier Ro: 
IIm, Linololpho Càmpos, Luiz Rennó, Ribeiro 
Junqnelra, Joaé G1nçalves, Tavsres de Mello 
Jayme Gomes, Delfim Moreira, Olyml)io Mou~ 
rllo, Arthur. Pimenta, Olyml)io B'rges, Epa 
mlnondas Ottonl. Astolpho Pinto, Alves de 
Lemos e Jollo Velloso. faltando com cauHa 
participada os era. : F. Peixoto, Gaspar Lo -
per, Raporo de Almeida, Julh Tavares, Igna· 
olo Mnrta & Franklln Botelho, e sem ella os 
maia senhores. 

Abre-se a aesslo . 
Lida a acta da antecedente e n!l.o havendo 

quem sobre ella faça observaçllea fica a 
mesma 1obre a mesa "Para ser approvada 
quando houver numero legal. 

Nilo ba expediente. 

2.• LltiTURA 

. Têm 2. · leltnra o parecer n . 200 e o pro . 
)&cto n. 167, qne é ,julgado objecto de deli -
beraçllo. -Para ordem dos trabalhos. 
APRF.SENrAÇXO DE PARECRRES DAS COM&Il88ÕBS 

O SR . LUiz RENNÓ, pela com missão de Jus-
tiça Civil e Criminal, apresenta o seguinte 
Parecer pa•·a 2. · diiCt< ssão solJI·e o p•·ojeclo n. 

164 

A commlssllo do Justiça Civil e Criminal 
e de parecer que o projecto n. 164 seja dado 
para 2 .• discussão e approvado. 

Sala das oommisslles, 28 de agosto da 1902. 
-Jo<fa Lui•.-CarloB Talerio .-Luiz Rennó. 
-A imprimir-se. 

0 SR. CARVALHO BRITTJ, pela commisoãQ 
de Conetituiçllo e Po~eres, apreaenta o se-
guinte 

Par11cer para 2. • di!cuwfo sobre o prnjecto n. 
166 

A comm!ssllo de Coostituiçllo, Legislaçllo e 
Poderes, a que foi presente o projeoto n. 

PhEHDENCI A DO SR. RIRBIP..O Dll OLIVEIRA 
SUMM I RIO :- 1 · parte da orJ•m rto ~õa.-Ach.

Exped•ente .-Ob·erYações d(ls sr~. H•helro Jnn-
quelra, V•lerlo rte Hez~nde. Jo~é r.oncal,es e 
Jayme Gnme.s . -Ap :esenlaç~o rta rc~acç~o nnal 
sohre o prnj PCIO 11. 148. - Idem d•• pr~ j ·cto n . 
168.-DI,cn•sil.o na redacçâo flo•l g,Jhre o pro-
Jecto o. 161.-Vot•ções adia1as .-Or.!em do dia. 
Ao melo dfa, feita a chamada, aoham-ae 

presentes os st•s. Ribeiro de Oliveira. Ceies · 
tino Soares, Nunes Pinheiro, Luiz Rennó, 
Tavares de Mello, Arthur Pimenta. Ju•en•l 
Penna , José Oonçalvds, X'lvier Rolim, Aseis 
Lima, Lindolpho Campos. Freitas Caetro, 
João Vefloso, Brandão Filho. Ep~ minonda1 
Ottoui, Vul erio ~e Rezende, Olympio Borges, 
Rtbelro Junquetra, De3lderio de Mello , Jay-
me Gomes, Alve9 de Lemos, Ooltlm Moreira 
F'erroira e Mello, Rodri~rnee Chaves. Edmnn: 
do Blum e Astolpho Pinto. fAltando oom 
cau sa particip1da os srs. F. Peixoto, Gas par 
Lopes, Raposo de Almeida, Julio Tavares, 
lgnaclo Mn rta e Fraoklln Botelho, e sem 
ella os mais senhores. 

Abre se a sessllo. 
Lida a acta da antecedente, é a mesma 

Btlm debate approvada e bem assim as das 
sessões de 1:6 e 27 do cor1·ente. 

EXPED!INTR 

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

O/fi cio 

Do sr. I.· secretario do Sen ado cornmu-
nicando ter subido à sancção, sob 'n . 161 a 
proposição de lei emanada desta Camara ~ob 
n . 88, sobre doao!\'> á Santa C:asa d11 Mise· 
ricordia de Ouro Preto do predio ond s fon-
ccionou a Escola de M•na~.-A Camara fica 
inteirada . 

Reqtcer imen o 
Do ci~adão Pedro Falei Junior, peoiindo 

pagamento de ordenado que deixou ds recd· 
ber como l)r.;feuor publi co, e reintegração 
na sua cadeira de Congonbas do Norta.-A.' 
commiss!l.o de Requerimentos. 

0 SR . VALERIO DE REZEN DE envia à Mesa 
e pede. para ter o. ttestino reg imental um 
requertmento do ctdadll:> Francisco de Paula 
Galvllo, escriv!l.o do j udicial e notas da ao-
marca da Vivosa, solicitando dois annos de 
licença.-A' commissllo de Petiç1le3. 



0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA envia .â Mesa e 
pede para ser encaminhado â cnmmiss!lo 
Mixta incumbida de estudar os meios de va. 
Jorlzaç!lo do café um officio d1> agente ex· 
ecutivo de Leopoldlna sobre esse momento· 
so assumpto e prevalecendo se da tribuna 
faz um appello á referida commissllo afim 
de que com a possivel brevidade, estudando 
o assumpt", apresente qualquer medida ten-
dente á solu~llo da crise. - Remetta·se á 
oommisei!o indicada. 

O PR. JosF.' GoNçALVES envia á Mesa uma 
represe_nt&ção da Assooia~!lo Commerclal, 
l~dustnal e A grlcola de !la una, pedindo pro· 
Tldenctas contra a lmmigraç!ll> turoa .-A' 
eommissão de Commercio. 

O SR J AYM ~~ GoMEs oommunica e a Camara 
fica ioteiraca que o sr . Simf!Io Stilyta fal-
tará a algumas s~ ssões por motivo j u ato. 

Nl!.o IJa matari as para seg und a lei· 
tura. 

APRRS~<; :\TAÇAO DE PARRCI!: RBS DR COMI\Il~ · 

SÕRS 
0 SR. RODRJGUF; ~ CHAVES, pela commiss!IO 

de Redacção de LeiP, aprH nta o segui:Jte 
Parecer para t·edrrcçlio ji11al solwe o projec/o 

n . U <; 

A co 111 mis ~ !lo dA Redacçi!o ele Leis a que 
fui pre~enle o pro jecto o. 14R da Camara 
ê de parecAr que seja arioptada' como fln li i ~ 
mesma rddac~ão com qu e foi appruva•Jo em 
::!.• diSC USSãO 

Sala da~ commiuões, ~9 rle agnsb de 1902. 
. - Rolin!J" s Cit 'W~.• . - Ri/>ri • > Junquei ra. -
Jo•é Go •.çnlt,es .-A imprimir s~> . 

APRESENTAÇAO DE PR<'JF:CT ~ S, RF:QUERDIENTO~, 

I~ IHCAÇÕE! •: 1\I OÇÕKS 

0 SR. ASTOL PIIO PINTO, depois de obter a 
palavra, manda á Mesa o !eguinte 

P,·ojecto n. 168 

( Terceira Legislatura ) 

O Con !:!regs o Legislativo do Estado de Mi · 
nas Oeraes decreta : 

Art. I . Pnra despejo de predi os urbanos 
ou rusti cos será adrptado o processo da pre· 
sente lei , seja qual for o titulo que dér 
cansa á occupaç1!o e conste ou não este de 
oontra cto eFcripto. 

Art. 2. · 0 proprietario ou o locador que 
tiver podtros de procuração em causa pro· 
pria e ces~ão especial e expresso, do accordo 
com a Ord . liv 4, tit. 24, indicará na peti· 
ç!Io inici a l o motivo do desp~jo . 

Art. ::! . · Accusada a citaçl!.o serão ass ig-
nados ao ré ~ s ~ is dia ~ improrogavei s para 
apresentar e provar emb~rgos. 

Para grapbo unico . E~tes Fó serão admit · 
t idos n ~s proprios autos, quando, provados 
in contine•11i, versorem : 

a) sobre retenç!Io por bem reitori as neces 
uriaa e '.l t ei~, fe itas com exp resso consenti· 
manto do senhorio ; 

b) sobre fdlsidade da deoiaraç!\o dos casos 
da Ord. li v. 4, tit. 24 ; 

c) sob. t1 con tracto esc ri pto, no q ua I se esti . 
pule expressamente clausula prohibitiva do 
despejo. 

Art. 4. • Se dentro dos leis dias n!Io f o · 
rew aproveitados os eru bargoa, serão os 
autos, independentes de lançamento, oon· 
c lusos ao juiz para decretar o de1pejo. 

Art. 5 · Otrerecidcs os eml ~rgos, com as 
provas que tiverem lido produzidas nos leis 
dias, subi rão Independente de lançamento 
ao juiz que os acceitarA para dar legar á 
discussão. ou as rejeitará. 

§ I. · Se rej&itados, se procedeni ua for · 
ma do art. 4. · : 

§ 2. · Se recebidos, o juiz assil!'nará ao 
embargado o prazo de cinco dias para contes-
taç!Io ; 

§ 3 . · Setruir·se·IJa a dilação probatoria 
de dez dias improragaveis, terminada. a 
qual terll.o o embargante e o embargado vis -
ta de cinco dias cada um para arrazoarem e 
eerá a causa atinai julgada. 

Art . 6. · Caberá aggravo do dePpaoho que 
rejeitar rn limine ou mandar correrem em 
apartado os embar~o:os e da sentença final 
appeliacll.o no atreito devolutivo. 

Art . 7 . · A peti~ão in icia i da acção de 
de>pe jo, que se ori~o:ioP.r da necessidade que 
tenha o propri etario do predio parn si , seus 
fllb os ou irmãos, dev~rít ser instruida com 
a prova de que o inquil ino foi av1aado ou 
nor iflcado colll 3\J dias de anteced Ao cia. 

Art . 8 . · As acçõ fS du despejo e as con-
seq uentes execu ções poderão ser ini ciadas e 
movidas du rante as ferias . 

Art. 9. · Co mpetirá aos colonos, aos meai· 
10 ~ ou nos jornaleiros tios estabaiecimentos 
de ioriust.ria agrico la a noção summaria com -
mum para pedirem seus saiar1os ou suas res-
pscti v as parcerias. 

Art. 10 Revo)tam -se as di•posiçõo! em 
contrario . (S. R.) 

Sala das Sesijões. :o9 de agosto de 1902. -
Astolpho Pi11/0. - L indolpho Campos . 

Apoiada, a imprin1ir-se. 

DIWUSSÃO DE REDACÇ1! ~S FINAEB 

Annunciada a npprovação de reda<;Oes fi. 
naes, é lida, po~ta em discussão qne encer-
ra se sem debate, é approvnda e ne para 
o s~nado a redaçil:o final do projecto n . 161. 

VOT A.ÇÕES .\DIADAS 
. Em seguida passa-se á votação das ma· 
terias cnja riiscu;são flcou encerrada, sendo 
approvada a redacção final do proJecto n. 
143, sobre suboi<lio d1> Presidente do Estado 
e d!' Congresso e em 2. · di scu s ~ ã 'J o pro jacto 
n . 128, do Senado. ~onrlo este rêmettido á 
commissão do Sau oe Publ ica o aquelia á 
snncç!\o, commu uicaode so a tJ Senado. 

Esgo tadas as matarias da ordem do dia o 
sr . Presiden te desi ;m a para aru aohll a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA. 
P R I ~I E I R A P .\ R T P. 

Até uma hora da tarde: 
Loitura e approvaçi\o d~ a c ta. 



... 
E1pedlente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de oommis· 

sõee e dos projeoto•, depois dt1 impreasos e 
d!strttuidos. 

Apresentaçlo dos pareceres daa commis-
s!lee. 

Apreeontaolo de projectos, requerimentos, 
lndlcaç!lee, ieterpellac;õee ou moc;l!ee. 

Diaoueelo de requerimento•,indlcaçl!ee, in 
terpellac;l!es e moções. 

Approvaçllo de redacções tloaes. 
Primeira d!sau•allo do projeoto n. 16 7, 

creando cadeiras primarias no munioivio de 
Lavras. 

8EGUNrA PARTB 

Até quatro hora& da tarde : 
Segunda disouaalo do projecto n. 166, so-

bre legltlmaçlo de pGBIII de terra• publi-
oaa. 

Segunda do de n, 16,, sobre perdão ao réo 
Belmlro Ootaviano Gomes. 

Dlsonaelo unica '.lo parecer o. 200 . 
Levanta-se a seulo. 

55.· SESS~O ORDINARIA AOS 30 DE AGOSTO 
DE 1902 

PREIIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUAIM ,\1110 :-1. • parte da ordem do dla.-Acta.-
Expedleole.-~.· Jeltura . -Apresent~çã o d·JI pa-
receres na . 201 e 202.-1. · dl!cnssAo do proje-
cto n. 167.-2. · parte . - 2. · dlscuesAo dos pro-
jectos n lt;6 c 164. -Discuse:lo do parecer n . 
200. -0rdem do dia. 
Ao melo dia, feita a chamada, acham-se 

presente oe are. : Ribeiro de Oliveira, Calei-
tino Soares, Nunes Pinheiro, Juvenal Penna, 
Freitas Castro, Arthur Pimenta, Valerfo de 
Rezende, Epaminondas Ottoni, Llndolpho 
Campos, Tavares de Mello, Brandiio Filho, 
Ribeiro Junqueira, José Gonçalves, Olympio 
Borges, João Velloso, Delfim Moreira, Xavier 
Rolim, Anis Lima, Alves de Lemos. Fer-
reira e Mello e Desiderio de Meflo, faltando 
com causa participada ' s srs . F. Peixoto, 
Gaspar Lopes, Raposo de Almeida, Julio 
Tavar", Ignacio Murta, Franklin Botelho e 
Simello Stylita e sem ella os mais senho· 
res. 

Abre se a seesll.o. 
Lida a acta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observaç!las fica a 
meema sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero legal. 

"XP~: DI E:\TE 

0 SR. I.' SECRI;T,\Rfo di conta do Se· 
gutnte: 

Officio 
Do sr . tlr . SecretnriiJ f. ;t 3 Finanças, an· 

viando uma !'apresentação em que os lavra-
dores do municipio de S. Manoel peiem 
para ser convertido em lei o pro!ecto sobre 
valorizaçll·l do cale, elaborado pelo prasiden-
te do Estado do Rio de Janeiro.-A'oomminllo 
Mixta. 

I O aa. JoXo VELLoso, fazendo ver acbar-se 
desfalcada a commieall.o de Saude Publica, 
pede se delegue á Meaa a faculdade de no-
mear dois membros que preencham interi-
namente as vagas. 

O SR. PR&UDENn; diz que attenderá af'J 
pedido do nobre deputado logo que haja 
numero na Ca~a. 

2.' u ;ITURA 
Tem 2. • leitura, é julgado objecto de deli-

beraçll.o e fica sobre a meea para ordem do s 
trabalhos o projecto n. 168. 

APR~;SENTAÇÃO DF; PARECEREI DAS COMMIBSll~; s 

0 IR. XAVIER ROL IM, pela commissll J de 
lnstrncçllo Publioa, envia á Mesa o seguinte: 

Po.1 ecel' 11, 201 

( Terceira Legialatura ) 
A r.Jmmiullo de lnstrucçlto Publica, a cujo 

exame foi submettida uma representação na 
qu';ll o cldadll.o Emygdio Joaquim de Oliveira 
Quites lembra ao Congresso Mineiro di-
versa• medidas que lhe pareoem necessarias 
para o desenvolvimento do ensino prlmario 
em Minas, 

Coneiderando que, na actuai legislatura, 
tem o Poder Legislativo do Estado-com ma-
xima dedicação e alevantado patriotismo-
feito pela instrucçll.o publica o que !h e per-
mlttiam os recursos orçamentaes na ter· 
rival crise economico·financeira com que 
havemo~ luotado ; 

Considerando que muitas medidas tidas 
por todos como lndispen~aveis para o alme-
Jado desenvolvimento do ensino primario 
em Minas dependem de grandes despesaw 
que Infelizmente o nosso estado financeiro 
não permite ; 

Considerando que, debellada a crise finan-
ceira que nos tem assoberbado-o Congresso 
Mineiro empregará todos os esforços para 
fazsr da escola nmn instituição na qual se 
cultive o e1pirito e se forme o coraçll.o da 
puerícia, educando-se os meninos no amor 
da Patria, no respeito ás suas leis no in-
teresse e zelo pela sua gloria , o que' deman-
da uma reforma completa, é de parecer que 
seja archi vada a referida representação. 

Sala das oommlssl!es, 30 de agosto de 
1902. -Conego Xavie>· Rolim .-Freitas Casl>·o. 
-Linclolpho Campos.-A imprimir-se. 

0 SR, FERRElRA E MELLO, p5la oommiulio 
de Commercio, apresenta o seguinte: 

Pa•·ecer ". ?O J 

A commissll.o de Commercio, E~tati&tica, 
Industrla e Artes, a. que foi presente uma 
petlçiio do cidllrião Joii.o Camiilo de Oliveira 
Penna, requerendo concessão par,, explorar 
ouro e outros mineraeJ nos rios Sipó e Pa· 
raúna, é de parecer e 

Requer 
Que a referida petiçllo seja remett:da :\. com · 
misslio de Minas, atteota á materi& de que 
trata. 



. Sala das Com missões, 30 de agosto de 56.· SESSÃO ORDINARIA, AOS 1.· DE SETEM 
1902.-Ferreit·a e Mello.-Jut~enal Penna.-A BRO DE 1902 
imprimir-se . 

N!o ha projectos, requerimentos, indica-
ções e moções a serem apresentados. 

I. • DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 167 

Lido e pus to em 1.• dia c ,; ss!o o projecto 
n . 167 creando cadeiras primarias no mu-
nicípio de Lavras é ella encerrada sem de-
bate e fica. adiada a sua. votaç!o por falta 
de numero. 

2 . ' PARTE DA ORDEM DO DIA 

2," DISCUSSÃO DO PROJECrO N. 166 

Lido e posto em 2. · discussllo por arti-
gos, encerra-se eeta sem debate e fica adia-
da a votaçllo do projecto n. 166, sobre legi-
timação de posses de terras publicas. 

2,' DISCUSSÃO 00 PROH;Cro N.l64 

Egualmente som debate encerra-se a 2.· 
discussão e fica adiada a votaç!o do proje-
oto n. 164, sobre perdão ao réo Belmiro 
Octaviano Gomes. 

DIECUSSÃO DO PARECBR ;; , 200 

Lido e posto em disoussl'io unioa, encerra-
se esta sem debate e fica aiiada a votação 
do parecer n. 200. 

E~ ~otadas as matarias da ordem do dia, o 
sr. Preeidente designa para o dia I . · de se-
tembro a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PRI.\!Io:IRA PARTP. 

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

sões e dos projectos, depois de impressos e 
distribuídos. 

Apresentação de pareceres das commis-
aõe~. 

A_Presentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interpellu ções ou moções. 

Discussão de requijrimentos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvação de redacções finaes. 
Votaçllo da mataria cuja discus~~o ficou 

encerrada. 

SEr. UNOA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Primeira discusslio do projecto n . 157, a n-

nullando aotos da C,tmara Municipal do Pom 
ba de 28 de maio do corrente anuo. 

Levanta· se 11 sessão . 

PRESIDENCIA DO &R, RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SUMMARIO: -I.· parte da orJem do dia.-Acta.-

Expediente. Obsenaçi•es dos s r~. Desi~crio de 
Mello e João Vclloso. - ? · lel!u .a.-Aprcsenta-
çAo ~o parecer rara :•.· díscus!llo do projecto 
n. 128, do Senao~>.-ldcm d. s de m. ~ 03 c ~O L-
Idem do;projecto n. P~ • - -Discn3são da rtdl-
cção final do projec to n . 118 . -Volaçõ?S adin-
das.-2 .· parte .-1.· dl ;:m , l\ \) rio projecto "· 
157,-- 0rdemdo dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

presentes os srs. Ribeiro do Oliveira. Celes -
tino Soarei, Nunes Pinheiro, Carvalho Brit-
to, Juvenal Peuna, Assia Lima, Delfim Mo · 
reira , Brandão Filho. Lindolpho Campos, Al-
ves de Lemos, Xr.vier Rollm, José Oonçal-
ves Luiz Rennó, Arthur Pimenta, Freitas 
Casiro Epaminondas Ott.onl, F . Peixoto, Fer-
reira ~ Mello, Olympio Mourão, Carlos To-
lado, Porto Primo, Desiderio de Mello, Olym-
pio Borges, João Velloso, Ribeiro Junqueira 
e Astolpho Pinto, Caltando com causa parti-
cipada os ars. Gilspar Lopes, R'lpOIO de AI· 
meida, Julio Tavare s , lgnacio Morta, Fran-
klim Botelho e Simeão Stylita e sem ella os 
mais aenhores. 

Abre se a se;;são 
Lida a acta da ant~codente e nlío baYendo 

quem sobre elln Caça observaçõea é a mee -
ma approvada sem debate e bem avsim a 
da sessão de 2\l do corrente. 

ElPB:L.t l El'iT E 

0 81L I .· SECRETA!\ lO dá conta do seguin-
te: 

Re7>resentacrio 

De babitante3 de uma parte da cidade de 
Montes Claros solicitando creação de . uma 
cadeira de instrucção primaria.-A' commls-
slio de Inatrucçllo Publica . 

0 SR. DESIDER!O DE MILLO traz ao coube · 
cill'.ento da Camara e esta fica inteirada 
que o ar. Jayme Gomes faltará a algumas 
sessões por motivo justo. 

O sR. JoXo Vntcso, Cazendo ver achar-
se desCalcada a commissão de 8aude Publi-
ca pela ausencia de dois de seus membros, 
pede se preencham interinamente as va gaP. 

Com o consentimento da Camara slio no · 
meados os Eenho:-es Ribeiro Junqueira e 
Frei tas Castro . 

2.' LEITu RA 

Tom 2. · leitura e fica sobre a mesa para 
ordem dos trabalhol1 o parecer n . 201. 

APRE, RNTAÇA O DE PARECER ES 0.\S CO~DIISSÕES 

0 8 R. FERREiRA E MRLLC>, pela commisEãO 
de Commercio , Estatística, lndustrias e Ar 
tes, a presenta o seguinte : 

Pv.recer n, 203 
Terceira Legislatura 

I A' commissão de Commerolo, Estatística, 
Industrlas e Artes foi sujeita uma represen· 



a•• 
taçlio doa hobltantes do dlatrioto do Pau 
Groaao, de Santa Luzia do Rio das Velha•, 
protestando contra a ldéa de Jla&sagem da 
fazenda do Rotulo, de!ae dlatrloto para o de 
Jaboticatubaa, do mesmo mul)iolpio. 

A materia de· representaçllo diz respeito á 
dlviallo diatrlotal e, pois, incide na oompe-
tencia das camaras muniolpaee, segundo a 
detel'minaçll.o do art. 37 § li da lei n. 2, de 
14 de sete111bro de 1891. 

Aesim é a oommissllo de parecer que eeja 
aroblvada a ref6rlda repreaentação. 

Sala das oommlsaões, I.· de aetembro do 
1902.-Ferrltira e Mello.-Juvtnal Penna .-A 
lmprimir-ae. 

0 IR. PORTO PRIMO, pela commiull.o de 
Repreaenta~oas, envia á. Mesa 01 seguintes 

Parecer n. 204 

Terceira Legislatura 
A oommisaii.o de Representaçoes e Reque-

rimentos, tendo exam1nado a petição do oi · 
dadlio Antonio Juveocio B .. lbioo de Noronha, 
ex-porteiro da extiocta Secretari1 da Agri-
oultnra, em exorcicio do cargo do continuo 
da Secretaria das l'lnaoças, &olioitando que 
lhe aejam abonados os vencimento! corres-
pondentes àquelle cargo, desde a dat& em 
que lbe foi designado o de continuo, e de 
parecer que, por interme':lio d& Mesa, ae · 
Jam pedidas á. Secretaria do Interior iofor-
maçOes acerca do que allega o peticionaria. 

Sala das commissoas, I.· de setembro de 
1902.-Porto Primo.-Xat>ie•· Rolim. 

Projecto 11 . 169 

Terceira Legislatura 
A' commissno de Representaçõei e Peti-

çõea foi presente o requerimento do cida-
dllo Franc•sco de Paula Galvll.o, servontuario 
do 1..· offioio d<~ escrivão do ju·Hcial e no . 
tas e otHcial do registro geral de hypothe · 
oaa da comarca da Viçosa, no qual pede a 
decretaçll.o de uma lei, concedendo lhe dois 
annos de licença para tratamento de sua 
aaude. 

Allega o petioionarlo que pelo Presidente 
do Eah.do fol ·lhe concedido um anno de 
licença, em cujo KOSO se acha; mas que con-
tlnúa a ao1Jrer de molestia de que ni!.o po-
deré. curar-se em menoa de doia annos, con-
forme o atteatl\do medico com que instrua 
o seu requerimeot.o. 

As licençaa ooooedidas pelo Presidente do 
Estado podem aer prorogadae, nllo exce -
dendo, porém, o tempo da prorogaçlio com 
o da licença o muimo de doia annoH ·(arts. 
I.· e 3. · da lei n. 307, .de 13 de agosto de 
1901) . 

lato poato, e conaiderando que a licença 
aolicitada nenhum onus traz para os cofres 
do Estado, é a commilall.o de parel'er que se 
adopte o @egumte projecto de lei : 

O Congresao Legislativo do Eatado de Ylinas 
Geraes decreta : 

Art. 1 I.· Fioa o Governo auctorizado a 
conceder dois anoos .de licença, para tra 
tamento de saude, ao cidadllo Franl'isco de 
Paula Galvlo, aerventuarlo do ! . · omoto 

de eacrlvil.o do judicial e notas, e omctal do 
reglatro geral de hypothecaa da comarca 
de Viço1a. 

Art. 2. · Esta lei entrará em vigor deade 
a data de aua publicaç!l.o. 

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

Sala das com missões, I.· de aetembro de 
190'2.-Porto Primo.-Xavier Rolim. 

A imprim;r·ee. 
O aa . JoA.o VBLLoso, pela commlssil.o de 

Saude Publica, apresenta, requer e oHem 
dispensa das formalidades reg1mentaea allm 
de que entre na ordem do dia de amanh!l. 
o seguinte : 
Parecer para .1. • d illcu81ão sob>·e o projecto n. 

128, do Senado 

A commissll.o de Saude Publica, a qué 
foi presente o projeato n. 128, do Senado, 
e ..te parecer que seja elle submettido á 3. • 
diocussno e approvado. 

~.a la das cooomissões, 1. · de setembro de 
1902.-.Jo<io Vtlloso .-l!'reitas Caslro.-Ribeiro 
Jrmquei>·a. 

O IR. F. PEIXOTO (pe l 11 ordem) requer e 
obtem egua1mente dispeoaa da-:~ formalida-
des regimentaes atloo de que seja dada para 
uNem do dia segumte o projecto n. 169. 

Nâo ha pt·ojectos, ind1ca~Oeo e moções a 
aerem apresentados. 

DISCUaaÃO DB RBDAOÇiO FINAL 

Em seguida lida e posta em disuus~ll.o é 
aem debate approva1a a redacçào tloal do 
p1ojecto o . 148.-Remetta-se ao Senado. 

VOTAÇÕE8 ADIADAS 

Annunciada a votaçll.o da mataria cuja 
discussão ficou encerrao:la, alio approvadaa 
em I.· discuasll.o o projecto n. 167 que vae 
á. commissllo de lnstruoçllo Publica e em 2. · 
os de na. 164 e 166, Indo este á. commisallo 
de Legialaçll.o e aquelle á de justiça Civil e 
Criminal. 

E' egua.lmente approvado e vae para o 
archlvo da Secretaria o parecer n. 200. 

2. • PARTE D.t,. ORDEM DO DIA 
I . 0 DISCUSSÃO DO PROJ ECTO !( • 157 

Lido e poato em I.· diacuasllo, ence1·ra· 
ae esta sem debate, ê approvado e vae á 
commiesllo de Camaras Municipaes o pro -
Jacto n . 157, aonullando actos da. Camara 
Muuicipal do Pomba, de 28 de maio do cor-
rente anno. 

Eagotadas as matarias da ordem do dia o 
ar. Presidente designa para amanbâ a se-
guinte : 

OIWEM DO DIA 

PRIMBIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leiturao ap ~rovaçlio da acta. 
Expediente. 

Até duas horaa da tarde : 



Segunda leitura dos pareceres de commia· 
s!les e dos projectos, depois de impr&ssos e 
diatribuidos. 

Apresentação de pareceres das commis -
sões. 

ApresentaçD.o de projectos, requerimentos, 
indicaçõea, mterpellações ou moções. 

Diacossllo de requerimentos, indicaçõds, 
interpellnções e moções. 

Approvaçllo de redacções flnaes. 
BKOUNDA PARTE 

Até 4 horaa da tarJa : 
Primeira discuullo do projecto n. 168, so-

bre o processo elo despejo de pred1os urba · 
nos ou rosticos. 

Disoussll.o do parecer n. 201. 
Terceira disl.lussllo <:to projecto n . 128, do 

Senado, regulando e oxero1cio da prollssão 
de pharmace11tico. . 

Primeira do de n. 169, concedendo licen -
ça ao escrivllo do I.· olllc io da uowarca da 
Yiçcsa, c1dadllo Francisco de Paula Gal vão. 

Levanta se a sesilllo. 

mesmo Congresso para o dia 7 do corrente, 
á. I hora da tarde para empossar nos raspe· 
ctivos cargos os ars . Presidente e Vice -Pre· 
sidente do Estado.-A Imprimir-se o proje-
oto, ficando a Camare. inteirada quanto ao 
objeoto da communicaçào . 

2.• LEITURA. 

Tem 2. • leitura e llcam sobre a mesa 
para ordem dos trabalhos os pareceres ns. 
<03 e 204. 

A PRBUNTA.ÇÃO DB PARI!Ct; RKS DAS COMMISfÕJI;i 

0 SR. XAVI ER RúLDI, pela commissD.O de 
lnstrucção Publica lé e envia. á Mesa os se-
guintes: 

Parecer n, 20;; 

( Te r~eira legidlatura ) 
A' Camara dos srs. Deputados !oi apresao· 

tatta a peticão em que o c1dadào Fr·ancisoo 
Angc~lo t::oelh••, prolessor publico da Concel · 
çào do Rio Grrt llde, muuicipro de Lavras, 
solicito. do Cocgreuo Mineiro dois annos d& 
licença com llHltade uos vencimentos para 

57.· SESSÃO OR tJ INARIA, AOS 2 DE SETEM · ubtor o diploma de normal lata na Escola 
BRO DE 100~ Normal de S. Jollo d'Elltey, sendo dispen-

PltESIDBNCfA DO SR. ·RtBEIRO DB OLIVEIRA 
sado d<l prasta r exame das materi a.s em que 
ja foi approvado. 

As commi~sões reunidas ue Instr·ucçllo Po-
SUMMAl\10 : --1. · parte da ordem do dia.-- Acta . blica e de Ke{lresentações, Requerimentos e 

-- Ex~ediPnte . -- 2.· leilura . - Apresesen taçi\o Petições, a CUJO estudo foi submettido, tendo 
dos pareccreR para 3. · discuss~o dos projectos examinado attentamente o assumpto, e 
os. t66 e 164 e para t.. · do de n: 1:.1. - Idem C d d •3 d 1 · 77 dos de ns . ; o; e 206.-Apresentação da ndacçl\o unsi eran o que no art. li a el n. 
final do projer.lo n. 124, d o Senado. - 2.· parte. de 19 de dezemb: o de 1893 ja estit concedido 
- 1.· dl scus~i\o do p;ojecto n. 168. -- Di•c ussão aos pro(essores primarias n cio diplo madcs o di-
do parec .. r c . ~ OL. --:1. · dlscus>ilo do proJecto 1·eito de cursarem a Escola Norn1al mais pro· 
n. 128, do Secado .-! .· do de n. 169, da C:ama- xima da sei1e de sua escola, afim de obterem o 
ra . - Ordem do dia . diploma de normalista, 11 ão exce fe n do de ires 
Ao meio dia, feita a chamada, acham· se ,,. cada circumsc,·ipçilo; 

presentes os srs. Ribeiro de Oliveira, Ceies- Considerando que no paragrapho uni co do 
tino Soares, Nunes Pinheiro, Carvalho Britto, citado artigo esta determinado que o prazo 
Ribeiro Junqueira, Xavier Rolim, Brandlio de estudo 11a Escola Normal nilo excederá 
Filho Ar thur Pimenta, José Gonçalves, d" um anno, e aos interesses do ensino 
Olympio Mourllo, Francisco Peixoto, Lindo!· publico não convém a conceeslio de prazo 
pho campos, Luiz Re~nó, Freitas . Castro, maior ; 
Olympio Borges, Epammondas Ottom, Porto Considerando que, no tocante aos exa-
Prlmo Delfim Moreira, Alves de Lemos, De- mes, devem ser observadas as disposições 
sideri~ de Mello, Ferreira e Mello, Assis Li · regulamentares em vigor, - opinam que o 
ma Carlos Toledo e Astolpho Pinto, faltando petialonario deve, querendo alCI\nçar o di· 
com causa participada os srs. : Gaspar Lo- pio ma de normalista, solicitar do Poder 
pes Raposo de Almeida, Julio Tavares, lgna I Executivo do Estado a licença, a qual lhe 
cio'Murta, Frankhn Botelho, Simello Stylita da direito o art. 23 de. referida lei n. 77; 
e Jayme Gomes e sem ella os mais aentJOres. e, em consequencia, submettem ao julga· 

Abre se a seullo . weuto da Camara a seguinte conclasao : 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo _ seja indeferida e archivada a petiçllo 

,uem sobre ella taça observaçDea lloa a mas- do professor Francisco Angelo Coelho. 
ma sobre a mesa para ser aprrovada quando Sala das commiseõts, 2 de setembro de 
houver numero. 1002. - Xavier Rolim. - Freitas Castro. 

EXPBDIBNTB Lindolpho Campos . - Porto Primo. 
0 SR. I,' SBCRETARIO dà conta do seguin· 

te : 
Officios 

Doia do H. 1. · secretario do Senado en-
viando o projeoto n. 130 sobre feira de ga· 
do no municipio de Mar de Hespanha e com-
munic&ndo ter o sr. Presidente do Congres 
ro oonvooe.do uma sessllo extraordinaria do 

A . C. - 3'1 

Parecer n . 206 

( Terceira legislatura ) 
Ao exame da commisfão de tnstrucçllo Pu· 

blica foi submettida a representação em que 
numerosos habitantes da cidade de Montes 
Claros súlicltam do Congresso Mineiro a 
oreaçllo de mais uma escola de instrucçll.o 
primaria para o sexo feminino, viato oomo 



· at que alll funoclonam, nlo alo autnclentea 
para a populaçlo feminina em edade e•co-
lar. 

Tendo a CAmara doa ara. Deputados con· 
ferido ao governo do Eatado aa attrlbulçõea 
lndlspenaavel• para attender aa neceaalda-
dos Imperiosas do en1ino .prlmarlo, no pro-
jeoto n. 144, que ora pende de deliberaçllo 
do Senado 10b o n. 99, é a Camara de pare-
cer e requer que aeia remettlda Aquella cor-
poraçlo a repreaentaçlo doa habitantes de 
MontN Claros. 

Sala das eommi11!Ses, 2 de 11tembro de 
1902.- Xat~i~•· Rolim. - F,·~itas Catt1·o.-
Lindolpho Camp ·s.-A' lmprlmirem-ae. 

0 SR. CARVALHO BRITTO, pela commis&IO 
de Conatltulçllo e Leglalaçll.o, eprts~ nta o •e· 
gulnte : 

Parecer para 3.• discussão sobre o projecto 
n. 166 

A commisalo de Conautulçlo, Legialaçlo e 
. Pc;derea, a que foi presente o projecto n. 

166, já approvado em 2.• disouullo, é de pa-
recer que o referido projeoto aeja aubmet-
ildo â 3.• dlacuaalo e approvado. 

Sala du commlaa!Ses, 2 de setembro de 
1002.-Carmlho Britto.- Jo•• Gonçaltles. -
A Imprimir-ao. 

Ú IR. ARTBUR PUUNT.a., por parte da COm· 
misalo de Camaraa Muntclpaea, manda á 
MNa o 1egulnte : 

Par~cer para 2. • discus16o ao projccto n. 
157, de 1902 

A comml1slo de Camaru Municipaes é de 
parecer que o projecto n. 157, do corrente 
anuo, seja submetttdo á 2.• ~l•cusallo e ap-
provado. 

Sala da1 commllalles, 2 de setembro de 
1002.-Arlhut· Pimenta.-Olymr·io Mourl%o.-
Bratt46o Pilho. 

0 IR, p, PEIXOTO J pila ordem ) requer diS• 
penaa du formalida ea regimentaea all.m de 
que o projeoto n. 157, que acaba de 1er apre-
~entado, poaaa figurar na ordem do dia se· 
gulnte. 

O IR. PaBBIDENTE diz que submetter~ o 
requerimento do nobre deputado a aprecia· 
çlo da Camara logo que haja numero. 

0 SR. RIBiliRO JUNQUBIRA, pela commisallo 
de Redaoçllo, apresenta o seguinte : 

Pare!Xr' e r~dacçtlo sobre a emenda da Ca · 
maro, ao pl'ojecto n, 124, do Senado 

A commiaello de Redacçito de Leis, a que 
}oi presente a emenil' ao projecto n. 124, do 
Senado, approvada pela Camara, é de pare-
cer que lhe seja dada a seguinte redacçlio : 

Ao § 6. · depois das palavras « nem aos que 
exerçam simples commissl!.o» accrascente-se 
<~~ ouo em que não se comprehendem os 
collectores com mais de cinco annos de ex · 
ercicloJ>. 

Sala das oommlunes, 2 de aetembro de 
1002.-Rodrigues Chat~eJ.-Ribeil·o Junqueü·a . 
-A imprimir-se. 

O sR. Lutz RBNNó, pela commiaslio de Jua· 
tlça Civil e Criminal, apreaenta o aegulnte: 

Par~ctr para 3, • diacussão aoln-e o projecto 
n. 164 

A commi111lo 1\e Jaatioa Civil e Criminal é 
de parecer que o projecto n. 164 1eja dado 
para 3.· di1cue•llo e approvado. 

Sala da• commlas!!es, 2 de setembro de 
1902.-Luiz- Rennó .-Ca1·loJ 1'ol~do.-A lm· 
prlmlr-ae. 

Nilo ha projectoa, requerimentos, indica-
ções e moçõe1 a serem apre1entados . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM D:> DIA 
1.' DI!CUSSÃO DO PI\OJI!CTO N , 168 

Lido e posto em primeira discussllo, en-
cerra-se esta sem debate e doa adiada a 
votação do projecto o. 168, sobre prooe11o 
de de1pejo de predioa urbano4 ou ruatiooa . 

DISCUS,ÃO DO -,.ARECER N , 201 

Encerrada Egnalmente aem debate, fic a 
adiada a votação do parecer n. 201. 

3. ' DIECUSSÃO DO Pl\1 J&CTO N, 1281 DO SENADO 
Sem debate encerra-•e a terceira diaoua -

ello e ll.ca adiada a votaçllo do projecto n. 
128, do Senado, regulando o exero1oio da pro-
ll.asllo de pharmaceutlco. 

I. a DISCUSIÃO DO PBOJ ICTO N, 169 

. Finalmente, ll.ca adlade a vot!lollo do pro. 
Jecto n. 169, concedendo licença ao escri-
vllo do 1 • • otnclo da comarca da Viçosa, ci-
dadllo Francisco de Paula Ga1v:lo. 

Nada maia havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para ordem do dia de ama-
nhl a regimental e votaçlo da mataria cuja 
dl1cuullo ficou encerrada e 

Levanta-ao a seaslo. 

58.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 3 DE SETEM-
BRO DE 1902 

PREIIDIINOIA DO IR, RIBEIRO DE 0LIVBIR.a. 

SU&UIARIO: -1.· parte da ordem do dla .-Expe-
dlellte. ObservaçOes do sr. Carvalbo Britto . -
2. · Ieltura .-Votações adladas.-Ordem do dia. 

Ao melo dia, feita a chamada, acham-ae 
presente oa 1r1.: Ribeiro de Oliveira, CelN· 
tino Soares, Nunes Plnheiro1 Carvalho Britto, 
Luiz Reanó, P. Peixoto, Delfim Moreira, AI· 
vea de Lemo1, Ribeiro Junquelra,Brandllo FI-
lho, Olymplo Borges, Arthur Pimenta, Pre!-
taa Castro, Llndolpho Campoa, Epamlnon· 
das Ottoni, Car1oa To1edo, A11ia Lima, Desl -
derio de Mello, Xavier Rollm e Astolpho Pin-
to, faltando oom cauaa participada os ara. 
Gaspar Lopes, Raposo de Almeida, Julio Ta-
vare•, lgnaclo Murta, Pranklln Botelho, Si· 
mel!.o Stylita e Jayme G~mea e sem ella os 
mais senhores. 

Abr•se a 1e1alio. 
Lida a aota da antecedente e nlo hav'endo 

quem sobre ella faça obaenaçOel lloa a 
mesma sobre a mesa para aer approvada 
quando houver numero. 
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EXPEDIENTE 
0 SR. I.' SECRETARIO da conta do le · 

gulnte: 
Offidos 

Doia do ar. I.· Secretario do Senado, devol-
vendo a propoliç!lo de lei n. ~8, so bre con-
ducção aoa P.valiadores, vlato ter o Senado 
auatentado por maia de doia te rços as emen-
das ns. 5 e 6 rejeitadas pela Camara e com · 
municando t9r sido rejeitada a propoaiçlio 
de lei n. 102 desta Camara, -concedendo li -· 
cença ao cldad!l:o Francisco de Paula Santos, 
tabelll!o da comarca de Manhuasaú .-A Ca-
mara tloa inteirada quantG á communlcaçlio, 
ficando as emendas sobre a mesa para c r · 
dem doa trabalhos. 

0 SR . CARVALHO BRITO envia á Mesa UU:Il. 
representação do presidente do conselho 
districtal da Concelç!o do Rio Acima, pe · 
d ndo reja reataurada a cadeira do sexo 
miascullno deue diatrlcto .-A' commiullo de 
lnstrucçll.o Publica. 

IElô UNO.A. U:ITURI\ 
Têm segunda leitura e ficam sobre a meaa 

para ordem do trabalhos 01 pareceree ns. 
205 e 206 . 

Nlio ha pareceres das commissões, nem 
projectos, requerimentos, indicações e mo-
ções a serem apreaentadoa. 

VOT AÇÃO ADIADA 
Nilo havendo numero legal, para votaçllo 

das matarias cuja di1cuasllo dcou encerrada, 
o ar. Prealdente deaigna para amanhã a se· 
gulnte: 

ORDEM DO DIA 
PRDIEIRA PARTE 

Até I hora da tardé : 
Leitura e approvaçlio da acta. 
Expediente. 
Até duas !:oras da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

çõea e dos projectos, depois de impressos e 
diatribu idos. 

Apresentaçllo de pareceres das commis-
aõea. 

Apresentação de projectos, requerimentos, 
indicações, interp3llnçõel ou moções. 

Discuaaão de reo:;uerim'3ntos, indicações, 
interpellações e moções. 

Approvaçllo de redaoções tlnaes. 
Votaçllo da mataria cuja diacusslio fi cou 

encerrada. 
SEGON.DA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Segunda dlscuullo do prl'jecto n. 157, an-

nullando aotos da C,tmara Municipal do Po·m 
ba de 28 de maio do corrente anno. 

Terceira do de n . 16 4, concedendo perdlio 
ao reo Belmiro Ootavlano Gomes. 

59.• SESSÃO Ct(.O!NARIA, AOS 4 DE SETEM · 
BRO DE 1902 

PRE!IDEN CIA DO SR. RIRIIRO DB OLIVEIRA 
SUMMARIO:- I. • parte da ordem do dia.-Acta . 

Expediente .- Votaçõe~ auiadac. - · z.· parte. -
~ - · di!cus~:\Q rl ·1 prcjttt·J n . 151.- a. · do de 11. 
I ti~ . - ~ -·do de n. lüo. -Dlscursos o . equeri· 
IDe o tos dos srs. Epaminondas Ottooi r. lar los 
Toledo .-Observações do !r . Li ndo lpo Camp o> . 
-\"otaçioes . - Dis : ussão dos pa rece r~! os. :ú.\. 
20-~ , 20; e 2~u - Ordem do tila . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham·se 

presentes os sra. : Rtbeiro de O li v eira, Ce-
lestino Soares, Nunes Pinheiro, Xavier Ro-
lin, Carvalho Britto, Artbur Pimenta, 
Lindolpho Campo•, Jollo Velloso, Freitas 
Castro, Ribetro Junqueira, Olympio Borges, 
Luiz Rennó, Deldm Moreira, Carlos Toledo, 
Jayme Gomei, Alves de Lemos, Simelio 
Stylita, Brandllo Folho, F. Peixoto, Epa-
mmondas Ottoni, Ass ta Lima, AstholpltG 
Pinto, Desiderio de Mello, Ferretra e Mello, 
faltaudo com causa participada os srs . : 
Gaepar Lopes, Raposo de Almeida, Jnlio Ta-
vare•, lgnacio MurLa e Franklin Botelho e 
sem ella os mala senhores . 

Abre -se a aessllo 
Lida a acta da antecedente e nllo haven-

do quem sobre ella ra~a observações, fica a 
mesma sobre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. 

0 SR. J.• 
guinte: 

EXPI DI!NTE 

SECRETARIO dá. conta do se-

O/fi cios 
Do sr. dr. Secretario das Finanças, en-

viando em nome do sr. dr. vice-Presidente 
do Estado o orçamento dednitivo do ex· 
erclclo de 1900 e bem assim a proposta para 
approvação das respectivas contas. - A' 
commisaão de Orçamento. 

N!lo ha matarias diatribuidas impressas 
para 2 .• leitura nem pareceres das com-
miasõ9s, projectos, requerimentos, indica-
ções e moçoes a urem apre1entado1. 

V~TAÇÕBS ADIADAS 

Nlio havendo numero para proceder -se a 
votação das matarias cuja discussão se aoba 
encerrada, continuam as mesmai adiad!ls. 

2.• PARTE D.\ ORDEM DO DIA 

2 .• DISCU:!BÃO D:> PROJECTO N. 157 

Lido e posto em 2 ... discuss!o,por artigoa, 
encerra-se e~ta eem debate e dca adiada a 
I"Otaçll.o do projesto n. 157, annullando actos 
da Camara Municipal do Pomba, de 28 de 
maio de 1902 . 

Ter ceira do de D. 166, sobr e proc~S!O elegi- S. ' DISCUBaÃO DO PRO.JECTO N . 164 
timaçllo de poue1 de terras publicas. . . . . 

Discusalio dos pareceres ns. 203 204, 205 1 Em seguida e lido, posto em 3. · dtsoussão, 
e ~06 ' que ae encerra sem debate, e fica adiada a 

i.o;llnta·se a sesaiio . i votação do proje_cto n. 164, concedendo per-
d!lo ao ré o B'lmrro Octavlano Gomes. 
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S.• DTPCUIIAO DO PROJBCTO N. )66 

E' hdo e pe1to em 3.• discuesll:o o proje . 
cto n. 166, Pobre prrce81o de legitlmaçlio de 
po,ee de terr11 publ'oas . 

o •• . EJ-•I•••d•• Ott.oal : - (Niio 
devolveu o Peu fltacursO'), 

Vem à Meaa, e lido, apoiado e posto em 
dtacusPão o aegulote 

a materla largamente debatida, acceita o re · 
querlmento apreaentado para que •obre o 
projecto n. 166 ae ouv!Pee o parecer das 
commin!lel de Terras e Leglelaçlio . 

Nlio havendo mala quem · sobre o requeri· 
monto peca a palavra, encerra·se a discus· 
siLo. 

Comparece o ar . TaVI!re• de Mello. 
Havendo numero legal para se proceder a 

Reqt~erLmento votaçlio tlaa mataria& cuja disouaslio se acha 
Requeiro qus o projecto n . 166 'lá á com· encerrada, Pll.o apre1entadas as actas das. 

mlnlio de T.-rras para emittir parecel'. 56 .•, 57 • e 58.• sess!les. 
Sala daa ~ess!!e1. 4 IIB setembro de 1902 .- Em sefluida, lida e po§ta em dieousa!Lo e 

Epaminon rlns F:. Oltoni. sem debate approvada a redacclio llnal da 
O ••· (1arln• Toledo :- g.,.. Pre,idente, emenda oll'ereoida peh C5mara f. propoaiçlio 

11reten<lia tomQr a palavra para discutir o d e lei n. 124, do Senado . -Rt~me~h ·le ao 
pro,jento n. 166. RpresPntado á consideraçilo- Senado. 
da C11m•ra dos •ra. DrputBdos. act.ualm•nt.e E' approvado em 1.• disouu!Lo e vae â 
em 3.• di,cu•Pilo, por nlio me ter achaflo commissão de JustJçfl Civil e Criminal o 
prelf!D~e a 098~!Jn ~m QOB eJie . tranPit~U por projeoto n. 16 i. 
1eu 2. turno. En rat&nto, tfe1xo de .az~>l·o I E' egualment'l approva!Jo e vae para o 
visto como o lllust rado colle~raque acabou ~trcbivo dl! Secretal'ill 0 pa•eoer n . 201. 
de preced"r·me na tribuna, snb~tltuiu · me E' approvarfo om 3 · d tscusslio 0 projeoto 
de um modn brilhante, combatendo esse pro· 11 • 128. do Senado. que nlio tendo sofrrldo 
j8oto e expendentlo argumentos sobre os alte raçllo alguma vae ser remettido â san-
queee, em algnns ponto~, estou de pleno ac· cçlio 
cordo com s. ex c., n!Ln .- batant.e discordar · 
tlm relaçilo a outros que, a meu vêr, nllo !-pprovado em 1.• dlscusslin. volta á com-
alio procetlentes. Jms.~11o que o elaborou o .proJecto n. 169. 

TratBntlo se. p~rém . de materia da mais E a.pprovado em 2.• du.cusslio e volt~ á 
alta relevanci A. que joga co m 0 valioslssimo commJsslio de Camaras Mun10lpaes o proJa · 
l)atrimonio do Estado, e sendo intuito do ato n · 157 · 
illuatrado auctor do projecto e dos dignos Sub mettido a votos é approva•lo em 3.• 
collegaa que o subscreveram facilitar, tanto discussão e vae à. commlsslio de RedacçiL? o 
quanto pnspiv,.J, a Jegit1msçllo da poue de projecto n. 164. 
terr~s devolutas com pie~ a garantia do Em seguida o ar. Presidente aubmette a 
dire1to dos pouefros e considerando, além voto1 em primeiro Jogar o requerimento do 
di110, que essa materla de tamanha rele- ar . Carlos Toledo, sobre o projecto n. 166, 
vancla nlio foi plenamente dls.cutlda nem por consideral·o maia lato, sendo este ap · 
no 1. · nem no 2. · t}lroos reg11nentaes, e provado ficando prejudicado o do ar. Epa-
tendo cala.do no esplr1to da Camara as pon· minondasOttoni.-Remetta 1e ás commisa!las 
derosu ob.Jecç!lea levantadas peln nobre de· na fórma requerida. 
putado r"•iflente em Theophilo Ottonl. •• 

0 SR . LtNDOI.PHO CAMPOS:-V. exc. discute 
o requerl01ento ou o projecto1 

0 SR . I"ARL'>B TOLEDo:-Estou discutindo O 
requl'rim,.nt.o . é evidente, é claro . 
... eu rlecl RN a v . exc., sr. Preai~ente, 
que RCCPitn o r~qnerimento npr•sentado por 
1. exc. afim de que n projecto vã. á commis · 
110 de Terra• e tambem à de ConatituiçiLo 
pua qu~> e"as commlssões reunidas po• · 
aam emittlr parecer a respeito, sendo o pro· 
jacto no v• m.-nte dadn 'P•ra 3.•discusslio. 

Ne•se sPntido vou ter a honra de enviar 
à Mesa um r•quPriment,. 

0 'R . P R EPinENTE:- V. exn. deverá man · 
d&r uma Pub emenda ao requerimento já 
apreaentAflo. o 

Vem á MeRa, é lido, apoiado e posto em 
discuss!Lo o seguinte 

Requtl'imtnto 

R' queiro que o proj •cto o. 166 volte Aa 
commiPe!les rennidaR de Constltuiç!Lo e La· 
glalaçlio e Porleres e Terra a e Colonizaçlio. 

Sal~ d"" R~>n!lea, 4 de 1etembro de 1902.-
Carlo• Tnlt<fn. 

·o IR. LINIIOLPHO CAMPJ8, comn auctor do 
projecto, declara que, deaejando que foaPe 

ni8CU8SÃO DOS PARECBRIIIS N3. 203 A 2n6 

Finalmente lidos e postos em discussão 
succeuivamento silo sem debate approvados 
os pareceres ns. 203, 204. 205 e 208 • 

Esgotadas as mataria! da ordem do dia o 
sr. Presidente designa para amanhã a se · 
guio te 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 
Ate duas horas da tarde : 
Sàguntla leitura dos pAreceres de commis-

s!l8• e dos projectos, depois de imprenos e 
dlatribuidos. 

Apresenta~lio de pareceres das commil· 
81181. 

Aprerentaç!Lo de projectos, requerimentos, 
lndicaçõea, interpellaç!les ou moç!lu. 

Dlacus•lio de requerlmentog, indicações, 
interpellaç!les e moç!lea. 

Approvaçlio de redacç!les flnaee. 
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SEGUNDA PARTB 
Até 4 horas da tarde: 
Dlscu88ito tias emendas na. 5 e 6, uo Sena-

do, 11. proposiçll.o de lei n. 68, sobre condu -
cçll.o a av~ lia•lores, emendas estas já r ejei-
tados pela c .. mara A 8Ustentatias paio Senado. 

1.• d•~oussilo do pro.iQcto n. 130, do Sana 
do, oreaodo uma feira de gado no município 
de Mar de Hespanha. 

L6vanta se a aesello. 

60.• SESSÃO C: RDINARIA, AOS 5 DE SETeMBRO 
DE 1902 

PR!:RIDENCIA DO SR. RIBBIRO DE C'L!Vf:IRA 
SUMMAHI0 : - 1 • palie d~ ordem rl n c1 ia . - .\cta . 
-I!~P~ ' " ni~.-Aproen t s\·- ~ o cio paro ro•r n . ~ u7 e 
do prcjerto 11 170. - 2.· parlc •.-01• U S >~" 11 ~ 
em· nrtr., elo ~ ~~ n ano. -llisr urbf\ rio" ~rs. C:arlns 
T<•IPdo e c .. valho llrilto .- t.· ri sr ussllo do pro-
jecto n . 13•1. ~o S~ u . d o. -Ordem rl -J •1la . 
Ao mei o d ia, foita a chama<ln, acham -se 

preseoteP os srs.: Rib~ iro de Olivaira , Nu -
nes P 1nheir·o, Canalho Rr itto . Jo!lo Vo~lloso, 
Freita• Castro, Rihe iro Junqueira . Julio Te -
vares, Fen·oira e 1\-lello , Ju ven a l Penn a , J ~Pà 
Gonçalves, Alves de LemoP, Xavier ltolim, 
lgn8cio MurtR, Simeão Stylita, Joaquim Ca-
Iixto, Car loP T -I e :lo, Tavares de Mello, Jayme 
Gomes, Delilrn Moreira, Assis Lima, Epami-
noniaP 0 Ltoni, Lindolp~o Campo3, B ~a n
di\o Filh o e F. Peixoto, faltan~o com causa 
pBrtic ipnda os ns : Gaspar Lopes, Rapo;o 
de AIIJ eida e Frankl in Botell:o, e s ~m ella 
os mais senhores. 

Abre se a sessão. 
Lida 8 Reta da antecedente e não havendo 

quem sobre ella faça observaçõ •s, fica a 
mesma s<> bre a mesa para ser approvada 
quando houver numero. -

EXPE~IENTE 

0 SR. I.· SECRt:TARIO dá conta do seguinte: 

Offici? 
Do ar. I.· Secretario do Senado, ~levo l -

vendo. acompanhadas d'l emendas dTdreci-
das pAio Som · rlo , 88 proposições te leis n~ . 
80, 92, 91! e lú3, auotorizaodo o f.!OVet·oo a 
conceder privrlegio para exploração de mi-
neraes e ,. ri •·s de domínio do Estado; au -
ctoriz• ndo H conceasilo de privilegio para 
uma e•tra·la de rodagem «Mouoraih> entre 
Diamant•na e Curvello ; declaran~o ni\o se 
compr~hender no valor venal das terras pa 
ra os fins do impost'l territorial o do~ ma -
chinism ' s e predics destinados á in~ustrl ú 
manu ra r.turei • a e reunindo cadeiras nc ln -
ter011to do Gy ·ll na•io Mineiro .-A imprimi-
rem-se as em~udas. 

Não ha matarias distribuidas impres~as pa-
ra aegunda leitura. 

APR I·:&~;I' TA ÇÃ O DE PA" ECBRE8 DAS COliMI!IS ÕE~ 

0 BR . FEHR!>IRA B MELLO, pela oommi,sito 
de Commarclo, Estatística, ludustrla e A~tes, 
apreaent>~ o seguinte : 

Parece~· "· 207 
(Terceira Legtelatura) 

A' commi8sito de Comm~rclo, Estatística, 
lndustria e Artes roi presente uma repre-
sentaçilo das auctoridades do distric ·o de D. 
V1Ç080, município de Cbrtotina, pedindo uo-
m de!Jlarca çll.o das divisas daquelle districto. 

N'l ass umpto podem dar se duas hypothe -
Bt>S : ou a demarcaçito se refere a pontos li · 
mitropheH do districto do D. Viçoso com mu -
nicipio di verso do de Christin a ou a pontos 
situado• no territo!·io deste municlpio . 

No pr-imeiro cr.so á Camara ~lunicipal de 
Christina cabe entra r ern accordo corn o mu-
nicípi o cu municipios vizinhos, na fórma do 
artigo 78 da Con8tituição do E!t•do. 

No Fejlu odo. compete privA tivam~nte á 
me-ma Camara Municipal deliberar Robre a 
qnest!l.o,c :- mtnute da r ef6rida l'&pra>entaçito, 
Pe:.runrlo esta túe o arti go 37 § li da lei n. 2, 
d • 14 de setambro de 1891 , tendo em atten· 
ç!lo o diNposto no art•go 6. · da lei n. 110, 
de 24 de julho de 1894 . 

Posto il,to, é a nommi -são de parecer que 
~e archive a represeDtação das auctorida· 
des do di . tricto de D. Vtcoso. 

Sa la das commiesões, 5 de P~tembro de 
1902.- Pc·reirn e Mel/o .- Juvet~al Pe,.na.-
Pad!'e Joaquim C·li.vto.-A impr•mir-se. 

0 SR. JULIO TA VARES , p ela commiss liO de 
Orçamento, envia á 1\·lesa o seguin te : 

Projrc/o n. 17 O 
(Tarceira Legislatura) 

O Congreuo Legislati vo do E,tado de Mi 
nas Gar8es decreta : 

Art. I.· As despesas do exercício de 1900, 
constantes das contas veriilcadas na Secre -
taria das Finanças, conforme o balanço, e 
tabellas a prAsentadas ao Congresso, são fixa-
das em ::1~.208. 7448719, iuclusivé a de .... 
4. 129 :689,38~4 , de PUpprimento c;ue este exer-
cício rez ao d3 1899 . 

Art. 2. · Oa creditos do mesmo exercício 
são deflnitiv"mente flx adr.s em ..... ....• 
32. ~ 08:7448719 eguaes aos pagamentos rea-
lizados pel as diversas rubricas de <lespesa 
do . rçamento e cJ nstantes dos rereridos ba-
\ ~ nços e tabellaa . 

Art. 3 . · Ficam approvados os creditos 
suppleruentHres a que r e referem os decretos 
do Poder Ex - cutivo ns 1.427 , de 9 de no-
vembro do 1900; 1.445, de 21 de janeiro; 
1 .452, de 26 de março e 1.454 do 29 do mes-
mo mez, todos do ann o de 190 1, e bem aasim 
o cre•Jilo especial do decreto n . 1.416, de 
li de nnvenob ro cle 1900, na importancia to-
tal de 55(1:314SE60, liberto para supprir a de-
llciencia dcs creditos ordinarios do meamo 
orça mento. 

Art. 4. · A receita e recur~os do mencio-
nado exercício de 1900 são fixados dellni-
tivament~t em 35.224:2693894, inc!usivà a 
quantia que este exercício recebeu do exer-
cício de lllOI, de supprimen to na forma do 
respectivo balanço . 

Parajlrapho unico. !)o total da som ma des-
te artigo é t · <~ uspor-ta ua para u exer ci cio de 
lllOI; o ~aldo de 3 .015:5253175 ré is. 
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Art. 5. · A reo~ita do exercloio que nlo I E' certo, sr. Pruldente, que algUDI pra.. 
tenha aido arrecad&cla fari parte da divida xlatu (anue elle1 Macedo Soare•, uma daa 
actlva do Ea"do e aeri eacrlpturada no glorias da jurlsprudl)ncla nacional\ enten-
exero!olo em que for realizada a cobrança. dem que nlo é nece11arl~ a cltaçl'l da 

Art. 6. · Os aervlçoa nlo pagos no exerci· mulher casada nos inventariO~, po~que nlo 
elo conitltuli'lo divida passiva e a despesa se trata ne11e1 proceaaos fa.,. il1re. "'·mscundre, 
~erà escrlpturaoia no exeroioio em que se aenllo d '' desor•polto, do arrolamento de 
elfeotuar o }lagament'l pela verba:-Ereroi· bens e d-& diatrlbulçlto dos qulnbõaa pelos 
elos findos . rerpeotivos hert.lelros, e nlto sa trata propria· 

Art. 1.· Revogam·ae 118 dispo! içõas em mente da alienaçll.o ou di transmlsallo de 
contrario. ~roprledade para os respectivos consoolos. 

Allega ainda Macedo Soares, em uma nota 
Sal~!- das ae110~1. 5 de sete~bro de 1902. de sua obra aobre meilçl!.o de terrn, que 

-lul10 Tavares.-Delfln .llorem•. easajil e a praxe do nosro Côro . 
A' Imprimir-se· E:m q a e pese a optnilto de ti' illuatrado 

2.• PARTE D.\ ORDEM O.) DI\ praxista. brasileiro, tenho a declarar que 

DUCUISÃO D.\ EM iNOA DO fENADO 

continuo a sustentar meu voto anterior, ne-
gando apoio a eua emenda do Senado, j i\ 
porque entendo que ao Cougreaso Legislativo 

Slo lidas e postu em dlecunllo as ee- do Estado falta oompetenoia para enpp~im~r 
gulntes: um aoto subatancial do processo clv11, Já 

Emendu off~reci las pelo Se na lo á pro posiç<lO 
n. 68, da Camam e rejeitadas por esta 

5.• 
A:rtfgo. No juizo do Inventario e dune-

cesaarla a cltaçl > da mulher casada, quer 
seja ella herdeira, quer seja o marido. 

G.• 
' 

Artigo. O juramento do Inventariante 
pode ser prestado por procurador com pode· 
res eapeclaea. 

Ou. (latlo• Toledo :-Sr. Preaidente, 
venho declarar a v. exc. e 6 Camara dos 
1enhores Deputados que na occaallo em que 
tranaltaram nesta oaaa as emendas do Se-
nado i proposiçllo de lei n. 68, sobre oon· 
ducçto a avalladorea, eu , de accordo com 
as observações feltu pelo lllu1trado repre-
eentante da 4 .• olrcumacripçlo, residente 
neata Capital, neguei meu voto ia emendas 
na. 5 e 6, que dispunham sobre a cltaçlo 
da mulher casada no• Inventarias e sobre o 
~uramento do lnve"rianta. 

A11im pro>cedl nlo só pelas razões de or· 
dem jurldloa expendidas pelo nobre relator 
da oommisalo de Juatiot. Civil e Criminal, 

. eomo tambem por uma outra razlo que n · 
porei' Camara. 

Penso, sr . Pt•esldente, qae o Congresso 
legislativo do Eata•lo nllo tem a mlnima 
eompetencla para alterar a leglslaçl[o pro-
cesiQal vigente em relaçlto ao instituto da 
eltaçlo. 

Oom elTotlto, esse lnatituto refere ee ao di· 
retto material e nllo 116> d ireito formal , 
unloo da compete nela do Congresao do E i . 
tado; além dlno, â cltaçilo é o fundamento 
de todo o juizo, garantida pela. Coilstltulçlo 
que nllo distingue entre processos admlnis· 
tratlvoa ou processos oontenoiosos, e aen· 
do o tondamento do juizo e uma dessas 
formali<J,adea subatanoiaes garantidas pela 
Constituiçilo, parece me que excede ã com-
petencia do Congreuo Le gislativo 11o E9t t. · 
<1o supprlmlr ou e! im1nar a clta çlo mesmo 
em prooe9sos admlnlatrativoa. 

porque nto me parece que seja uma praxe 
geral a desnecessidade da cltaçlo da mulher 
casada r.oi processos administrativos de in· 
nntarlo, Vllt'.l oomo em no11o Estado te-
nho ob1ervado que se segue praxe Inteira-
mente diversa. 

E' certo, como notou o illustrado relator 
da oommlulo de Justiça Civil e Crlminal,que 
nos prooeaeoa de ·divlello e dc~marcaçllo de 
terr11 8fl dlapen11 a oltaçlo da mulher ca-
sada, mu ne11es processos nlo ae trata de 
paitllha de qulnhOes, mas, apenas, da de· 
marcaçlo dos lotes e asslgnalaçtlo da parte 
que a cada um cabe na dlvlalo geometrica. 

Nos processos de Inventario, porém, ha 
caaos em que nas partilhaa se p6ile dar a 
adjudlcaçlo de quinhõe• aos herdeiros e 
nessa adjudlcaçlo não convindo o quinhão na 
parte to"l do herdeiro, muitas vezes h a 
tornu ou reposlçoaa, que estão sujeitas, 
conforme a nossa legislaçlo actual e confor· 
me tambem a antiga, ao Imposto de trans-
mlssll.o de propriedade. 

Naa diviaOea, a adjudicação de quinhOes 
se faz pela partilha geometrlca ; nas parti-
lhas, segundo o proceBIO (amiliro erciscundre, 
a adjudicaçlto de qulnhOes é feita pela par-
tilha arlthmet!ca, de modo que em regra 
nlo ba processo communi divídund' sem que 
se tenha previamente estabela.lldo o preces· 
10 (amilire ercil cunda: . 

Se no processo (amilice e•·cisctm da: se aup· 
prime essa formalidade e11enclal do juizo, 
dispensando-se a citaçl[o da mulher ca~ada, 
póie dar-se o caso, como notou o illustrado 
relator da commlasl!.o de Juatlça Civil e Cri· 
minai, em que exaotamente a mulher · oa· 
se.da que é a herdeira, nlto sej a ouvida no 
processo do inventario, ella quo é a mai1 
Interessada na defesa de seus direitos patri· 
monlaes. 

Bem sei, sr . Presidente, que nos prooes · 
aos (ami/ire erciscundm seria ma is ecoDO· 
miea a suppresslto deua citaçllo pelos abu· 
sos frequentes que se oommettem na lira· 
tioa citando-se as mulheres de oo -h erde1ros 
qoe tem parte na herança. 

Mas, apesar de11e inconveniente que se 
possa da.r na pratica, cJntinuo a sustentar 
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o voto que dei rejeitando a emenda dv Se · 
nado, principalmente pelo motivo prelimi· 
nar que alleguei, a saber : a incompetencia 
que ainto ter para aupprim ir um aclo auba-
tancial do iaizo, ain·la mesmo que seja o 
juizo admin !atrativo. 

Como v. ex c. sabe, ar. Presidente, e a Ca-
mara nllo ignora, dllo se verdadeiras trans· 
miseões de propriedades nas pat tilhas; se a 
emenda do Senado fosse restricta exclusiva-
mente ao processo do inventario, isto é, to 
arrolamento e à descrlpçllo de ben•, eu nllo 
poria duvida alguma em modltlcar meu VO· 
to e au1tentar a referid~ emenda, mas é 
que ella tratando do proceuo do inventario, 
comprehende tam bem a partilha, até o jal· 
gamento tlnal. 

Effectivamente, parece-me que o voto da 
Camara doe senhcres Deputadoa contrario a 
ePsa emenda do Senado, foi mais conaenta 
neo c{'lm a noBSa juriaprudenola, foi mais 
convoniente em relaçll.o ao nosso proceno, 
porque velu reaguard.1r interesse• muito 
sagrado,, quaea 1ejam os daa mulheres doa 
co-herdeilos noa Inventario• e nas partilhas 
em que pouam eetar envolvidos seus direi -
tos patrimoniaes. 

Contlnúo tambem a votar contra a outra 
emenda do Senado, que diz re•peito ao ju· 
ramento do inventariante, nlio obstante ba-
nr divergencia na jurieprudencia actual, 
pois juizes ha que admittem o juramento 
por procurador, ao passo que outros negam 
isso em abeoluto. 

Não pouo atinar com a razão pela qual 
alguns juizes do E!tado deixam de proceder 
a Inventaries pelo facto de não compare-
cer peuoalmente o Inventariante, que é re· 
presentado por procurador. 

Como se sabe, em nosao direito civil, to · 
doa os actos os mala importantes allo hoje 
exercidos por procuraçllo sem a menor re· 
strlcçllo. 

0 IR. RIBEIRO JUI\QUEIRA:- 0 proprio jU· 
ramento é hoje facultativo, póde ser trans-
formado em compromiuo. 

o ·aa. CARLOS ToLJno:-0 regimen actual 
aboliu completamente a rellglllo cathollca 
como religllo do Estado; estabeleceu plena 
liberdade de cultos, por conseguinte, nin-
guem é obrigado a prestar juramento em 
juizo; apenas, todo aquelle que quizer estar 
em jnizo, é obrigado pela lei a prestar um 
compromisso de honra. 

0 SR. LINDOLPHO CAII!POS:- QuemGUer m&n · 
tir mente 1empre de qualquer fórma. 

0 SR. CARLOS TOLEDO:- A lnvocaçl[o da di -
'\' lndade é um meio para tornar o acto maia 
aolemne, rodeando o de todas as garantias 
da verdadtt, segundo a crença religloaa. 

Demais, pela nossa Constituiçllo, contin úa 
em vigor toda a legislação que nlio for con· 
traria ao novo reglmen; se assim e, penso 
q1;1e estâ Implicitamente revogada a legisla· 
çtl:o anterior que exige, positivamente, o 
comparecimento pessoal e o juramento do 
Inventariante para que tenham começo o 
inventario e as partilhas. 

Al óm diaso, o Con jl; reuo leg ialatio;o mineiro 
nlo tem competencla para trat:lr da que! · 
t1lo, pois vae legishr manifestamen te sobre 

mandato civil estabelecendo o modo por que 
deve ser exercido um acto judicial. 

Ora, eu entendo que o mandato é mataria 
de direito civil e nllo de direito proceuual, 
e uma vez <lU& por nosso direito jé. re eata-
belece a representaçll.o de determinados 
actoe civis por melo de procurador, nllo po· 
demos hoje, nas runcçõee de Congresso le-
gislativo do Estado, inverter esse principio 
estabelecendo regras sobre a representaçll.o, 
leglelando sobre mandato. 

Sou coi.Jerente com as ideas que sobre o 
auumpto tenho manirestado perante a Ca-
mara dos senboree DeputadoP, portanto, em 
nome da comminllo de Jvstiça Civil e Crimi · 
nal, na ausencia do seu relator, declaro ainda 
uma vez que 'l'oto contra as emenda~ do Stt 
nado, ora em discusello nesta casa. (Muito 
bem ! Muito bem. ) 

O .r, <:aryalbo BrJttco : - (1\llo devol · 
veu o seu diaour.o.) 

Nilo havendo mala quem sobre as emen-
das peça á palavra encerra se a lliscussllo, 
ficando a votação adio da por falta de nu . 
mero legal . 

J,• DiSCGõ8ÃO DO PROJICTO :o;. 13 ), DO EEl'iADO 
E' lido e poeto em 1.• disousslio o se -

guinte : 
Projecto "· f ,q iJ , do Senado 

O Congaeseo do Estado de lllinas Oeraes 
decreta : 

A1t. I.· Fica areada uma feira do gado 
no municlpio de !\lar de Heapanha, naa pro · 
ximidades da estaçllo da Sapucaia, de acaor· 
do com a legislaçllo em Ylfl'Or. 

Art. 2. · Revogam -se as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge-
raes, Bello Horizonte, I.· de setembro de 
1902.-Afttonio Mat·tins Fen·cira da Sil.,a, 
preaidente.-Dr. Jo16 Pedro Drummond, I.· 
secretario .-Manoel l eixeit·a da Costa, 2. · se· 
ore\ario. 

Não havendo quem aobre o pr(ljeoto peça 
a palavra, encerra se a dilcUslllo, ficando adi· 
ada a votaçllo para quando houver numero 
legal. 

Nada mais haven,Jo n tratar-ae, o sr. Pre· 
sidente designa para ordem do dia de ama· 
nhll a regimental e votnçlio da ma teria cuja 
diacunão ficou encerra da. 

i Levanta ·•e a eeasão . 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESS.~O DE li 
DE AG,OSTO DE 1902 

O sr . Ribeiro .Janquelra :-Sr. Preei· 
dente, depois das bailes considerações feitas 
pelo !Ilustrado collega residente nesta Capi· 
tal eu sinto-me tambem no deYor de fazer 
algumas conalderaçõee,om contrario à emen · 
da por s. exc. apresenta1a. 

O !Ilustrado colleg~. n . Preeidente, pera 
mostrar o pessimismo tla commiulio de Or· 
çnmeoto relembr, u 6 Camara cr.s ns. De · 
putad"s os tres ~y1 temas existentes para 
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confeoçlo du leil de oroamento, 8 termi-
n·ou àpreeentando uma emenda elevando a 
receita do imposto de uportaçlo e é contra 
alia que venho i!ddu:.dr algumas conatdera-
çllea. 

Re1idente em uma zona toda agricola, re-
sidente na zona mat1 Importante do Estado 
e conhecedor das condiçllea em qua dabate 
a lavoura do café, sou mais pesslwleta ain-
da do qua a commiasll.o de Orçamento e 
temo que o Imposto de uportaçllo nl!.o al-
cance ao quantu"' orçado pelot illaatrada com-
mlelll.o. 

Conforme a Camara dos ara. Deputado• 
dtove saber, a colheita do 11nno de 1901 foi 
extraordinarla e oxcedeu a todas as previ-
allee ; pode-se dizer mesmo a melhor que 
tem havido no Estado. 

Pois bem, ai)owar de naquella anno o pre· 
ço do café ser aaparlor ao de hoje a recalta 
do lwpoato dê exportaçllo attinglU apenas a 
dez mil e novecentos contes do réis. Nl!.o é 
só lato, é abbido que moamo deYido á grau· 
de crhe da baixa do preço do café, muitos 
lavradores daqaella zona, que é a mais Im-
portante oa producçllo do café, tiveram de 
abandt· n~ r suas lavouraa por falta de recnr · 
1101 para ouateal-aa. 

Em f5ce desse ~;ba'lldono é certo, é mais 
que prova\'el, que a colheila futura será 
menor do que a de HlOl. 

Assim eu creio que a commlasllo de Orça -
mento nl!.o rol baatante peaalmlata como de-
via sel-o, devia ainda orçar eesa verba de 
receita em quantia Inferior a dez mil e du-
zentos contos de réis, porque receio, com 
bases baatante segaras, que o imposto nllo 
alcance áquella cifra . 

Sr. Pre1tdente, a cluae dos productorea de 
café a.ttraveaaa uma crise temerofa; grandes 
cafe18el tém sido abandonados e contlnuarl!.o 
torço11mente a sel·o, •e a divina providen-
cia nlio trouxer um melo doa fazendeirlll 
auatentar<~m suas lavouru. 

O credito eatá banido da lavoura, os ban· 
coa que forneciam os recur•os fecharam 
auas portas aos commiasarioa e estes, por 
aua ..-ez, nllo pedem auxiliar de modo algum 
ao11 fazendeiro• ; nestas condições grande 
parte dos fazendeiros do Estado de Minas 
está abandonando suas lavouras pela im-
poaal'>llida<le de custeai· as. 

E' este um argumento poderoso, um argu-
mento baatante forte para que a Camara dos 
are. Deputados seja demasiadamente pea~l · 
mista. 

O SR . JoXo LUiz:·- V. exc. nllo conside-
ra que a diminuiçllo da producçiLo deve 
trazer uma alta de nreços e portanto au-
gmento do imposto 1 o 

0 IB.. RIBIIB.O JUNQUEUU, : - E' fora de 
duvida, ar. Presidente, que a grande diml-
nulçio na producçllo deve trazer como con-
sequencia 11 alta de preço, mas a Cam&ra 
dos ara. Deputados sabe que o atock de café 
ulstente e extraordioario e 1abe maia que 
a producçl.? do caCé em Miou é uma nl 
nharla comparada com a do Estado de S. 
Paulo, e ahi a cclhelta futura promette 
aer .•• 

O sa. JoXo LUIZ : - A producçlo de S. 
Paulo baixou multo tambem. 

0 SR. RIBKIRO JUNQUtilRA : -E' Verdade 
que em S. Paulo nem todas aa lavouras es· 
tio produzindo, lá tem se plantado multo 
" grandes lavouras começam agora a pro· 
duzir e eua producçl.o será maior para o 
anuo que vem. 

Nestas condlçll ea nlio é a diminuta lavou-
ra de café do nosao Estado que vem trazer 
um'l graude ditrereuça no preço desse pro-
dueto . 

Accre1ce, como já disc", que o preço do 
cafe em 1001 fo i 11operior ao actual e não te-
mo~, nem podemos tor espt-rança de que 
elle suba para o anno que vem, e se a pro• 
ducçl!.o em 1901 deu para o imposto apenas 
dez mil e novecentos contos de ré is, nós 
devemos temer que em 1903 não Re arre· 
cade a importar:cia de dez n1il e duzentos 
contos orçada pela commii@ão de Orçamento. 

Devemos ainda notar, sr. Presidente, que 
a taxa que vigorou em 1901 não foi a do 9 'l· 
em todo o anuo, pola a arrecad 11 çllo do im-
po~to de exportaç&o foi feita soo a ba~e de 
11 'I· no porto de Santos, durante algum 
tempo. 

0 SR . DELFIM MOREIRA :-E· uma parcella 
minima. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEI RA :-Não é parcella 
minima como parece a v. ex c. 

Neetas condições, sr. Presidente, eu temo 
que o Imposto ni'Lo possa attingir á cifra or-
çada de dez mil e rluzentos contos de réis, e 
assim é preft~rivel equilibrar-se o orçamento 
nos termos da emenda da illustrade. commis-
sllo, do que equilibrai-o elevando a verh do 
imposto de exportaçlo. Eu temo, como a 
Camara dos sra. Deputados deve temer, que 
a receita para o exerciclo de 1903 nllo pro· 
duza a quantia orçada e que o ,;overno se 
veja na dura contlngencia de parar diver-
so& serviços pela falta de mei9s para provei-
os, JUlgo preferível que se conserve a mes-
ma verba para obru publicas, consignada 
no projecto, a ter de se elevar a verba do 
imposto de exportaçlo para ae fazer o equl· 
li brio orçamentarlo. 

0 SR. JOÃO LUIZ :-E' evidente que se O 
imposto nl!.o der margem neceuaria o gover-
no nl!.o farã essas despe a as. 

0 !R. RIBEIRO JUNQUEIR\ :-Estou fazendo 
estas ligeiras consideraç!!ea para mostrar 
minha opinllio contraria nquella. expandida 
pelo meu illuetrado collega. 

Eu lastimo, ar. Presidente, quo no nosso 
orçamento haja uma falha ; como 1\ Camara 
dos srs . Deputados sabe, eu sou Inimigo e 
inimigo acarrimo de todas as auctorizaçllea 
concedidas ao poder executivo, entroltanto é 
tll.o critica a quadra que atravessamos, tio 
precarias sllo as noaaas condlçllea que eu, ae 
tivesse voto activo nesta C~sa, se podeaae 
propor alguma ldéa, que reputo boa, seria, 
sr. Presidente, incluir na lei orçamentarla 
a necesaaria auctorlzaç!o ao governo para 
deixar de sathfazer certos sei·vtçoa uma vez 
que verificasse que a receita arrecauada nlio 
dava para preencher a orçada. 

O sa. JoXo Luiz:-Seria uma auctorizsçllo 
multo ampla. 
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0 IR. RI RBIRO JUNQUBlR.A :-Nós devemo1, 
sr. Presidente, e é este um doa principaea 
deveres do poder legislativo, tirar todas as 
difficuldades ao poder executivo para que 
este bem possa desempenhar sua missl!.o, e 
uma vez que a veiba para certos serviços 
esteja creada, fica o poder executivo na obri-
~aç&o de levai os a effeito, quando sabe que 
a receita ••. 

O IR, Jo.Xo Lurz:-Serviços ba que o poder 
executivo n!l.o poderia suppr1mir, por ex-
emplo, o poder judlciarlo, a instrucção pu· 
bllca. · · 

0 SR. RIHBIRO JUNQU.JRA:-E' por iSSO que 
deviam os de1xar ao poder executivo auctori . 
zaç~ para suspender serviços, ma• serv iços 
adlavels. porque D<Í! temos diversos servi-
ços no Estado que na minha opinillo silo 
mais do que adiavei~ e deviam mesmo ser 
supprimidos, e no numero delles temos o 
grande numero de Escolas Norm aes que ab -
solul a mente nllo dilo resultado e que de viam 
ser suppi"imidas, mas que nllo o ali o porque, 
conforme v. ex c . sabe, sr . Presidente, e nlio 
vae niuo ce nsura . quasi todos os sr s. depu -
tados têm interes!e em conservar a da sua 
zona ... 

O Sil.. Jo.XoLUJz:-Perdll(l, a Camara já vo-
tou a suppress!l.o de 5. 

0 SR. RIBEIRO JUNQUBI RA. :- Seria , ar. Pre-
sidente, mais natural a suppressl!.o ni\o só 
das Escolas Normaes como de ou t ros serviços 
do que o governo, por falta de recursos, ver-
se na oontingencla de enganar seu pessoal, 
retard&ndo os pagamentos. 

Eis a razllo porque disse que apesar de 
contrario (ls auctorizações, incluiria na le i 
do orçamento de 1903 uma para que o 
pod<!r executivo pudesse suspender serviços 
que não foasem considerados urgentes. 

Silo estas as considerações que senti· me 
no dever de trazer á Camara dos srs . Depu-
tados, no mesmo intuito que o de meu il · 
lustrado collega, o de concorrer com o meu 
pequeno seixo, com o meu pequeno contin-
gen te para o beneficio do Estado . (.lf•dlo bem ; 
m uito bem). 

DISCURSO PRONUNCI ADO NA SESSÃO DE 22 
DE AGOSTO DE 1902 

Nestaa condições, apreeento o projecto, 
afim de que posaamos dominar todas as epi-
demias que porventura invadam o Estado ; 
é este o intuito do projecto que, peço, seja 
examinado com todo o rigor pela Camara 
doa ara. Deputados, afim de que esta, refun-
dindo o e melhorando o por todos os meioa, 
posaa dotar o Estado com um serviço sani-
tllrio completo. 

Aguardo a ocoasião das discussões para 
que desde que se ja combatido meu projecto, 
defendei -o devidamente. (Mr.ito bem, :~nuito 
bem). 

61. · SESSÃO ORDINARIA, AOS 6 DE SETEM-
BRO DE 1902 

PR EBID ~;NC I A DO SR . RIBBIRO DE OLIV EIRA. 
SU .IDIAH!O : -1.· parte. LI& ordem d 11 di :o. - Ar.ta. 

-Exr•diente. - Oo•erraçt)e••lo sr . Juveual Pen-
na . . João Luiz, \"as~o Azavc r o. IRnacio ~lu r ta 
e Juli o Tav ares.-~.· leilura .-Apre,c utaç;io dos 
parc•·eres para s. · tli,cussão do; proj •ctos m. 
1 "6. l :•i e do projeclo no Seua•lo res ultante da 
eu1 erula 11 . I, á pwposi1·ao tl e lei " . 79. Idem 
para:.! · f'1 tscu..:~ào rio tl t• n . 169. - Aprt!~entadio 
tia mo~·ão n . ~e f1i ~h~ llr sus dO:i ~ r :4 . J u:h'• t;u nçal -
rc• . . lu;\o l.ll'l e K1loe11·o Jouqu • ~ra. - Apreseu-
lopo <l e r • qu~r im culo u. 11 .- Vula1·ues adiada. 
-Urdem do 111:1 . 
Ao meio d1a , fe ita a ch amRd&, ach am-se 

presen te,; os srs. Ribeiro d~ 01 .ve1ra, Ceies-
t iDO Soa res, Nunes P1nberro, Joaq uim Calix-
to, Leopoldo Corr~a . Julio Ta vares. Dell1m 
Moreira, Alves de Lemos, José Gonçalves, 
lgnac1o Morta, Artnur Prmen ta, Juvenal 
Penna, Gospar Lopes, Porto Pr11no, Ferreira 
e Mello, Desider1o de Mello, Olym pi o Mou-
rão, F. Peix •Jto, Carvalbo Brrtto, Simeilo 
Styllta, Freitas Castro, João Lu1z, Olympio 
Borges, Luiz Renn ó, Edmundo Hlum, Vasco-
Azevedo, Jayme Gomes, Epa minondas Otto-
ni, Xavier kol1m , Tavares de Mello, Ribeiro 
Junqueira, Brand l!.o Filho, Li ndolpho Cam-
pos, Ast is Lima, Carlos Toledo e Franklin 
Botelho, fa ltando com causa participada o 
ar . H.aposo de Almeida e sem e lia os maia 
senhores. 

Abre-ae a seuão. 
Lida a acta da a ntecedente e não haven-

do quem sobre ella raça obsorvaçilo, e a 
mesma dada por approvada e bem assim a 
da 59· sessl!.o. 

B.IPEDI I:: NTK 
0 SR. I. 0 &ECRETARIO dá conta do seguinte 

O •r. Ribeiro .Jnaqueira :-Tenho a hon-
ra de submetter á consideração da Camara 
dos ara. Deputados um projecto de lei que 
reputo de importancia capital, por isso 
que diz respe1to aos mais vitaes interesses 
do Estado: trata da organização do serviço 
sanitario que tem sido bastante descurado. 

E' certo que 11ara isso tem concorrido 0 Officio 
as noBSas condições financeiras ; entretanto, Do sr. 1. o Secretario do Senado commu-
creio ser chegada a. occasião dos legisladores nica ndo terem sido rejeitadas as propoai· 
mineiros cuidarem zelosamen te deue im - ções de leis ns. 100 e 151 auctorrz 1ndo o 
portante_ ra mo de serviço p_ublico, visto como governo a nomear uma com missão para ela-
sem os tndispensaveis me1os de garantir a · borar um proj ecto do cod 1go de or.:aniu-
saude publica, nil.o póde o E~tado prosperar. 1 ç!l.o jud1ciarl::t e conce•iendo aux1l io a diver-

Conforme a Camara nllo 1gnora, o pro - I 80 s bos pitaes do Estado.-A Camara ficou 
gresao do Eatad!! de S. P'!-ulo, especialmente! inteirada. 
~a sua Capital, e devido, mcont~stavelmente, o aR. JuvENA.L PENNA. envi a á Mesa um 
a boa organizaçllo de seu serviço san1tario . relato rio do agente executivo mun icipal de 

A. c . - ~.1 S. Joil.o Nepomuceno em que faz ver as di-



'rilu entre aqaelle manlclplo e o de Cata-
gau81.-A' oomm1111o de Leglalaçlo. 

O aa. Joio Lm envia i Meaa um reque· 
rimento do cldadlo Julio Bueno Horta Bar-
bola aollcitando privilegio para explorar o 
rio Santa Barbara nu proximidades do ar-
raial de S. Miguel do Rio Acima e o ri-
beirão do Carmo no trecho comprehendldo 
entre os arralaes da Penha Longa e Fur-
qutm e pede a publtcaçlo da aegulnte : 
RepreHntaolo doe habitante• do dtatrloto 

de Pimenta, do munlclplo da Formltr•, 
pedtudo approvaoão 4o projecto n. 133, 
lnterpretattYo da lei n. 319, sobre medi-
da de eatatlettca . 
Exmca. ara. Pr'lsidente e illuatres depu-

tado• ao Congresso Mineiro. 
Os abalxo -auigoados, residentes no distri-

cto da Pimenta, do município da Formiga, 
uaando do direito que lhes confere o art. 3.• 
§ 9. • da:coostltulçllo do Es~ado, vem raspei · 
tolamente representar -voa sobre '\ neceast-
dade lnadiavel da approvaçlo do prcjeoto n. 
133 deste anuo, apresentado pelo illustre e 
benemerlto representante deste districto ar. 
dr. Joio Luiz Alves. 

Transferido este districto pela lei n. 319 
do anno panado, do municlpio de Piumhy 
para este, mediante petlçllo do pvvo repre· 
aentado por mala de tresentaa aasignaturas, 
eate facto auspicioso foi aanccionado pelas 
maia aolemnes e francas manifestações de 
alegria e de aatiafaçllo pelo povo pimenten-
18 que as celebrou em um triduo de featas 
nas quaes sobresabiam como notas caracte-
rísticas a expontaneidade e a harmonia de 
todos, em agradecimento ao Congresso Mi· 
neiro. 

M81 nao foi completa esta satiafaç1to aos 
aeus desejos, porque, decorrente ella da 
nova divisao administrativa t.lo Estado, uao 
,. fizera por motivos de ordem respeitavel 
de acoordo com esta a divislio judiclaria, 
consoante •eu pedido e seus desejos e como 
preoeitúa a nossa Constltuiçllo. 

Se a nova divisão administrativa satisfa-
r ia em parte tão justa aspiração, reservara-
lhe por outro lado certo desequilíbrio em 
sua vida politica-social, que importa ser cor-
rigido. 

E' obvia a necessida<:le da h11rmonia da di-
vieão administrativa com a judiciaria e isso 
foi sabiamente previsto pela Constituiçllo do 
Estado, ar L 67, que Imperativamente, .de-
termina que, «a divisão j udiciaria coincidi-
rá, quanto possível, com a divllão munici-
pal.» 

Tantas, com atreito, são as desordens e 
perturbações que podem provir do descon-
certo dessu duas divisões políticas que se-
ria ousadia nossa querer enumerai-as aos 
sabios legisladores mineiros ; ser-noR-ha, po-
rém, rele vado salientar algumas dentre as 
muitas que surgem a cada .nomento. 

A administração policial é por lei munici-
pal e é representada no centro pelo delegado 
de Policia que exercer suas attribulções em 
todo o município. 

Não existindo cadeia no districto, o dele-
~ado prende em flagrante um individuo, 

leva-o para a cadela de 1 ua admlnllt.raçloa 
da aécle do munlctpio para depol1 proceder 
u tndagaçõN pollclaea, baaoas, etc. 

Se esse Individuo requer hc.b•a~·corpus esse 
recurso aer-lhe·ha retardaclo até que transpo-
nha a distancia que vae da séde do munloi-
plo i da comarca extranha a que pertencer ; 
se o promotor ou juiz requisitar diligencias 
compl11mentarea, nlo havendo subdelegado no 
dlstrlcto,-81 meamas dependenclu de dis-
tancia. 

Ainda, feito o lnquerlto, teri de ser tran-
sportado o preso para a formaçlo da culpa e 
julgamento á diatancia de 11 legou. 

Se o delegado desobedecer a easas requisi-
ções, se pratica qualquer crime de reapon-
sabilidade naquelle distrlcto, que é allis de 
sua jurlsdicçlo, perante que juizo tem de 
responder pelo crime 7 No de aeu munici· 
pio 1 No de Piumby 7 Se neste, ficarà por 
força do deu cargo, oneroso, odlo1o, sujeito 
a duas juriadicçOes, sujeito a caprichos, a 
odlos, a vi1.dlctas, oriundo• do despeito em 
razllo dessa muma di vis lo 1 

E os subdelegados e os juizes de paz n!{o 
ficarlo sujeitos aoa mesmos caprichos, aos 
mesmos odioa, 81 meamas prevenções mani-
festadaa ostensivamente daquelle lado 1 

Os termos de bem viver serlo preparados 
pelo delegado, ae quebrados, o proc'!aso terá 
que 1e fazer na outra comarca ! 

E silo lonumeraa as hypotheaes que se 
podem figurar demorando, ditnoultando e 
quiç' annullando a aoç!o da ju9tiça. 

O juiz de paz, eleito em eleição munici-
pal, s!o oa 1eus poderes reconhecidos pela 
Camara da Formiga. 

O recurso dependente de curto prazo, fi-
car' dependente do juizo de direito de Pium-
hy. Abi protellaçõ91, caprichos e dependeo-
elas da .•. política ! 

No caso de infracçllo de posturaa, cuja 
acçl[o incumbe ao agente executivo munici · 
pai, tera este de transportar-se para alli ou 
de constituir advogado para exercitar a ac-
ção I 

Um contribuinte recalcitrante, quer muni-
cipal, quer estadoal, quer federal, não quer 
pagar imposto- o agente executivo e os col-
lec.tores serllo obrigados a prover a exeouçllo 
naquella comarca ! 

A assemblea municipal encontra faltas nas 
conta~ do Conselho e manda promover-lhe 
a responaabilidade e a cobrança- isso tem 
de .er feito naquella comarca ! 

A hypotheca, a tranamissl[o da proprieda-
de-para ser inscripta, tem de vir o interel-
sado na sede do muolcipio pagar o Imposto, 
irà. passar escripturas no seu districto ou na 
comarca de Piumby e là, forçadamente, fa-
zer a respectiva inacripçllo ou registro ! 

Dabi mil duvidas, hesitações, per turba-
ções para o lavrador que _desconhece aa 
leis na sua vida de trabalho ; para o com-
mareio que muitas vezes tem necesaidade 
de um expediente rapido em suas tranla· 
cções ; para o cidadllo que a cada paeso en-
contrar! oblces para garantia de seus direi-
tos, de sua propriedade, da sna liberdade ! 

Esse mal estar ji se tem manifeatodo para 
os reclamantes e ainda agora, para a Inseri-



pçlo de terras para o impoato territorial, 
muitos tiveram que (azel-o erradamente m. 
collectorla da Piumby, á vleta do convite do 
collactor que affirmava dever ser falta alli, 
ao paiBo que o collactor do município con· 
vldava para sna collactoria. 

Relultou dabi que muitos o fizeram, nu-
ma, mui:b, noutra collectoria, até que o 
sr. Secretario das Finanças ordenou de ac· 
cordo com a lei. 

Em mataria de outros lmpoetoe a mesma 
perturbaçil:o. 

Conecioe de que a acçil:o do poder legie· 
latlvo nlio se deterá deante da· neceuldade 
da um ramedio a tantos males que atrectam 
nil:o eó a este dietricto, mas a muitos outros 
alcançados pela nova divisll.o administrativa, 
esperam que em breves dias serà lei o 
proiecto alludido, acto esse que dará mais 
uma prova do patriotiamo do Congresao 
Mineiro e sara de grande beneficio para o Ee · 
tado. 

Pimenta, 20 de julho da 1902. 
Jollo Lourenço Gomlde, preeidente do con-

ealho e vice-presidente do club Constitu -
cional 1\.epubllcano, negociante e razendei· 
ro contribuinte; Antonio Rodrigues da Cos -
ta Pereira, membro do clnb a fazendeiro ; 
Manoel Gonçalves de Mello Junior, mem-
bro do clube fazendeiro ; Leopoldo de Abreu 
Cambraia, fazendeiro e membro do club : 
Modesto Jose de Oliveira, secretario do cluli 
e negociante ; Joli.D Nepomuceno Soares, 
membro do club e negociante ; Antonio Joa-
quim de Miranda, membro e fazendeiro ; 
Adolpho da Costa Pereira, membro do club 
e fazendeiro ; vigario José Esplndola Bitten-
court ; Paulietlno Laudares, hoteleiro ; Eze-
quiel Joaquim Machado, membro do club ; 
Manoel Gonçalves de Mello, fazendeiro e 
membro do club ; Joil:o Gualberto de Mace-
do, membro do clnb ; Antonio Fellciano Ma· 
ohado, eleitor ; José Rodrigues Galvil:o, con· 
tribuinta estadoal ; Joll.o de Paula Gonçal-
ves, eleitor ; Manoel Felippe de Andrade, 
eleitor ; Paulo Antonio de Castro, eleitor ; 
Pedro Rodrigues Galvlio, eleitor ; Pedro Bar-
to de Rezende e Silva, eleitor ; João de 
Paula Alexandre, eleitor ; Jollo Baptista da 
Silva, eleitor ; Adolpho Francisco de Faria, 
eleitor ; Antonio Gonçalves da Costa, eleitor; 
José Franclaco Teixeira, eleitor; Manoel 
Alves Parreira, eleitor ; Joaquim Trletlio Ze-
(erlno, eJ.eitor ; Francisco Caonçalvea de Mel · 
lo, fazendeiro, cor.tribulnte e!tadoal ; Egy-
dlo Joaquim Machado, eleitor ; Vicente Fer-
,relra Ja Costa, fazendeiro e llontribuinte ; 
Lucu Rodrigues da Costa Viçoso, eleitor ; 
Jol!.o Gonçalves da Costa, eleitor ; Targino 
Alves Pereira , elei t. or ; Antonio Rodrigues 
da Coeta Perelr>t Junior, eleitor ; Joaquim 
Rodrigues da Costa Pereira, eleitor ; Jose 
Alve~ Pereira, eleitor ; Jollo ~flohado de 
Faria, eleitor ; Pedro Machado de Paria, elei-
tor ; Sebaatillo M11.chado de Foria, eleitor ; 
Lucas da Costa Machado, ele •tor ; Elpldio 
Joaé de Faria, eleitor ; Jollo J O.iê de ::\1ello, 
eleitor ; Anbnio .Joaé Coelllo, ele•tor ; Joa· 
qulm Francisco Vieira, eleitor ; Pio Maclla-
do de Faria, eleitor ; Roberto ::\1acbado de 
Faria, eleitor : Vigario Coelho do Souza, 

el~<itor ; Alcides Jose de Souza, eleitor ; Fran-
cisco Joeé da Costa, eleitor ; Victor José 
da Costa, eleitor ; Modesto José de Souza, 
eleitor ; José Candido de Souza, eleitor ; 
Jose Francls11o de Souza, eleitor ; Joil:o Gar-
cias Pereira, eleitor ; Manoel Garcias Pe-
reira, eleitor ; Joae Garcias Pereira, alei · 
tor ; Messias Cabral da Silva, eleitor ; Sote-
ro Garotas Pereira, contribuinte e eleitor ; 
Pedro Antonio de Faria, eleitor ; Severino 
Antonio da Silva, eleitor ; Pedro Antonio 
da Silva, eleitor ; Jollo Pedro da Silvr., elei-
tor ; Joaquim Antonio da Silva, contribuin-
te e eleitor ; Joaquim Al ves Barboaa, elei-
tor; José Ferreira de Oliveira, eleitor · 
Antonio L!liz da Cunba, eleitor ; Maooei 
Jacintbo de Mendonça, eleitor ; Jose Gonçal-
ves Villela, eleitor ; José Bonlf11.clo Gonçal-
ves, eleitor ; Juscelino da Costa Pereir11., e lei · 
tor ; Firmino José Gonçalves, negociante e 
eleitor; Francieco Alves da Craz, eleitor; Joa-
quim Eugenio Gomea, eleitor; Oraotano lgna· 
elo de Araujo, eleitor ; Francisco Rosa de Li 
ma, eleitor ; José de Paula a Silva, eleitor ; 
Joeé lgnaclo de Araujo, eleitor ; Modesto An-
tonio de Faria, e)eltor ; Francisco lgnacio 
de Araujo, eleitor ; João Liborto Soares, elei· 
tor ; Severino Pacheco de Macedo, eleitor ; 
Alexandre de Oliveira F razão, eleitor ; Benja-
min da Coeta Pereira, fazendeiro a contri-
buinte; Luiz Gonçalves de Souza, eleitor ; 
José Gonçalves de Mello Sobrinho, eleitor; 
Joaquim de Paula Gonçalves, eleitor e con 
tribuinte; Aveland Cambraia, eleitor e con-
tribuinte; Joae Custodio Alves, eleitor; Eloy 
Sincero de Castro, eleitor e negociante; Joa-
quim Gonçalvea da Coata, eleitor e contri-
buinte; Marinho Martina Borges, eleitor e 
contribuinte; Severino Lelio de Macedo, elei-
tor e contribuinte; Bemjamln Rodrigues da 
Costa, eleitor a contribuinte; Francisco Fer-
reira Fontes, eleitor e contribuinte; Antonio 
Rodrigues de Faria, eleitor e contribuinte; 
Deolindo Rodrigues de Faria, eleitor e con-
tribuinte; Hygino Vieira da Silva, eleitor e 
contribuinte; Candldo R'>drigues 4e Faria, 
eleitor s contribuinte; Carlos Rodrigues de 
Faria, eleitor e contribuinte; Prudencio Ro-
drigues Nunes, eleitor e contribuinte, Deus -
dedit Rodrigues de Faria, eleitor e contri-
buinte; Thom az da Costa Pereira, eleitor; 
Juvancio Vieira da Costa, eleitor; Geraldo 
Vieira da Costa, eleitor; Olegarlo José Du-
arte,eleitor; Eliezer Chrysoatomo da Fonse -
ca, eleitor; José da Silva Leil:o, eleitor; Do-
mingos Candido Rabello, elettor; DJmingos 
Peraira Fellciano, eleitor; Donato Labanoa, 
eleitor; José li'rancieco de Camargos, eleitor: 
Cesario Thiago de Araujo,eleitor; José Thiago 
de Araujo, eleitor; .,Pedro Thiago de Araujo, 
eleitor; Caasiano Manoel Simões, eleitor; 
Joaquim Candldo Rabello. eleitor; lgnacio 
Antonio Fernandes, eleitor; Francisco t:lau-
dlno Pinto, eleitor; Measla~ Ploto de Camar-
goa, eleitor: Tertuliano Ant()oio de Barros, 
eleitor; Modesto Rodrigues de Faria, eleitor ; 
Vicente da Costa e Silva, elelwr ; Carlos Ro-
drigues de Faria, eleitor; Ozorio Ro11r igues 
de Faria, eleitor; Jose Rodrigues 1\loreira, 
eleitor; Messias ttodrigues Moreira, eleitor; 
José Francisco de Mello, eleitor, Jose Ro-
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drhrues Moreira Junior, eleitor; Jol1o Carlob 
de Mello, eleitor; Lilandro . Antonio da Silva, 
eleitor e contribuinte; Quintino Ferrei"a de 
Sousa, eleitor: Antonio Gonçalves Goulart, 
eleitor; Candido Florencio Seabra, eleitor; 
Antonio Felippe Alves Junior, eleitor; Pedro 
Felippe Alvea, eleitor; Jolio Quintlno doa 
Santos, eleitor; Joaquim Gr,nçalves de Mello, 
eleitor: Francisco Alves de Paula, droguista; 
Rozendo Elisa Rodrigues da Cunha, membro 
do conselho districtal e contribuinte estado-
ai;.. Antonio Gonçalves Goulart Junior. secre 
tario do conselho dlltrlctal; o fiscal .Jesuíno 
Soares Barbo1a; Antonio lgnacio Machado, 
agente do correio; Antonio lgnacio Machado 
Junior, negociante; Lnoaa Alvew Barbosa, 
negociante; Jollo Silvestre de Menezes, es -
crivão em exerciclo,de paz e nota~; Jo1é Gon -
çalves de Mello, eleitor; Antonio Soares de 
Mello, eleitor; Tiburcio Marciano de Faria, 
eleitor: Luiz Gonçalvea de Souaa, eleitor: 
Luiz : Gonçalves de Sousa Junior, eleitor; 
José Gonçalves da Coata, eleitor; Felicio Leo-
nor de Macedo, eleitor; José de Paula e 
Silva, eleitor; Joaé Gonçalves Goulart Sobri-
nho, eleitor; Florencio Franciaco da Silva, 
eleitor; Joll.o José Carolina, eleitor; Vigilato 
Mariano de Carvalho, eleitor; Henrique Jut-
tlno de Sousa, eleitor; João Pedro de Sousa, 
eleitor; Manoel Antonio de Faria, eleitor; 
Gabriel Antonio de Faria, eleitor; Antonio 
Praxedes, eleitor; Joaquim Severino dos 
Santos Junior, eleitor; Joré Praxedes, elel· 
tor; Antonio Bernardino de Castro, eleitor; 
Jolio Francisco de Oliveira, eleitor; Joll.o An · 
tonto Silverio, eleitor; Franci1co Roza Lima, 
eleitor, Gabriel Rodri gues de Macedo, elei-
tor; Joes Hiodorico de Macedo, eleitor; Ju-
lio Einfronlo de Macedo, eleitor; Olympio 
Gnalberto de Macedo, eleitor; Francisco Por-
phirlo de Macedo Bello, eleitor: José Alvea 
ae Couto Primo, dleitor; Juvencio de Macedo 
Leio, eleitor: Francisc > Christlno da Silva, 
eleitor; Henrique Christino da Silva, eleitor; 
Antonio Joaquim Pulcino, eleitor; Gullbe tme 
G_ualberto de Macedo, eleitor; João Joaquim 
Pulcino, eleitor : Francisco Antonio de An· 
drade. eleitor; Antonio Liborio Soares, elei-
tor; Francisco Antonio de Andrad'l Junior, 
eleitor ; Olyropio de Oliveira Pinto, eleitor, 
Manoel Francisco de Oliveira, eleitor: Luiz 
Firmino da Silva, eleitor: Casslmiro Rodri -
gues Barbosa, Pleitor; Zacbarias José doa 
Santo•, ~achristl!.o; João Goulart de Faria, 
Luiz Rodrigues da Cunha, Jacintho Manoel de 
Mendonça, Florencio Rodrlguea Barbosa, José 
Alvea Pereira, fazendeiro; João Pedro de 
Sansa, Florencio Alves da Silva, João Augus· 
to da Silvu, José Hypolito,Manoel Pereira de 
Sousa Lima, MHnoel FeiVeira da Costa. 

Publ ique-se na fórma requerida e remetta-
se a commissão de Justiça Civil e Criminal, 
indo o requerimento á commissão de Mi-
nH . 

0 SR . VA SCO AZEVEDO envia á Mesa uma 
representação de habitante@ do d11tricto de 
S. JOiié do Paulista pedindo á Camara para 
tomar na devida consideraç!Io uma repre 
aentaçllo á me9ma enviada em o anno pas-
aado e relativa a questões de divisas desse 

districto com o de Santo Antonio da Colu-
mna.-A' commisalo de Eetatlatica. 

0 IR. JGNACIO MURT4 envia á. Mesa uma 
repreaentaçAo do pra.ldente e mais membros 
do Conselho Districtal de Barreira!, muni-
·Jipio de S. João Baptiata, solicitando a 
creaçllo de uma oadeira para o sexo mascu-
lino no referido diatrlcto.-A' commiullo de 
Iostrucçll.o Publica. 

O MESMO SENHOR. prevalecendo-se da tri-
buna, communicou e a Carnara fica inteira -
da que o sr. Rodril(ues Cba ves tem f11Jtado 
á.e sessões por motivo de mclestia em pes-
soa de sua ramilia. 

0 SR . JULIO TAVARES envia á. Mesa uma 
petlçllo do c1dadão Joaquim rtuparino P. de 
Magalhller, pedindo um auxilio para ir á Eu-
ropa concluir oa seus estudes de desenho e 
pintura e uma represent -çllo do presidente 
e mais membros do dirrc to rio Republicano 
de s_ Pedr<' da União pedindo seja esse dis-
tricto conservado annexa á comarct de Ja. 
coby até que aeja creado o foro na nova 
villa de n aaranesia . -Remetta-Ao á commis-
são de Petições e a representação á de Jus-
tiça Civil e Criminal. 

SEGUNDA LEITURA 
Tem segunda leitura e fica sobra a mesa 

para ordem dos trabalhos o parecer n. 20"; 
e o proJeato n. 170. 

APRISEI\TAÇÃO DE PARECt;RE! DAS CO)!M!SSÕ!I:S 
O sa. C_\RVALHO BR<TTo, por parte das 

commis~ões reunidas de Constituição, Le-
gislação e Terras, apresenta o seguinte: 
Pat·ece>· para 8.• discussilo sobre o 71rnject .; 

n. 166 

A& commissüas reunidas ie CJnstitui-
ção e Legislação e Terras, às quaes foi 
presente o projecto n. 166. depois de o 
ter detidamente estudado, são de parecer 
que seja submettido li terco1ra tlis c u~sil.o e 
approvado com emendas, que s~J· iio então 
ap relentadas pelas referi das comtn is• ões. 

Sala das commissões, ll de SAtembro de 
1902 .- Ca rvallto Britto.-lifnttCi• M~t>"t• . -De 
sid•·rio de Melln. - Olympio Bu•·ges . - Jo.~r" 
GonçaltJrs. -A imprimir-se. 

0 SR. PnRTO PRDI O, pelh commis~ão de Re-
querimentos e PetJçÕel, manda á Mesn o se-
guinte: 
P.1recer 11ara .! .• disc~tssrlo sob re o projecto n. 

109 

A commi$Slio de R~querimentos, I~epre· 
~entações e Petições , a que foi p~esanto o 
projecto n. 169, já approva1o em 1. • discus· 
sll.o, é de parecer que seja o mesmo aubmet-
tido á segunda e approvadu com a mesma 
redação. 

Sala das Commissões, 5 de setembro de 
1902 .-Porto J')·i1uo.-Semião 8/ytíta.-A im· 
prtmir-ae. 

O SR. AR l'HUR PtM Er< TA, pela commlaslio 
de Camaras Munlclpaes, manda á Mesa ·o se-
guiu te: 



.... 
Pa• ectw para 3.• di8cuuão robre o projecto n. 

157 

A commisslo de Camaras Municipaes, a 
quo foi presente o projecto n. 157, deste 
anuo, approvado em 2.• discusRlo, é de pa -
recer que seja snbmettido á 3 .• e approva 
do com a mesma redacçlo , por não ter s r-
frldo emendas. 

Sala das commissões, 5 de setembro de 
1902 .-A.-thw· Pimtmla .-Braf!àâo Filho.-A 
imprimir-se. 

O sn . Jo.i.o Lu 1z, pela commissão d'3 Justi-
ça Civil e Criminal, envia á Mesa o se-
guinte: 

Pat·t ce,· e redocçtio p11·a .'1.• di~cusstio sobre o 
-pt·c_ieclo do Senado , re .< ttllnr~te àa emenda n. 
4 rí prr-pos irâo de lei n. 79 . 
A commis~llo Je Justiça Civil e Criminal é 

de p arecer que o projecto do Senado, resul -
tante da emenda n. 4 a proposição n . 79, 
aeja a pprova1o em 3 .• discussão, com a se-
guinte redac ção . 

O Co ngre~' o Leg islativo do Estado de Mi-
n as Gerues decreta : 

Art. I.· As execuções civeis co r rerão pelo 
cntorio do esori vão do judiciH I e notas 
que não tiver a seu car~o o regi s tro geral, 
respeitados os a ctuaes pr~vimento3. 

Art. 2.· Revoga m -ee as d isposiçiíes em 
contrario. 

rs. R. ; Ss la da s sesF ões. G de setembro de 
1902. - Jo{to Luiz. - Lui : Rer~>>•Í . -A im-
primir-se. 

Os RRS. F. P EJx r.T() t: DEsJD F.R I1 DE MF.J.LO 
(peln o.-dem ) requerem e obtêm dispPnsa das 
formalid ades regimentaes, afim de que figu-
rem na orjem do dia de Amanhã os proje-
ctos ns . 157 e 169 e o resultante da emenda 
do Senado a proposição de lei D. 79. 

APRES!il\ TAÇAO DE: PROJ KCTu S, RE:QU"RIM~NTOS 1 
INDICAÇÕi':S E MOÇ!h; S 

O sr. J 4>Mé Gonçnh·e,.:-Sr. Preeidente , 
o d ia de a manl>1i, que ja relembra n os an 
naes da bistorla patria a data memora -
vel em que o nosso pai z se fi r rn ou como na-
cion a li dade ~cberana, foi tall. b Hm o esco lh i-
do para ne lle te r Jogar a ,: ucceFsiio dos 
membros de um dos p oderos pol 1 t i co~ e~b 
belecidos pela constituição do nosso E ~ tado. 

Am a nhã o povo mine iro v .·e mais u n' .l 
vez presenciar essa trans formaçãu em ncsso 
scenario político, a que traduz afin a l uma 
das maiores bell sza8 do systema repu >.Jicano, 
uma das maiores bellezas das inst> tui ções 
que nos 'agem. 

Este acontecimen to, que e sempre auspi-
cioso para a vida do po vo mineiro, p rinci -
palmente qu ando elle se o pera no mei o da 
ooncordia e da confra ternb a,ão de todos os 
ll!!!os de um dos m a is importantes Estados 
da Republica, não pode e n em deve ser 
indifrt~rente t~ C•mara dos sJ·s. Deputados, 
que, representando eFse povo, a co mpanha de 
pertn tudo quanto pode inter·e;sar ;l s u a vi-
da , tudo qu a nto d1z r espe1to ao seu bom es 
tar geral. 

E' por is>e, sr. Presidente, que eu ousei 
tomar a p a lavra neste momento, p a ra a pre -

sentar a ooosideraçl!.~ da Casa uma moçll.o 
que, depois de justificai a com br-eves cons i-
derações, vou tet· a honra de remettel-a a 
v. ex c. 

Sr . Presidente, q uando, h a 4 ao nos, subiu 
ao poder, no meio das fe stas que e nt~o tra -
duzi a m a contlança tJ as espera n ~as do 
povo mineiro, aquelle q ue os s utfra~ io s 
desse povo desh!n ara m para o mai s elevado 
ca rgo da magi stratu r a do E<ta~o. n ó3 se 
bem sabiam os que esse illo >tre m>neiro era 
do tado das qu alidades que so em faze r os ea-
tadistas, t a mbem 1•ão da~co nbac>amos que 
immen sas er·am as d11flculda~es c om que ia 
ar-rostar a 11 d mi n is troçã o que então come · 
çava. 

Hoje, que sã o passados qua tro annos, n63 
vemos que e~ s os esperanças não r., ra m vã~, 
que essa conM a nç·i n:lo e ra immerec> d>~ , por-
quanto. o., facto~ a hi estão pa ra damons tr11r : 
e se essa periodo dan., ta um peq u eno e•tadio 
na vi da de um p ovo, oll a se to r no u l{rande 
pe lo 01uito qu e sa rez am prol do e ogrande -
c manto de Mina• . 

S• á primeira a tlmini•tração, após o novo 
'j regimeo . couhe a mis•ão de or~~:aotzar po li-
ticamen te o E~tado de Mina s: se a 8e~unda 
teve de enrrenta r· com o probl em a da mu-
dança d a Ca pit>l, p roble ma por •i so\ capaz 
de ab,orver todss a s attençile< do goYerno 
de u m quatrienll >O pres >dencia l : ao j!ove rno 
do illu s tre e beoeme rito s r. d~. Soivtano 
Brand ão coube a honrosa mi •s?io d a debel -
la r a te merosa cri oo lin >~ n ce11·a qu e avassa-
lou o Es tado durante essa t empo tAp·•ia •los ). 

<• rac to de term " s co ncorrido co m a vul -
tadas somm as p ara o emp•·e ll andime oto a a 
m11nuteoçlio de moitas ernr>resa s, e o facto 
tl e lla vor sido lavada a efra>to a mudança 
da nossa Capita l. tudo isso, co inci dindo co m 
a grave a temeroaa cr is ·3 eco nomico -linan -
ce ira por que at!'aVtlssou todo o paiz, 
mui to e muito co ncorreu pa ra de.eq uil >brar 
as fin a oçaK deste Es t ado Q l:9 e ntão ti ulla 
graves com promis~os a so lver•, que r no in-
terior, q ne1' no exte ri or. 

A rara coragem , o ti no ad oni n istraf.ivo , a · 
abnegação, o hero •s rn o co m qu e s• h o u v o o 
illu , tre e b~nem l' r-ilo sr . d1·. Sllv>ann Hra n -
d :io nes•e pe 1·io rlo , tr o ux ~r:> n1 IJP nH u lta.Jos 
que hoje pre~enciamos. vo>q ll oolo. po·lem cs 
ú> zer que as finan~as ri o E,ta ·lo eH;i O re -
s t auradas e o seu c reLi oto c o n ~ol i u a~o n:'\o 
FÓ no in ter ior como tambem no exterior 
(mui to bc rn; apo oa.[os ) . 

Quem acom pa nhou da perto essa ~it u a çã o, 
quem procurou estuda r o~ recu rsos de que 
dis punha o th eso u ro para faze r fa ce íiquelle 
estado de con sas, lia de recouh dcor o !(ran · 
de merec im ento, o~ r.l l'lv nntes Pe r viços p res-
tados pela adm inistração p resto~ a termi nar 
( aP.oia dos gerues ~ . 

Os proprios ad ve r sa rioP. s r. Prosidente, se 
ê que elles sabem reconhecer o va lor e o 
merito do homem publico, não poder-lio ja -
mais negar os g randes beo elic ioM q ue essa 
admir.tis tra~ ão d eixa nos s nnaes da hi storia 
mineira ( apouu/.as : ""''"' bem , muito br.m ) . 

Eu não venh o, r.este momento, traçar 
nem mesmo as linba s geraes da hs to r ia 
desse quatrienn in, que find a se no dia de 
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amanhl, mu Dlo pos1o entretanto, deixar 
de referir· me a doia factos importanti•almos 
que alo por a1sim dizer os maia culminante• 
da hlatorla de11a beneftca admlnlstraçll.o : -
reftro·me á tranaformaçlo do nono syatema 
tributarlo e á preponderanoia que o Estado 
de Minas conseguiu galgar no selo da tedera-
çl.o brasileira. 

O primeiro facto, como todo aquelle que 
vem transformar prlnoipioe arraigados trou-
xe obstaculos, mu o governo do lllostre e 
benemerlto ar. dr. Silvia no Brandll.o eoube 
dominar, com rara coragem e admlravel 
tino, todas ea1a8 dlftlculdadea, de modo qoe 
o nosso Eatado, dentro em pouco, poderá 
aaentar ae suas ftoanças em baae maia soU-
da e ecientlftca com a extlncçll.o do Imposto 
de nportaçll.o que é anti economico e fere 
de frente aa fontea de producçll.o. das quae1 
decorrem a riqueza publica e a riqueza par 
ti colar. 

Por outro lado, vimos que o Estado de Mi· 
nu, pela primeira vez, consegui\. obter um 
logar na alta adminlstraçll.o da Republica, o 
que nll.o tinha podido ainda fazel·o até en-
tll.o; e relembrando eaae facto, 1eja· me licito 
fazer alnceroa e ardentes votos aos ceua para 
que coneervem a vida e a eaude do beneme· 
rito mineiro aftm de que este aconteoimen · 
to poesa produzir 01 beneficios de que é ai· 
tamente promi11or (apoiad<l s geraes). Analy· 
1ando assim ligeiramente o quatriennio pre· 
atea a terll'inar, eu, em nome de meua col· 
legaa e tambem em meu proprio nome ve· 
nho apreaentnr uma moçllo na qual 8e reco· 
nhecem oa relevantes aervlço8 prestados nllo 
1ó pelo lllu1tre e benemerito ar. dr. Silvia-
no Brandllo, como tambem pelo digno vice · 
Preaidente do Estado que o auxiliou eftlcaz-
mente na con1ecuçll.o deaae desideratum (apo· 
!ador; muito b~~m). 

Seja-me licito ainda accrescentar que nlio 
devemos tambem esquecer o concurso valio· 
alaaimo do1 dois dignos secretarioa-do In· 
terlor e du Finanças-, 01 qnaee vieram de-

. monstrar cabalmente que a nova geração 
acha-se apparelhada para dirigir os destinos 
da no1sa patria em demanda da felicidade, 
que é a aspiração de todos nó•. (Muito bem; 
muito bem). 

Vem á Mesa, é lida e estando apoiada pelo 
numero de aealgnaturas entra 1mmediata 
mente em dlaousallo a seguinte: 

Moçtlo n. 2 

A Camara doaDeputadoa reconhece e pro · 
clama a benemerencia dos relevaotes servi 
ços prestados ao Estado de Minas pelo "O· 
verno do eminente br~sileiro, exrr... sr, dr . 
Francisco Silviano de Almeida Brandi!.o, que 
tendo Juctado com as maiores diftlculdades 
oriundu principalmente da grave crise 
economico.ftnanceira, que tanto reflectiu so-
bre-o nosso cre:lito, conseguiu com rara 
coragem e admirll.vel tino administrativo e 
politioo não só normalizar a9 finanças do 
Estado, como collocal o em invejavel deata· 
que perante a federavão no que foi secuo-
!l.ado,. pelos esforços políticos do seu digno 
substituto, exm. ~r. dr. Costa Sena; e mais: 

-interpretando os sentimentos do povo mi-
neiro, exprimo~ o aeu profundo pesar pelo 
millndroao eatado de aaude do venerando 
chefe do Estado, e paasa á ordem do dia. 
(S. lt.l. 

Sala du seuõea. 6 de setembro de 1902.-
Joaê Gonçalves, Julio Tavares, Jollo Luiz, 
Jayme Gomes, Delfim Moreira, Leopoldo Cor-
rêa, Arthur Pimenta, F. Peixoto. Luiz Ren-
nó, Epaminondas Ottc.ni,Gaspar Lopes,Brao. 
dll.o Filho, Jl'reitae Ga.atro, Nunes Pinheiro, 
Alvea de Lemos, padre Joaquim Calixto, 
Ignacio Murta, Ferreira e Mello, Olympio 
Mourllo, Desiderio de Mello, Porto Primo, 
Simello Styhta, Carvalho Britto, Celestino 
Soares, Vaaco Azevedo, Olympio Borges, 
Edmundo Blum, Xavier Rolim, Carlos Tole· 
do, Aula Lima, Franklin Botelho, Ribeiro 
de Olh·eira. 

Nilo havendo quem sobre a moçllo peça a 
palavra encerra·se a discussão e procedeu· 
do·se a v~; :,açi!.o é a mesma approvada. 

O sr • .foi\o Luiz ( pela ordem , mooimento 
de attenç/lo ) : ar. Presidente, venho cor-
roborar com uma declaração de voto a as· 
signatura que prestei á. brilhante e justa 
moçã() que acaba de ser approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados. 

Eu, sr. Presidente, que dorants o perio-
do presidencial que expira pree~ei sempre 
o mai~ dedicado, posto que obscuro ( n i'W 
apoiadog geraes) apolo ao governo do bane · 
merito ar. dr. Silviano Brandllo, eu, sr. 
Presidente, que muitas vezes ouvi pulsar 
seu coraçll.o quando avassalado pelas dores 
moratJe que as condições financeiras de 
Minas suggerlam ; eu que vi muitas vezea 
o abatimento do seu espírito depois das lo· 
cubrações profodas exigidas para que o Es· 
tado de Minas se reerguesae !lnanceira e 
economicamente da aitnaçlio a qoe cansas 
imprevistas o tinham levado ; eu que posao 
dar testemunho doe 8acritlcios penoaes fel 
toa pelo beuemerito mineiro, soffrendo e 
curttndo dores physicas no posto que seus 
co·eatadoanos lhe a11ignalaram, nllo deixan-
do alquebrar-•e o corpo por uma energia 
exclusiva da sua vontade de ferro ; eu que 
aei que seu1 proprios medicos assistentea, 
em opinill.o agora confirmada por um doa 
mais notaveis clinicos do paiz, reconhecem 
que se o illustre mineiro al ~uos mezes 
atraz tivesse abandonado o governo do Es· 
tado para tratar da sua saude, teria a sua 
vida garanti.Ja por longos e dilatados annoa, 
eu que sei que se a fatalidade Ih' a roubar 
amanhã s~a morte será. devida, pode·se di· 
:r:er que exclusivamente ao saoritlclo ingen-
te que fez de suA. saude em holocausto no 
altar da grandeza, da prospe:oidade e do en· 
grandecimento do Estado de MinaR (apoiados 
geraes) ; eu qoe wu ami go dedicado, ami · 
go capaz d-:~ todos os sacrifioios pela per · 
sonalidade do grande mineiro, não podia 
me conservar stlencloso deante do voto so · 
lemne, expressivo e justo que acaba de dar 
a Camara dos srs. Deputados e que h a de 
marcar epocha na h istoria do nosso Esta· 
do. 

Tem razão o meu i llustra~o collega, apro· 
sentante da moção tão solemnemente ap-
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provada. A politica do sr. dr. Silviano Bran- preciso levar a Uni >lo o contingente dessn 
dl!.o foi um triangulo luminoao, como lu- Corça e di zer : << Contae comnosco e a Repu-
mlnoso é o triangulo que serve de escudo blica nl!.o peric1itará » (Mui/o be111 . ) 
ao Estado de Minas e que foi traçado pela Mas para que lovasse esse apoi o á l ' oi ão, 
primeira voz no sonho dos inconfidentes. era necessario que o Estado de Minas t i-

Sim, sr. Presidente, essa política é um vesee presti gio e !'orça, afim de in tervir nos 
triangulo luminoso, porque e o reerguimento moment os de perij!o. 
financeiro do Estado, é a reform a do seu Portanto, o movimento in~pi rado e levado 
syatema tributarto e , como vertice, a pre - a atreito pelo i Ilustre mineiro oil.o teve ou-
ponderancia, a affirmaçl!.o do prestigio de tro intuito senão od'l presti i( ia r a esta bii ida -
Minas noa destinos e nos negocias da Re- de das instituições republica nas, asseg ura o-
publica. (Apoiado• ; mui t o bem ) . do a ordem interna da nossa patri a e a ras -

A reforma do systema tributaria todos tauraçllo tloancelra do seu credi to . Elle 
nós sabemos como foi difficil pelos na.turaes o disse, em mensa ge m, em d ia me mo,·a-
embates que uma muda.o ça de tributos acar- vel. 
reta. ; e nesta Cama r a , onde a lucta se tra- Eram estas, sr. Presidente . as declarações 
vou com galha.rdia de pa.rte a parte, todos que eu ti ob a de fazer e, como o meu illus 
nós presenciamos quantos obstaculos se op- t rado collega , sento -me com o coração cheio 
p_unham á sua. reali zação. de um duplo sentimento (notithese terri vel 

Entretanto, elia está feita., é ho je um Cacto que não sei como se concilia den tro deit e) 
que causa admir ação aos outros Estados da com o coraçã o cheio de aleg r ia e com o co . 
Unilio (aro ia dos geraes ), que vão procurando ra ~ l!.o de pesnr : cheio de alegri a , porque 
seguir a mesma. trilh a, a reforma q ue re- vejo n a manifesta çã o desta Ca mara o mai s 
vela a envergadura de estadista do bene- justo dos tributos á benemerenci a do i Ilust re 
merito mineiro. (Mu ito bew). mineiro: cheio de pesar, porque nes ta mani -

A restauração tl na.nce ira, essa nós não a !'estação vão envoltos os nossos sen timentos 
presenciámos-a não ser com o nosso voto pela mole>tia que o postra no lei t o e cuj a 
e esforço, approvant.lo as .nedidas de econo- w lução só os arcaoos da Div in a Providencia 
mia que o illustre benemerito presidente re - nos podem dar : (Sensaç•'o ). 
clamava . Sento-me, sr . Presidente , dand o parabens 

Os sacrdlcios, as noites de insomnia, os pe- a mim mesmo por te r ~ id o aqui pa ladi no in 
sadelos que uma situação a 1l!iotiva causava defesso, em todos os dias e em t 3dos os mo -
pela. fa lt a de numeraria com que o Estad o mantos , das ideas e dos pr incípios govern a-
pudesse so lver seus compromi ssos com pon- ti vos do meu illustre am igo , a qu e m me 
tua lid ada, não suspendesse pa!,;amentos e nã o s 'lja licito appli ca r a ph rase de Cícero : nua -
visse ~eu cred ito de rastos na la ma das Boi · ca a virtude dos homen s se a prox ima tan to 
sas, a. resta uração fi nanceira de Minas, essa da vi rtude dos deuses, como na cooeer vação 
é a obra para cujo exi lO os esforços emp r e - e no engra ndecimento dos Estados 1 
gados só podem ser a valiados pela propria (Mu ito bem 1 Mu ito bem! O oradoY J vi t u -
conscieoe~a do benemerlto mine iro. (.lluito men te cumpri mentado,. ( elicitado por todot os 
beu;) • seu>· coltegns ). 

A ele-.açã o do pr estigio de Min as n3 O sr . Ribeiro Jllllflnefrn 1 1,e/(l ordem): 
Uni ão, essa , sr. P residon to, a bi está pa lpa- Sr . Presi dente, perm i ttir-me h a v. ex c. 
vel e e vi den te ; di scu til -a , pol -a e m duvida , que em meu nome e no de c' ois illugtres co l-
seri a nega r a luz mer id iana do so l. legas, dr . Tava res de l\le llo e coronel Juve -

Ha, poré m, um facto que e preciso sali en- na! Penna, venb :~ trazer á Ca mara os moti-
t ar, ba. um facto que é preci so cons ignar : vos qu e nos levaram a não assi gnar a moção 
qua ndo o i Ilu st r e mine iro , com e,;forço per- 1 ap resentada, e expli ca r soure ella o no,:o 
se veran te, com ded icaçfto nun ca vis ta , pro- voto. 
curava fazer com qu e o nosso Estado pesas- l'oecon hecendo ernb :Jra act"s de bene1ne -
se o r. ba lança dos destinos da Hepublica, r eocia do !ZOI·ern o do sr. dr . Si lviano Bmn -
não o inspli'O U pol' u m instan te siq uer o dão, quanto á sua a 1m i n iRtraç ~o. to<l0s o> 
sent11nPnto de ba ir rismo, o deseJO da prepon- d ias com bate mos a >llll polí t ica e nào r.odia-
c;.er" ncia dPste Estado sobre o~ outros , p0r - mos de manoim a lgum a esta r de accordo 
que iss ·J ser1 n od 1oso e con tra rio ao systema com a moção nessa parte. 
fed e ral1 1·o. Nilo, sr. P residen te . Ser ia fa lse " r a nossa conscie 11c ia ou mentir 

O pen samen to do ue nem e rito sr. dt• . Si l- ao nosso pas>udo. E' ind u bitavel, poróm, que 
via.no Bra ndão foi m:t is nob re, foi ma is e l'l· relevantes ,:en·1ços pr es tou o d i' . ilviano 
vad•J , foi ma 1s pat rio t ico . ( A ,.oiud c•s ge raes. Bra ndão a :~ dmin ~>trH ção do Es tado, s . ex c. 
mui/o bem.) !'oi a esse re~peito cxocu t•ll' das lei votadllS 

Elle co ns iderou que as institu ições repu . por esse Co n gre~~o e a meu Y<·r não h e. 
blica nas ai nd a estavam am e :u: ;.c ! a~ . do um maior p :~ drão de )!l t r ia ~ a ra um adm i n i~ 
lado . pe lo en rraqu ecime oto do Cl'ddlto oach• · . trador do q ue ser o fie l executor na~ leis. 
oa l, de ou t ro lado, pelas pertu rbH~ões coo- I O SR . JU LIO TAI"ARKS: - E~sa declanu;ão 
s tante~ da ord em pu bli ca: elle cumprehen honra mu ito o ospir ito de justi ça de v. exc . 
deu qo e a força ma.i s pnde rosa para a s us- I (Apoiado s ). 
te n ta~ão dess:1s insti t ui ções era o apo io p ro u SR . l< mr.mo J u :..; QI:E IR , : - Ei~ porque 
s~ i poso do Es tado de Min a" , pdlO n u mero do ' eu e meus dota co l l ega~ votamos pela mo-
se us habitantes e pelo va lor r epuh li co uo de çãt> . na pa rt e refere nte (I atlmi ni~traçl!o, c~o 
seus til bos . (Calm·,-<os apoiadas g•nus : muito I ten do. entreta11t0. prestado :'1 m Esma a nc~ 
bem); elle compre hendeu , pnrtanto, que er a ' ;a ass ignatu ra. 



I, ar. Preildente, 1011 inauapeito para ra-
lar aobre laao porque em um doa problemu 
de maior lmportancla debatido• neate Con · 
gre~so e levado a etreito no goveruo do dr. 
Sllviaoo Brandlo -o problema da rerorma 
tributaria- estive sempre a aeu lado. 

O IR, JuvENA.L PE~NA. : - E eu egual-
mente. 

0 IR. RIBEIRO JUNQUIIIRA. : -Lastimamo 
tanto como qualquer outro oollega o eetado 
de eaúde de a. exc., pois n!o ee trata de 
uma dôr partldarla •.. 

Voza : - Per(eitamente. 
0 IR, RIBIIRO JUNQUEIRA.... trata-se de 

uma dór mineira (apoiados gera~• ; ~~tuito "'"' ). Como mineiros laatimamoa o affiictlvo ea-
tado de saude daquelle que foi eleito para 
ser collocado em poaiçlio eminente no gover 
no da Republica, onde esperavamos que sou· 
b811se honrar o nome mineiro. 

E' maia do que uma dó r mi"'eira ... 
VozRs : - E' uma dôr nacional. 
0 IR. Rln&IRO JUNQUEIRA. .. , é uma dôr 

humana, porque nós, oomo homens, laatl· 
mamoa a dôr profunda que neste momentc· 
soft're um cbe(e illuatre de ramilia. 

Eis porque, pondo de parte todos os sen-
timentos pollticos que noa levaram a não as· 
algnar a moçl!.o pela qual, entretanto, vota· 
moa, com a restricçllo que abi fica, apreaen· 
tamoa noaaoa applausoa a grande numero de 
actoa do dr. S1lviano Brandão que apoiamos 
e apoiamos sinceramente, pois cessa sem-
pre o eapirito politioo quando se trata da 
execuçlio de idàaa grandiosas e patrioticaa. 

Mais do que isso, temos desejo e desejo 
ardente que o illustre mineiro posaa salvar-
se da terrível enfermidade, indo prestar ao 
Estado de Minas os serviços que pode a sua 
lntelligencia e de que é capaz a aua boa von· 
tade. (M11ito bem; muito bem). 

o aR. JuLio 'f A. VA.RE&, obtendo a palavra, 
envia á meaa o seguinte 

Reqllerimento 

N. 11 

VO'l'A()ÇÕ. ADDUD.U 
Tendo de se proceder a votação da ma-

teria cuja dlaouaalo doou encerrada o ar. 
Preaidente verldoa que não ba numero le-
gal para tal dm vlato terem se ausentado al-
guns aenhorea deputados. 

Nada mail havendo a tratar ·Se o ar. Pre-
sidente deaig na para Q dia 9 a seguinte : 

ORDEM DO DI.\ 
PiiiMEIRA PARTI!: 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvaç!o da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura doa pareceres de commia-

alles e dos projeotoa, oJepois de impressos 
e distribuídos. 

Apreset~taçlio de pareceres das commissõea. 
ApreBntaçlio de proiectoa, requerimentos, 

indloaçlles, lnterpellac;llea e moções. 
Discuselio de requerimentos, iudtcaçlles, 

interpellaçlles e moções. 
Approvaçlio de redacções finaes. 
Votaçlio da materia cuja diacusslio doou 

encerrada. 
3.' dlsousslio do projecto n. 1!;7, annullan-

do actos da Camara Municipal do Pomba. 
3. · do projecto, resultante da emenda n. 

4, do Senado, á proposição de lei n. 79. 

B&GUNDA. PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
I.· disousslio do projecto n. 170, sobre ap-

provaçlo de contas do exercício de 1900. 
Dlacusalio das emendas do Senado á propo-

alçlo de lei n. 103, reunindo cadeiras no In-
ternato do Gymnaslo Mineiro. 

Discussão das emendas do Senado á pro· 
posiçll.o de lei n. 92, sobre estrada «Monoraib 
entre Diamantina e Curvello. 

Disousalio das emendas do Senado á. pro-
aição da lei n. 81, sobre offiolos privativos 
doa prooeaaoa e execuções orlminaes. 

2. · diaousatto do projeoto n. 169, sobre li· 
cença ao eaorivlio do judicial e notas da co-
marca da Viçosa, oldadi!.G Francisco de 
Paula Galvlio, 

Levanta·se a seullo. 
Requeiro que, pelo voto da Camara, ae 

delegue á mesa poderes pa1·a nomear uma 
commissl!.o que apreaente ao governo, cujo 
mandato ae extingue amanhã, os agradeci· j 
mantos do povo mineiro pelo muito que eue 
governo fez pela causa publica : e tambem- ACTA DA SESSÃO SOLEMNE DO CONGRE~SO 
que tique a mesma. encarregada de, em Dome LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GE· 
da Car:nara, cumprimentar ao ex~. ar. dr. RAES, AOS 7 DE SETEMBRO DE 1902, PARA 
Francisco Antonio de Salles, depois .da sua POSSE DO PRESIDENTE DO ESTADO. 
posse de Presidente do lOtado, e mamrestar-
lbe a aua Inteira solidariedade. 

Sala das •easllea, 6 de setembro de 1902.-
Julio Tavares. 

Apoiado e poato em discussiio esse reque· 
rimento, é o meamo sem debate approvado, 
pelo que o ar. Presidente nomei11 para are-
ferida commiss!lo os senhores: Julio Tavares, 
José Gonçalves, Freitas Castro, Olympio Mou-
rão e Jayme Gomila e quanto a eegunda 
parte declara que a Meaa cumprirá. o seu 
dever. 

PRESIDENOIA. DO SR. ANTONIO MA.RTINS 
Ao melo dia, feita a chamada, at.;ham-se 

presentes os ara. : Antonio Martins, Celesti-
no Soares, Pedro Drummond, Carvalho Brit · 
to, Gomes da Silva, Bias Fortes, Joaquim Ca· 
lixto, Ribeiro Junqueira, Rocha Lagoa, Le· 
vindo Lopes, Joio Bawden, Aatolpho Dutra, 
Nunes Pinheiro, Nogueira, Camlllo de Brito, 
Teixeira da Costa, Ribeiro de Oliveira, Ba-
ptlata de Mello, Joio Luiz, Olympio Muurlo, 



Ferreirã Alvea, Olympio Borgea, Freitaa c~~.s
trol Jolto Velloso, Jayme Gomes, Ferreira e 
Me lo, F. Peixoto, Joslno de Brito, Gaspar 
Lopes, Vasco Azevedo, Leopoldo Corrêa, L in-
dolpbo Campos, Tavares de Mello, Juvenal 
Penna, Porto Primo, José Gonçalves, Jgnaoio 
Murta, Carlcts Toledo, Xavier Rolim, Alves 
de Lemos, Franklin Botelho, Raposo de Al-
meida, Agostinho Cortes, E. Blum, C. Pratas, 
Slmeão Styllta, Aatolpho Pinto, Avaliar, Si-
mão da Cunhe, Rodolpho Ferreira, Delfim 
Moreira, Affonso Penna, Brandão Filho, Ju-
lio Tavares, Arthnr Pimenta, Auis Lima e 
Ambroalo Braga. 

Abre-se a aenão. 
EXPEDIENT.II 

0 SR. !. ' SECRETAR! O da conta do seguin-
te : 

Telegramma 
Do ar. dr. Pacifico Mascarenhas commu-

nicando nlio pcder comparecer para tomar 
poue do cargo de vice-Presidente do Estado 
por motivo de molestia.-0 Congresso tl.ca 
inteirado. 

Na fórma do art. 16 do regimento com -
m um e dos precedentes estabelecidos, o ar. 
Presidente declara que vae-se proceder ao 
sorteio de duas commiulles de cinco mem -
bros cada uma, para receber o exm. ar. dr. 
Francisco Antonio de Salles, Presidente 
eleito para o futuro quatriennio e para 
acompanhar o exm . ar. dr. Joaquim Candi -
do da Costa Sena, vice-Presidente em exer-
cício, cujo mandato terminou-se hoje. 

Para a primeira commisslio !ão sorteados 
oa srs. : Jolio Luiz, Ribeiro Jv.nqueira, Fran-
cisco Peixoto, Baptista de 1\Iello e Rocha 
Lagõa e para a segunda os srs . Nunes Pi -
nheiro, Ferreira e Mello, Frei t as Costro, Ca-
mlllo de Brito e Carlos Toledo. 

Estando sorteadas as com missões, o sr, 
Presidents suspende a sessão ate que seja 
annunciada a chegada do exm. sr . dr . Pre-
sidents do Estado. 

A' uma hora da tarde, reaberta a sessão, 
e annunciada a chegada do sr. dr. Presi-
dente do Estado, pelo que o sr. Presidente 
convida ae commissões a cumprirem o seu 
dever. 

Introduzidos ss. excs . ao recin to com as 
formalidades regimentaes, to mou a~ sento na 
Mesa á direita do sr. Presidente o exm, sr. 
dr. Francisco Antonio de Salles e á esq uer-
da o exm. sr. dr. Joaquim Candido da Costa 
Sena. 

o 8R . PRF. BIDBNTE levantando -se, no que e 
acompanhado por todos os presentes, declara 
que o exm. sr . dr. Francisco Antonio de 
Salles vae pronunciar o juramento e compro-
miuo para o oar·go de Presidente. 

Prestado o compromisso pelo sr. dr. Pre -
sidente do Estado, o sr. I . · secretario pro-
cede á leitura do termo, lançado em livro 
proprio, que é asalgnado pelo empossado e 
pelos membros da Meea do Con gresso. 

0 IR. PRESIDENTE, em alta VOZ, declara 
empossado do oargo de Pres idente do Es-

A. C, - 40 

tado o exm. sr. dr. Pranciaco Antonio de 
Salles. 

Em seguida, o ar. Presidente convida as 
oommiaa!les a cumprirem o ~eu dever, sendo 
os srs. dra. Preaidente do Eatado e Joa. 
quim Candido da Costa Sana acompanhado• 
ate á porta principal do ediftclo, dando -H 
por findos o~ traL:>.Iho1, sendo lida e apro-
vada a presente aota. 

62.• SESSÃO ORDINA.R.lA, AOS 9 DE SETEM-
. BRO DE 1902 

PREIIDKNCIA DO SR. RIBEIRO DB OLIVEIRA 
SUMMARI0:-1. • parte da ordem do dla .-Aota.-

EJLpedlente . Obser v• çOes dos ~rs . Astolpbo Du-
tra , Aslolpho Ploto. Rape so de Almeida, Julio 
Tavares e Nunes Pinheiro . - Apresentação dos 
pareceres para a .· di scussão do projecto n. 12J e 
para 2. · do de o. 162 .- Apresentação da reda-
cção !lnal du projeclo o. 161.-\'otaçoes adiadas. 
- 3.• dlscussào do projecto o . 157.-:3 .• rto pro-
jecto do Senado, resultante da emenda n. 4, á 
pro poslçao de lei n. iU. Di scurs' e emenda do 
~ r . Carlos Toledo. Observações do sr . Aslolpbo 
Dulra.-Requerirncnlo do ur~encla.-Aprcsenta
çao da redacção Uoal d J protec to o . 157.-t .· 
parte .-1. • d1scussào dv projct-lo n . 170.- D•s-
cns~ào de emendas el o Seu .elo ~s proposições de 
leis ns. 02 e 103. -Discussão de emenda do :!e-
nado á propos ição de lei n . 81. Di scursos do> 
sr~ . João Luiz e Carvalho Brilto .-2.' •li!cussão 
do projecto n . Wl.-'J rde m do dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se 

presentes os srs.: Ribeiro de Oliveira, Celes-
tino Soares, Nunes Pinhei ro, Olympio Bor-
ges, Carvalho Britto, Julio Tavares, Raposo 
de Almeida , Vasco Azevedo, Juvenal Penna, 
0Iympio Mourlio, Desiderio de Mello, Alves 
de Lemos, As to lpbo Pinto, Ago>tinho Perei-
ra, Edmundo Hlum, Xavier Rolim, Lindolpho 
Campos, F. Peixoto, Luiz Rennõ, Astolpho 
Dutra, Porto Primo, Simeão Stylita, Assis 
Lima, Jayme Gomes, Ribeiro Junqueira, João 
Luiz, Carlos Toledo, Gadpar Lopes, Franklm 
Botel ho, Joeé Gonçalves, Leopoldo Correia, 
e Jollo Velloso, fa ltando com causa partici-
pada o sr. Rodrigues Chaves e sem ella os 
mais senhores. 

Ab re-se a aessllo . 
Lida a aota da antecedente, e não, havendo 

quem sobre alia faça obser vaç!les o sr. Pre-
sidente a dá por appro vada . 

EXP.IIDIIINTE 
0 SR. I . ' SECRETAR!O dá conta do seguin-

te : 

• Officio 

Dois do sr. !. · Seorehrio do Senado, en· 
vianJo o projeoto n. 13 1, sobre incompatibi-
lidades eleitoraes e communicando ter su-
bido á sancçllo sob n. 162 a proposição de 
lei n. 104, desta Camara, aonullando actoa 
da Camara Municipal de Uberaba.-A im-
primir-se o projecto, ficando a Camara intei-
rada quanto ao objecto da communicação . 

Do sr. dr. Secretario das Finanças, trane-
mittindo as inCormaç!les prestadas sobre o 
projecto de valorizaçll.o do café, elaborado 



... 
pelo gonrudor do Batado do Rio de Ja-rceiro (Reg. n. 737, de 25 de novembro ae 
nelro.-A' oommlulo Ml:da eapecial. 1850, art. 197 .) 

O aa. AIToLPRO Dtl'llU. requer que ae oon- Art. 9. • Revogam-se aa diapoalç!!ea em 
alfDe na aota que ae eatlveue preaente i contrario. 
l8lllo de 6 do corrente te~a votado pela I Sela das commieaoaa, g de 'etembro de 
mOOIO apruenteda pelo aea llluetre oollega 1902.- João Luiz, - !".uir Rerttró .- A tmpri· 
realdenti em Pltanguy. mir se. . 

Identloa deolaraçlo fazem oa aenhorea As o sa . RIBEIRO JuNQUEIRA, por parte da 
tolpho Pinto e Raposo de Almeida. oommi1allo de Radecçllo, e11vln á Me~a o ae· 

Serllo attendidoa oa nobrea deputadoa. gulnte : 
0 IR. RAPOIO DI!: ALVEIDA prevaleoendO·Se 

dn tribuna comunica e a Camara ftca intei· 
rada que o &r. Brandlo Pilho !altari a al· 
gumu 1818ÕH por motivo juato. 

O aa. JuLIO T.a.VA&EI traz ao conhecimento 
da Camara que a oommlaalo incumbida de 
apreaentar ao governo que ae extinguiu a 7 
do corrente 01 agradecimentos do povo mi· 
nelro, cumpriu a sua miaallo.- A Camara 
ftoa Inteirada. 

O sa. NUlfEI PINHEmo communica e a 
Camara ftca egoalmente inteirada que a Mesa 
felicitou o ar. dr: Francisco Antonio de Sal· 
lea conforme delegação da Mesa . 

Nloha materiaadlstribuidaa para 2.· leitora. 
APREIBNTAÇXO DE PAB.ECERBS DE COMMII8liES 

O sa. Joio LuiZ, f.ela commiullo de Jus -
tiça Civil e Crimlna, apresenta o aeguinte: 
Par·ecer er~dacçllo para 3.' discussão sob1·e 

projecto n. 129 

A commiasio de Justiça Civil e Criminal e 
de parecer que o projecto o. 129 seja appro· 
vndo em terceira discus>llo, com a seguinte 
redacçllo, de accordo com o vencido : 

O Congreuo L'gislativo do Estado de 
Minas Oeraea decreta : 

Art. I.· Haverá em cada comarca tres 
avaliadores publlcoa, que omciarão nas exe· 
cuçllu, nos lnventarios e em todos os arbi· 
tramentoa judlciaes que não dependerem de 
conhecimentos technicos. 

Paragrapho unlco. Os avaliadores publicos 
nlio cfficiarlt!> em processos em que as partes 
accordarem na nomeaçlo de outros louvados. 

Art. 2. · Os avaliadores publicas serão vi-
tallcioa ., nomeados pelo governo procedeu · 
do concurso, observadas as normas concer-
nentes ao provimento dos officios de j ustiça . 

Art. 3. • As primeiras nomeações ~ erllo 
feitaa independentemente de concurso. 

Art. 4. • Verificado o impedimento de 
quaiquer dos avaliadores, o juiz da causa 
nomeará ad hoc quem substitua o lmpe· 
dido. 

Art. 5. · Compete ao juiz de direito a no · 
me2ção de avaliador inter in o em substitui· 
ção ao efi'tlctivo que não !!!!tiver emexorcicio. 

Art. 6. · Nos casoa em que o arbi tramento 
depender de conheci mento& tecbnicos, que 
os avaliadores publiccs nllo possu irem, se· 
rilo nomeados arbitro3 a apra~lmento d&s 
partes, do accordo com a legisl ac;llo em vi · 
gor. 

Art. 7 . · Se o arbitro nomeado por uma 
das partes nlo acceitar o cargo, o juiz no. 
meari quem o substi tua. 

Art. 8. · Dentre os avaliadores será des -
jgnado um que exercera as runcçõ! s de ter· 

Partcer e redacçüo fin al sobre o p1·ojecto 
11. 164 

A commiullo de Redacçlto de Leis, a que 
foi preaente o projecto n. 16~. deate anno, 
é de parecer que uja adaptada como ftnal 
a mesma redacçllo com que foi approvado. 

Sala das commisa!!es. 9 de setembro de. 
1g02.-Rod?·igues Chaves -Ribeiro Junqueira. 

0 PR. ASTOLPHO PINTO (pela Ot·dem) requer 
e obtem rtispenu d'ls formalidades regimen· 
taes afim de ser discutida e votada imme· 
diatamente a redacção fioal apreaentada. 

Lida, pois, e poeta em discuaall:o, é a 
mesma 11m debate approvada.- Remetta-se 
ao Senado. 

O SR. Jon NAL PF:NNA , pela commlssão de 
Commercio e lndustrias, apreaenta o se· 
gulnte: 
Parectt· po?'ll ~ .• tlírcussão sobre o projecto 

n. 162 

A commiseão de Commercio, Estatistica, 
Industria e Artes, a que !oi presente o pro· 
jecto o. 162, que crêa uma feira de gado no 
districto de Lirramento, município de Ayu· 
ruoca, e de parecer que o mesmo seja sub -
mettldo á 2.• discusslio e approvado. 

Sala das commissilel , 9 de setembro de 
1902.-Fen·eira t Mello.-Juvenal Penna.-
A Imprimir-se. 

'\"OTAÇÕE~ A DIADAS 

E' approvada em 1. • àiscuuão e v a e a 
commissão de dommeroio o projecto n. 130, 
do Senado. 

Submettid aR a >otos as emendas na. 5 e 6, 
do Senado, ~l pro posição n. 68, j:i re,i eit9.das 
pela C~ m ;r a e de no,·o :.~ ppro vad a> pelo Se· 
nado, confirma a Camara a sua decisão an-
terior quanto :i de n. 5, approvando apanas 
a de n. 6. 

An tes da YO tação oesaas emen las o er. 
João Luiz, pela ordem, declarou r, ue manti· 
n!Ja sobre ellas o morto de petHn.r que j á 
ha,·ia rr:anifeatado, v sto como a argumen · 
taçll.o havi da sohre a matar ia não lhe oon-
venc6u da eompeto ncia do Coar,resso do Ei· 
tado per;1 deli berar sobre o assumpto. 

Fo t\m ,·, cum u-.ia~ão de Rs Jocção as om en· 
das con junctan: e:;te com a re rerida proposl· 
ção. 

3 .• I>l!Cl•i PÃO D > PROJ BCl'O D, !57 

Em seguià~. iido e posto em 3. • discussão, 
é sem debate approvado e vae a commiss!io 
de Redacção o proj ecto n. 157, an nullando 
actos da Camfira Municipol do Pomba . 
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3.· DIICUIBÃO DO PRNICTO 00 S ~~NADO 

E' annuneiada a 3.' discuuli.o do prl'j ecto 
reaultante da emenda n . 4, do Senado, â 
proposiçlo n . 79. 

O •r. Cerlo• Teledo:-Sr . Pre;i ~ente, 
tomei a I a lavra unicamente para snbmetter 
á eonaideraçllo da Camara dos rrs . Deputa 
4oa uma emenda explicativa â emenda 2. · 
do Senado, depois das palan P.P:- respeita.1os 
01 aetuaes proviment os. 

A ra2.lio pela qual apreaent o esta emenda 
explicativa, !!e aeeordo com os illu ltrados 
membros da commisaão '.!.e Jnatiça Civil, é a 
aegui nte: da maneira por que e5t a redigid'i 
a emenda dt> Sanado, isto ti , reap~itado s o 1 
actu aeP p rovimentos, niio se dlio as vanta· 
gens que a lei tavs em mira e~tabelecer, 
por(!ue aende~ cer to qne os act uaes escrivl!.e! 
do registro geral de hypothecas sl!.o sobre · 
carregados além do s&rviço do regist ro com 
grande copia de outros trabalhos forenses, o 
que embaraça o servi ço publi co em relação 
ál execuções civeis e commerciaes, fi cando o 
eacri vl!.o companheir., de Cacto privado dessa 
compensaçllo na.tu,ral, a disposiç!lo da emen-
da pode dar logar, na pratica, à interpreta . 
çli.o de que ficam re•peitados os provimentos 
aotnaea dos offi claes do reglstr pela desi -
gnação, posse e exerci cio de seus respect ivos 
cargoa; por conse queneia, o proj ecto nl!.o 
aleançará o fim que teve em vista, que é 
eatabelecer um a compenl!lçllo para 0s escri-
vles companheiros, que nl!.o têm a aeu cargo 
o registro geral de bypothecas, conllando-
hlaa o serviço privativo das execuç!les clvels 
e oomm erciaes, nestas comprehendi':las t am-
bem as exeeuçl!es hypothecari~·. que cor· 
rem pelo respectivo juizo. 

Acredito que o illuatrado relator da com-
mlsslio de Jastiça Civil e Criminal, quando 
apresentou essa emendo., teve em vis ta que 
&JDda exist em no Est ado alguos cll.r t o-
rios .•. 

O eR. JoXo Lun:-Alguns privativos de 
execuções c i vais. 

0 SR. CAR L~ S TOLED:> .. pri vat ivos de e:te· 
cuçõ~s civeis annexos ao officio rio re. istro 
gera l a respe ito dos qnaes é de toda a. justi· 
ça e equidada, que o Congr esso Legis lativo 
Estadoal nlio lira os direitos adquiridos ues · 
sa importante classe de funccio aarios, ob-
•ervando o rli1p os~o na lei de organi z. ~çl!.o 
judic iar ia . Foi por isao que lembrei-me de 
apresentar à consideração da Gdm ara es ta 
emenda explicativ.l, no sen t ido de resgua r 
dar os di reitos adquiridos dos actuae s o:li · 
oiaes do registro geral,'l en joe car tor ios psr · 
tenciam as execuções eiveii e commercta cs 
por força da antiga legisla çlio , cJm p~ovi
mento privativo. 

Esper o, pois, que a :Jamara p ~o c a:l e r .i. em 
seu alt o crlt erto, de mo do que o proj ec to 
satisfaça o fim qne seu auctor te ve e m vi s-
ta ao , apresenta i-o . ( Muit~ br --n ; lllltilo 
bem). 

Vem à Mesa, .) li ~a , ~poia1a ~ posta om 
d isensal'i.o, aonju nctamento com o prc ject o, 
a seguinte : 

Emenda 

N. I 
A' 2 .· do mesmo artigo-depois daa pala-

vraa-respeita1ua os actuaas provimentos-
diga-se-privativos. 

Sala da• sessões, 9 de sebmbro de 1902. 
-Cm·los Toldo . 

O 11r . A•tolpbo Dutra diz que havia im· 
pugnado o proJacto como eshva l'edigido, 
por que ia ferir direito• da terceiros; porém 
que, tendo as emendas a alie oft'encidas, 
eliminado as duvidas por a. exc. levanta-
das, fazendo respeitar-se os direitos dos fan· 
coionarios antigos que ofllciam privativa· 
mente nas execuções como annexo da seu 
offieio, n l!.o nega seu voto ao projecto e b 
emendas. 

Não havendo mais quem sobra o projacto 
peça a palavra,enoet•ra-se a diseuulio, sendo 
o mesmo approvado e bem assim a emenda 
a alie oft'erecida pelo sr. Carlos Toledo.-A· 
commin ! o de Redacçao. 

Requerimento d s urgencia 

Ou . .José Goac;alvu (pela o1·~m), de· 
pois de obter urgencia, apresenta o seguinte: 
Parece r e rtdacçcio fina l sobre o p1·oj ecto n , 
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A commieslio de Redacçlo, a que toi pre-
sente o projecto n . !57, do corrente anno, 
ê de parecer que ae adopte, como final, a 
mesma redaeçlio com que foi alie approva-
do em 3. • diecuselio. 

Sala das commissõea, 9 de setembro de 
1902.-J osé Gonçatves .-Ribeiro Junqutira . 
-A imprimir-se. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

I. ' DISCUSSÃO DO PROJ t::CTO n . -170 

Lido a posto em 1 . • discussão, é, sem de· 
bate, approvado e vae á comm1ssão de Orça-
mento o projecto n . 170 ao bre approvaçl!.o 
de contas do exercicio de 1900. 

DISC USSÃO B E)IEND.\ il DO SEN AtO 

São l i:!.as e p Jstas em di scusslio as seguin-
tes: 
E.nenda s offe>'ccidas e appl'ovadas pelo Sen<~ào 

.i p 1·oposíção ele lei n . 103 , da Cama• a do: 
sr s. Deputados . 

'l. · 
Ao art. 3 . · Accrescente se i11 ·/ine : - que 

tara ma.is a gratificação ria 400~000 por ser · 
viços extraord i nar ios. 

2.• 
.-\ccrescente-se onde convier : 
Artigo. Fica restabelecida a disposição 

do art. 5. • da lei n . 177, de 4 de setem-
bro de 1896. 



3.• . 
Artigo. As aulas do Gymnasio Mineiro 

aer!o abertas no dia 1. • de setembro e en-
cerrada• no dia 15 de maio de cada anno. 

4.• 
Artigo. Esta lei entrará em execuç!o des-

de a data de 1ua publicaç!o. 
Paço do Sanado do Estado de Minas Ge · 

rasa, Bailo Horizonte, a?B 4 de setembro de 
1902.-Antonio Martins Ferr~ira da Silva , pre-
aidente.-Dr. José Pedro Drummot~d, I.· se-
cretario.-Manoel Teix eira da Costa, 2. · se · 
oretario. 

PROP OSIÇÃO DE LEI A QUE SE REFERE AS 
EM!o:NDAS SUPRA 

O Congresso do Estado de Min as Geraes 
decreta : . 

Art. I.· Fica annenda á cadeira de Me 
chanica a de Geometria e TrigonJmetria do 
Internato do Oymnasio Mineiro. 

Art. 2. · Fica creado no referido Interna-
to o Jogar de porteiro com o vencimento 
annual de 1:200$000. 

Art. 3. · Ficam elevados a: a) 3:600$000 
a gratltlcaç!o annual do Reitor dG mesmo 
Internato ; b) 3:000$000 os vencimentos do 
profenor de desenho · c) 3:2005000 os ven-
cimentos do Secretario . 

Art . 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Bello Horizonte, 22 de 
agosto de 1902. -Fmncisco Ribeiro de Oli 
vtira, presidente.-CelestitiO Soares da Cruz, 
1. · seoretario.-Dr. Felippe Nunes P inheiro, 
2. · secretario. 

Não havendo quem sobre :J.S emendas do 
Senado peça a palavra,enoerra-se a disoussn:o 
e procedendo-se a votaçllo são as mesmas 
approvadas.-A' commis1ão de Redacção. 

DISCUSSÃO DE EMENDAS DO SENADO 

São lidas e postas em discussão as se-
guintes 
Eme>ldas offerecidas e approvado s pelo Senado 

á proposição ••. 92 , da Cauw •·a elos srs . De · 
1"'1·td03. 

1. · 
Ao art · I. · AccJ•escente·Sf' ia-fi uc:- do. Es· 

trada de Feno Central do Bruil. 

Ao Ht. 
se:- 10. 

". -· ' 
2 .• 

n. I. · onde se lé- 30-diga-• 
3. • 

Ao art . 2 . ·, n. 2.· Substituam -ee aspa· 
lavras-se o Presidente do Estado anim jul 
gar con vemente-pelas seguinte~ : - por 15 
annos. 

4.• 
Ao art . 3. · Accrescente-Ee :-Paragrapbo 

unico . O contracto será ass'gna lo dentro do 
prazo de om anuo. 
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Paço do SeDado do Estado de Mina• Ge· 
raes, Bello Horizonte, aos 4 de setembro de 
1902.-Antonio Martins Fm·reira da Sil,a . 
presldente .-Dr. J osé Pedro Drumtllond, I.· 
aecretario.-Manoel Teixeira da Costa, 2. • 
eeoretarlo. 

Proposição de lei a que se retere as emen-
das aupra . 

O Congresso do Estado de Minas Geraea 
decreta : 

Art . I.· Fica o Pres idente do Estado au · 
ctorizado a conceder a Luiz de Rezende, An · 
tonio Eulallo de Souza, Anselmo Pereira de 
Andrade, Fellaberto Dayrell Junior , Fran-
cisco José de Vasconcello! Lessa, Joio Fali-
cio dos Santos, Antonio Botelho Guerra, Nel· 
aon F. Humphrey, Vicente Gome• Jardim e 
Miguel de Almeida Telles, á empresa que or-
ganizarem ou a quem melhores vantagens 
oft'ereoer, privilegio, por cincoenta annnos, 
para oons' raoçllo, uso e goso de uma estra-
da de rodagem , s~·stema « Callletes Mono-
rail » qne, partindo da cidade de Diaman-
tina, vá terminar na cidade do Curvello ou 
em outro ponto mais conveniente. 

Art. 2. • Siio egualmente concedidos os 
seguintes favores : 

I.· Privilegio da zona de 30 kilometros 
para cada lado da linha ; 

2 . · Garantia de juros de 6 'I· sobre oca-
pital maximo de dois mil contos de r éis se 
o P.residente do Estado assim julgar conve-
niente ; 

3. · Preferencia em egualdade de condições, 
para a oonstrucçãQ de ram aes ; 

4 . · Dispensa de impostos estadoaes ao ma· 
terial importado para a constrocçllo e trafe -
gamento da estrada ; 

Art . 3. · Os concessionarios se obrigarlio, 
além das claueulas em uso, mais ás seguin-
tes : 

I. • Depositar no tlleaou ro do Estado, em 
dinheiro ou em apolices da div ida publica 
do Estado ou da U niã~ . quantia equivalente 
a 2 'I· do valor da conceseão para garan-
tia da execução do contracto. 

Este deposi to poderá ser restituído quan do 
ror entregue ao t rafego, um t recho da estra-
da cujo custo seja, pelo menos , egual ao 
deposito : 

2 .• Depositar no t 1: eeouro do E~tado , 
por trimest raa adeant adoa. qu antias neces -
sarias para as despesas de tlscalizaçllo. 

3 .• Come,ar a construcç1lo da estrada no 
prazo que pelo go ·•erno fvr marcado , sob 
pena de ca1ucidade e perda do deposito, 
sal vo o caso de fo rça n' ninr . 

Art . -1. · Rev gnm-se as di sposições em 
cont rario . 

Paço da Camara dos D~ pu tados do Estado 
de Minas GeraeP, Bell o Horizonte, 13 de 
a~; o sto de 1002.- F,-cmcisco Ribeiro de Olivei•·a , 
presidente . - Crle>líno Soa r• s d{l Crt< o, I. · 
Hecrstario. - Dr . Ft'lip],e Ntme3 Pinhei1·o, 2. · 
secretario. 

Ninguem pedinóo a palavra sobro! 118 
emendas do Senado, en cerr·a-se a discussão, 
sendo as meamas approndas .-A' commiuão 
de Redacçiío. 
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DISCUSSÃO DE EMENDAI DO I ENADO 
Dispensada a leitura, a requerimento do sr. 

João Luiz, alto posta& em discussão as se · 
guintes 

Emendas offer«cidas e approvaias ptl o Sma• 
do ao projecto n. 8 1, da Cama,·a dos B1·s . 

Depu tados, de 1902 

(Iniciada aob n. 131 ) 
1.• 

Ao art. 1. · 
Supprimam se as palavras : até que o 

provimento se faça interina ou definitiva· 
mente. 

2.• 
Ao art. 2. · 

Substitua-se pelo seguinte : 
Artigo . Os exames de habilitação, de que 

trata o art. l 92, § 14, da lei n. 18,de 28 
de novembro de 1891, serlio feito& perante o 
Tribunal da Relação em sessl[o extraordi · 
na ria. 

3.• 
Ao art . 2.·, §§ J. · , 2 .· e 3.· 

Supprimam ·se. 
4.• 

Ao art . 2 . ·, § 4 . · 
Substitua-se pelo seguinte : 
Paragrapho. As attestações de morali-

da1e exigidas pelo art. 153, n. 5, do dec. 
n . 585, de 15 de março de 1892, poderão ser 
supprid a1 por justificação proceasada com 
com ci tação l}o promotor de justi ça. 

5.• 
Ao art. 2. ·, § 5. · 

Substitua-se pelo seRuinte : 
Paragrapho. O examin ando pagará a taxa 

de 200.3000, que sera distribuída pelos mem-
bros do Tribunal presentes ao acto do 
exame . 

6.• 
Substitua-se pelos seguintea : 
Artigo. Compete ao juiz de direito pro-

rogar até um anno o prazo para o inventa -
rio, ficando revogado o § 4 . · do art. 
192 da lei n . 18, de 28 de novembro de IR91. 

§ 1. · Do despacho do jui z de direito. con -
cedendo ou negando a prorogação, poderão 
as partes aggravar para a R9laçllo . 

§ 2. · Serã arrecadado na estação fiscal 
da comarca , como renda do Estado, antes 
do despach o do j uiz de direito, a taxa mar · 
cada no art. 4. ·, da lei n . 105. de 24 de 
j ulho de 1894 . 

7.• 
Acorescente-se o seguinte : 
Artigo. E' abolido o· sorteio dos adj untos 

nos julgamentos da competenaia do Tribu· 
nal da Relação, salvo o disposto no art. 278, 
do decreto n. 585, de 15 de março de I 92, 
nos casos em que a legislação em vigor o 
exige, observar-se-ha o disposto no art. 4. ·, 
da lei n. 133, de 17 de agosto de 1895 . 

Ao ar t. ~- · 
Supprima-se . 

Ao art. 5. · 
Supprima-se. 

Ao art. 6. · 
Supprima·se. 

Ao art . 7 . • 

8.• 

9.• 

10.• 

11.• 

Substitua -se pelo seguinte : 
O recurso de que trata o art . 1!5, do dtl· 

creto n. 955-A-de 5 de novembro de 1890 · 
será processado e j ulgad o na instancia su · 
perior como o de aggravo, podendo as par· 
tes ser ouvidas no termo de 10 dias, se o 
requererem. 

Ao art. !l. · 
Supprima-se. 

12.• 

13.• 
AcoreEcente·se onde conv ier : 
Artigo . As ferias do fô ro serão as do art. 

27, da lei n. 17, de 20 t.le novembro de 1891, 
que contin úa em vigor, e as do at't. I .·, u . 
2, da lei n. 35, de 19 de j ulho de 1892, fi-
cando revogada a lei u. 316, de 12 de ee-
tembro de 1901. 

14.• 
Artigo. O porteiro do Tribunal da Relação 

terá , além de seus Yen ci mentos, o emolu-
mento do art . 148, da lei n. 105, de 24 de 
julho de 1894. 

1- • ;}, 

Ar t igo. Os officiaes de justiça do mesmo 
Tribunal servirão alternativameute-u m per-
an te o Tribu nal e o outro nos cartorios. 

16.• 
Artigo . E' ex tensivo aos empregados da 

secretaria do Tribunal o disposto no art . 
16, da lei n . 6, de J•j de outubro de 1891, 
afl m de poderem se defender perante ã 
auctoridade c(l mpeten e para sua demis@ãO 

1 i ,a 

Artigo . O no>iciado. a qu9 a Ilude o arl. 
20, da lei n . I , de 1901, tatnbem co mpre -
hende o exercício do cargo de secretario da. 
R~laçã0 por sei, annos . 

1- .• 

juAr t,igo . Dos accori!!tn que passaram em 
I gad o os respectivos re lntores far ão um 

furnm ario servindo de epigraphe, entregue 
ao Presidente do Trib un al que o remetterá 
ao governo para ft~zer publi car em folhetos 
trimensalme ote, e os expõr á ven1n na 
imprensa do Eit ado. 

N .• 19 
Ar t igo. Para a avaliaçao d'3 bens penln· 

rados, serYirão os avaliadores nomeados ú 
prasimento das partas, de conformidade com 



o di1poeto no art. 17, do decreto n. 9.549, 
de 28 de janeiro de 1886; e, ae modificados 
para o juramento on compromisso, nito ac· 
celtarem a nomeaçlio, nomeará o JUiz qnem 
OI IUbltltua. . 

Artigo. O governo, no regulamento que 
upedlr para execuçAo de&ta lei, provlden· 
ciará para que se torne e1Jectivo o dl1posto 
no art. 511, da lei n. 72, de 27 de julho d11 
1893-e mais diapoalç!!ea em vigor, quanto a 
prazo• para actos do proceuo e decia!!ea ju-
dioiariu lnterloclltorias e deftnltivas, em 
primeira e se~unda inatancia. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge· 
rae1, Bello Horizonte, 25 de agosto de 1902. 
-.Antonio MartiiiS Ferreim da Silva, preei-

. dente .-Dr. José Ped1·o Drr.mmond, 1. · se -
cretario.- Agostinho Cesar io de Figueirt do 
Côrte1, 2. · secretario. 

O er . .João Lala:- (Nllo devolveu o 1eu 
dlaaur•o.) 

O er. C•rvalho Britto: · (Nllo tlevolveu 
o 1eu discurso) .. 

N!o havend'l maia quem sobre u emendas 
do Senado peça a palavra, encerra-se a dia· 
cu111lo 'e procedendo-se a votaçllo sllo as 
mesmu approvadae.-A' commiBBilo de Re· 
dacclo. 

2. • DISCUSSÃO DO i' RQJ ;:CTO N. 169 
Finalmente lido e posto em 2.• discuaeão 

por artigos, encerra se eeta sem debate, e ft. 
ca adiada a votaçlo do projecto n. 169 lO· 
bre licença ao escrivllo do judicial e notai da 
comarea da Viçora cidadllo Franciaeo de 
Paula Oalvlo. 

Na!ia mais havendo a tratar-se, o ar. Pre -
aidente designa para amanh ã a seguinte: 

ORDEM DO DI ~ 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura e approvaçll:o da acta. 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segunda leitura dos parecei es de commia· 

tões e dos projectos, depois de impressos 
e diatribuldoa . 

Apresentaçlo de paracere s das commiasuea. 
Apresentaçlo de projectos, requerimentos, 

indicações, interpellações ou moçõeP. 
Discuesão de requerimer. tos, indicações, 

interpellaç lies e moções . 
Approvação de redacç l>es ll naes. 
Votaçllo da mataria cu ja discuesllo ficou 

encerrada. 
SEI ;UNDA I"ART E 

Até 4 horas da. tarde : 
Terceira discusall.o do projeoto n. l6ô, so -

bre proceuo de legitimação de posses de 
terras publicas. 

Discussão unlca das emeuhs do Senado a 
proposição de lei n. 80, sob~a exploreçã? de 
rioa de domínio do E~tado . 

Levanta-se a sessão. 

a ao 

63.• SESSÃO ORDINAR!A, AOS 10 DE SETBM· 
BRO DE 190! 

PREIIDENCIA DO IR, JUBBIRO DE OLfVEIRA. 

SU&DlARIO : - 1'" parte da ordem do dia. -Acll . 
-Expedlente .-ObserVIções dou. JoAo Lulz.-
Apres-.otaçA? dos pareceres para 2. • discussão 
doa projec:tos 1u. 1?0 e Jgo do Senado .-Dia-
cuasão de redacçAo Ooal.-Volações adiadaa . -~.· 
parte.-3.• discussão do projecto n. 1611.-Dis-
curaos e em1odu dos sra. Astolpbo Ploto e 
Carloa Toledo. -Ordem do dia . 
Ao meio dia, feita. a ehamada, acham-se 

presente• cs sre: Ribeiro de Oliveira, Cel81· 
tino Soares, Nunes Pinheiro, Alves de Le· 
moa, Porto Primo, Raposo de Almeida, Vas-
co Azevedo, Olympio Mourllr, Xavier Rolim, 
Agostinho Pereira, Lindolpho campos, Luiz 
Rennó, Jayme Oomea, Freitas Castro, João 
Velloao, Joré Gonçs1vee, Julio TaYares, F. 
Peixoto, Astolpho Dutra, Simello Styllta, Ri· 
beiro Junqueira, Olymplo Borgea, Franklin 
Botelho, Ignacio Marta, Ferreira e Mello, 
Juvenal Penna, João Luiz, Carlos Toledo, Sil· 
va Fortes, Astolpho Pmto, Edmundo Blum 
e Carvalho Britto, faltando com cau~a par· 
ticipada 01 era. Rodrlgue11 Chaves e Brandão 
Filho e aem ella os mais senhores. 

Abre-se a sesslo. 
Lida a aeta da antecedente, e, não havendo 

quem sobre a meama faça obaervaç!!ee, o ar . 
Presidente a dà por approvada. 

EXPEDI ENTE 
0 SR. I. • SECRETARIO dá conta do seguinte : 

officio& 
Do sr. 1. • Secretario do Senado, communi· 

cando ter subido á saneçlo sob n. 163, a 
propo>ição de lei desta Camara n. 99, regu-
lando a faculdade concedida ao governo 
para execução da lei n. 281, de 16 de setem-
bro de 1899, sobre escolas primarias.-A Ca-
mara ftea inteirada. 

Do mesmo s~. Secreta trio, devolvendo, 
acompanhada de emendas, a proposiçl[o de 
lei n . 84, fazendo coincidir a divisllo admi-
nistrativa e judlclaria do Estado e communi · 
cando a rf'jeição da proposiç!o de lei n. 106. 

A' imprimirem-se aa emendas para or-
dem dos trabalhos e inteirada quanto á 
commiss!o. 

o sR. JoÃo Luiz requer e obtem diapen-
sa das formalidades regimentaes afim de 
que as emendas do Senado, á proposlçllo de 
lei n. 84, figurem na ordem do dia se· 
guiute. 

O )!ElMO SENHOR, trazendo ao conhecimen-
to da Camara a noticia do falleclmento do 

I venerando pae do sr. d.r. Gaspar Lopes, re-
quer a nomeaçllo de uma eommisslio para 
apresentar perames a esse illustre collega e 
para desanogal o. • 

O SR. PRE!IDENT!Ii nomeia para a referida 
commissllo os senhores Julio Tavares, Jolio 
Luiz e Astolpho Dutra . 

NA:o ha matarias dish-ibuidas para segunda 
leitura. 



••• -
APRESENTAÇÃO DB PARECEREI DA8 COMMlS· 

I!IES 
N. ~ 

Ao art. 4. • : in·fine - acoreacente se- no 
O sR. JuLIO TA. VARES, pela oommissão de prazo maximo de dois annos. • 

Orçamento, apreaenta o seguinte: 
Parecer pam segunda dírcussão sobre o pro-

jecto n. 170 

A' commlsaão de Orçamento, a que foi 
presente o projeoto n. 170, do corrente 
anuo, approvado em l. • , e de parecer 
que seja elle submettido f. 2.• discuiBilo e 
approvado. 

Sala das commiss!!et, 10 de setembro de 
1902.-lulio Taoores .- Va/e1·io de Rezende.-
A' imprimir -se. 

O &R. JoXo LUiz (pela ordem) requer e 
obtem dispensa das formalidades regi· 
mentaes atlm de que seja dado para ordem 
do dia seguinte o projecto apresentado. 

0 SR. FERREIRA E MELLO, pela cornmissão 
de Commercio, envia á Mesa o seguinte : 
Parecer para 1egunrJa cliscllssüo sob1·e o p>·oj e· 

cto n. 130, do Senado 

A oommiuão de Commeroio, Estatlstica, 
lndustria. e AI tes, a que foi presente o pro-
jacto n. 130, do Senado, é de parecer que 
o mesmo aeja aubmettido a segunda discus-
l!.o e approvado. 

Sala das oommiuões, 10 de setembro de 
l úv2 .-Fe1Teira e Mello.-lm:enal P~nna . 

0 3R. AsTOLPHO PINTO ( pela ordem ) re-
c,uer e obtem dispensa das formalidades re· 
g-imentaes para que fiquem na ordem do dia 
c projecto apresentado. 

Não ba projectos a aero m apresenta-
dos . 

DISCUSSÃO DE REDACQÃO FIN.\ L 

E' em seguida lida e posta em discussão, 
e sem debate approvada a redaoção final do 
projecto n. 157 .-Remetta-se ao Senado. 

VOTAÇÕES ADI ADAS 

Passando-se à votação da mataria cuj a 
discussão ficou encerrada , ti approvado em 
segunda discusslio e vae á commissão de 
Petições o projecto n. 1119. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE\! DO DI A 

'l'ERCE: IRA DIE<:US ?ÃO DO P ROJ ECTO . • 166 
E' lido e entra em terceira discussão o 

p~oj e cto n . 166, sobre proce~ so de leg itima · 
ç;;o de terras publicas. 

O sr. Astolpbo Ploto : - (Não de,·oi,·eu 
c R~u discurso). 

V.im á Mesa, são lidas, apoiadas e po;tas 
eo discussão conj unot!lmente com o projecto 
na seguinta.: 

Emeada s 

N. I 
A0 art. I.· : -depois da pal avra -le~!'\t ! · 

maç ic\o-accrercente se-e revalidaçiiC'. 

::-: . 3 
Ao art. 6. · Em vez de - 10.3000 -diga-1e: 

-5$000. 
Sala das •ess!!os, 10 de setembro de 190;a, 

-Lindolpho Campcs . -Aetolpho Pinto, 
O sr. Cu los Toledo : - (Nilo devolveu 

o seu discurso). 
Vem á Meaa e são lidas as seguintes : 

N . 4 
Ao art. I.· Modifique se : o processo de 

legitimação de pos~es será summario e cor · 
rerá etc . 

N.5 
Ao ar t. 2 . · Modifi4 ue-ae : nestes proces. 

101 será admit t ido todo genero de prova~. 

N . 6 
Ao art. :'!. · Modifique -se : da decisão que 

julgar ou não apprc ·,ada n. po. se, caberl'lo 
os recursos leg:;.es. 

N. 7 
Ao art. 4. · Ampliativa : ill ·finc-na forma 

da lei n. 27. 
Sala das sesa iJe,, 10 de setembro do i 90~. 

- Ca rlas To !td•J. 
Não havendo numero legal para submetter 

a apoiamento as emendas e tendo o sr . 
Lindolpbo Campos pedido a palavra, o sr. 
Pra~idente deeigna par~ au:anhã n seguinte : 

C'RDEM DO DI.\ 
P ii !MEIRA. PARn 

Atti uma hora da tarde : 
Leitura e ~.pprovaçlio da acta . 
Expediente. 

Até duas horas da tarde : 
Segund:!. leitura dos pareceres de commis · 

6lí ea e dos projectrs . depois de impressos e 
distribuídos. 
Apre~ent ar,fío d<! pa!·eceres das commis-

lsões . 
Apresentaç.lio de pro;ect,•s. requerim entos, 

indi caçõe~ , inte rpellaçilee ou moçcies . 
Discussão de ~equer i men tos, indi caçõos in. 

terpellaçüee e moç~es. 
Approver;ão da red acçils:; llnr.es. 
2. · discupaã dv pw ject c- n. IiO, sobre 

j approYação de co11 n, do oxorcic:o do HJO:J. 
2. · d0 de . I:JC, da SeuJtdt•. s ~bre feira de i ga':lc· no município de . 1 ,z d~ E~ap :tn lta . 

' 8EG' . • ·r·A l' A. <'E 
I 

I 
Até 4 horas d:;. ta rde : 

1.· db:oussão de p ~oj eoto u. 131, do Se · 
nado. sobre inco wpati bil idndes eleitoraes. 

! Di Hc;.~seão dr.s etr.enllas do S<Jnado â propo· 
' siçilo dtl lei n. f•S . dec lr,rau do ni\o s ~ cam-
1 pre ;t e u de~ no ,·oicr ,·et; ol das t erras para 



··~ . 
--'-• 

01 fina do Imposto territorial o doa machi· 
nl1moa e predioa deetlnad.oa á intluatria ma-
nufaciurelra. 

l>iscusallo das emendo& do Senado á pro-
poalçllo de lei u. 8~, fazendo coincidir a di· 
vl11to administrativa e judiciaria do E!l · 
tado. 

Discussão unica das emendas do Senado 
á proposiçllo de lei n. 84, fazendo coinci-
dir a divlallo adminiatrativa e judiclaria do 
Estado . 

Diaoussiio unica das emendas do Senado á. 
propoaiçl!.O de lei n. 80, sobre exploraçlio de 
rios de domlnio do Estado. 

Continuaçiio da terceira discuasiio do pro-
jacto n . 166, sobre processo de legi timação 
de poases de terra~ publica s. 

Levant a-se a aeaaão. 

64.• SESSÃO ORDlNARIA, AOS ll DE SETEM· 
Bi~ J DE 1902 

PR ESIDENClA DO SR . R IBEIRO DE ÜLlVEIRA 

SUill i\IAHIO : - 1.• parte da ordem do dia.-Acta. 
-ExpM iente .- Observações dos srs . Ribeiro Ju n. 
queira. Astoi pbo Outra, Joao Luiz e Jul'enai 
Penna .-Apre;en taçâo, Oi!cossllo e vo ia~llo das 
redacções Unaes :\s propvsiçues de lei• ns. 92 e 
103 .- -Ap reseutaçllo do parece r n. 2v8 e do pare-
cer para 3.• discas; l o do projecio n . i69.-2. • 
discuss:IO do projecto n . 170. - Hequerimento de 
nrgencia do sr . I. · Secretari o . - ~. · discuss~o do 
projecto n. iW, do 5enado .-Art. I. · .-Discur-
sos e emt ndas dos srs . Hibel ro Junqueira e 
João Lolz . -Observaçües do sr. Asto lpilo PllllP. 
- Discurw do sr . Carlos To lcdo. -2 . · parle. -
-1. . dlscussi\o do projecto n. i31, do 5enado. -
Requerimento do urgencla do F r . I; Secretario .-
Idem do sr. tl ibeiro Junq uei ra.- .~ p resentaçao, 
discussão e Yotaçilo da reaa('ção lin .ll do projecto 
reiultanle da emenda n. -1, do S enad~ , á propo-
si~Ao de lei n. 7ft , da Camara.-Ui ·cussão das 
emendas do Senado á pr~ posi\·;1o de lei n . · 8 . -
Deciar<çl\0 do sr . João Luiz.- Discussão de 
c 11 e o da~ do Senado ú proposiçào de lei u. 8~ . -
O::"·tuso do sr . João Luiz. -Obserl'ações do sr . 
l~'pr· J do Corrêa .-·Declaração do sr . Jayme Gc-
m~:.- Discussão .lc emendas do Senado ;, pro-
po siç ã~ ·lu lei o . 80 .-0rctem do dia . 
Ao m.io dia, feita a chamada acham-se 

presentes os srs . : Ribeiro de Oliveira, Ce· 
lestino SoareB, Nonas Pinheiro, Olympio 
Mour-ão, Agostinho Pereira , FraDklin Bote 
lho, Olymplo BorgeP, Jcão Velloao, Leopoldo 
Corrêa, Luiz Re'lnó, Carvalho Britto, Julio 
Tavares, Freitas Castro, Astolpbo Dutra, 
Alves de Lemos , Ferreira e Mello, Raposo 
de Almeida, Xavier Rolim, Lindolpbo Cam· 
pos, Aasis Limo, Vasco Azevedo, Jayme Go-
mes, .Joll.o Luiz, lgoac(O Murta, Gaspar Lo-
pes, Simeilo Stilita, P.lbeiro Junqueira, Juve-
nal Penna, Carlos Toledo, Porto Primo, 
ABtolpho Pinto, José GonçalveP, Edmundo 
mum e Silva Fortes, faltando com causa 
participada os srs. Rod ri gu ~ s Chaves e Brnn· 
dão Filho e sem ella os mais senhores . 

Abre-se a sessão 
Lida a acta da:ant cedente, t> , r: ão havendo 

quem sobre ella faça observações o ar . Pre · 
sidente a dá. por approvada. 

EXPEDIENTE 

0 SR. I.' SIICRETARIO dá conta do leguin-
te : 

0/ficío 

Do ar. dr. Delfim Moreira, Secretario do 
Interior, eommunicando que, tendo tomado 
posse daquelle cargo á. 7 do corrente, i p1o 
ra~t() tem renunciado o Jogar de deputado 
que anter·iormente cccupava e testemunhan· 
do o alto apreço em que tem os . llluatres 
membros desta Camara e os tous desejos 
que alimenta em ser utll aos mesmos no alto 
cargo em que o collooou a confiança do 
exm. sr. dr. Presidente do Estado.- A Ca· 
mara fica inteirada. 

Do sr. coronel Franaisco:Bressane, commu-
nioando ter tomado posse e assumido o 
exercicio do cargo de Prefeito da Capital 
para o qual foi nomeado á. 7 do corrente 
mez.-A Camara fica egualmente inteirada. 

0 SR. RIBBIRO JU!'\QUIIRA, fazendo Yer 
achar-se desfalcada a commisslto de Reda -
cção pela ausencia de um dos seus mem· 
bros pede nomeação de quem preencha In-
terinamente a vaga. 

Com o assentimento da Camara e nomea-
do o sr . J u venal Penna. 

0 SR. ASTJLPHO DUTRA. communica e a 
Camara fica intei rada que o sr. Epaminon-
das Ottoni tem faltado e continuará a faltar 
por mais algumas sessões por mot ivo de 
molestla. 

O m. JoÃo LUiz traz ao conhecimento da 
Cama.ra ter a commlsalio incumbida de dal' 
pesamos ao sr. OaRpar Lopes cumprido o 
seu deve1·.- A Camara fica inteirada. 

O er . .Jnv~nnl Penna:- Sr . Presidente, 
na noite de 6 para. 7 de fevereiro deste 
anuo, foi assaltado o ponto de vigia fiscal 
de Parabybuna ; desse assalto resultou ter 
sido roubado aquelle ponto fisca l. 

O respectivo e zeloso funccionario, sr. 
Joaquim Ribeiro do Valle, deu parte a au-
ctoridade competente que procedeu ao inque · 
rito, verificando se que o roubo fõ rapraticado 
por 2 audaciosos gatunos que, infelizmente 
a policia não poude capturar. 

Aquelle zeloso funcclonario pediu ao Con-
gresso perdiio desse desfalque e eu submet-
to á considpraç!io de v. ex c. o documento 
que me foi enviado, relativo ao assumpto, 
afim de que v. exc. o encaminhe a com . 
missão competonte que o tomará na consi. 
der ação que merecer. 

Requeiro ainda, que, antes diaso, seja 
esse documento publicado no orgão orfi cial 
afim de que a Cama r a possa j ulgar com per-
fe ito conhecimento da causa. (Muito bem ) . 

Atteatado do sub·d•hgado de P olicia do 
Oistrioto de Mnnte Ssrrat, rd'ereute ao 
11esalto que solfreu 1\ casa do pnnto fiscal 
da Pauhybana a que se refere o disour· 
ao supra. 
Sub-delegacia de Policia do districto da 

Monte Serrat, em '28 de agosto de HJ02. 
Attesto qne do proseguimento do inquerito 

a que procedi para descobrimento doa au· 
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atores do assalto que na no:~e de 6 para 7 
de fevereiro ultimo soffreu a casa do ponto 
llacal de Parahybuna, situada neste distri -
cto, resultou a certeza de eerem elles doia 
oueadoe gatunos, vindos de !Ma, oe quaea 
no dia seguinte foram viatos na estaçll:o de 
Serraria, com o din~eiro tnrtado, sendo, In . 
felizmente, intruct1!eras até agora as dili· 
genclas empregadas para captu rai os. 

O que não resta duvida é estar provada a 
ciroumstancia do assalto e o furto praticado 
contra o vigia Joaquim Ribeiro do Valle, que· 
goaa nesta circumscdpçllo sympatblaa pela 
sua probidade e honradez. O que atnrmo . 
-0 sub-delegado de Policia, Lucio P. An. 
dracle. 

Reconheço verdadeira a asoignatura supra 
do subdelegado de Policia Lucio PanCiro ae 
Andrade, por pleno conhecimento; e dou Cé . 
Em teetemunho ds v~rdade. 

Monte Serrat, 28 de agosto de 1902. -
Francisco de Albuquerque, 

Publique se na fórma requerida e en vie-
se à com missão de Petições. 

Ni!.o ha 2. · leitura. 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES DAS COMMU8ÕE8 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA; pela commis-
sllo de Redaçlo, apresenta as redaçoes ti-
naes das proposições de leiB ns . 92 e 103 
de accordo com as emendas do Sena'.!o. 

A requerimento dos srs. Vasco Azevedo e 
João Velozo ~ão despensadas as formailda· 
des regimentaes afim de serem descutidas 
immediatamente as redacções apresentadas. 

Lidas, pois, e posta em rliFoussão successi -
vamente alio sem debate approvadas as re-
dações finaes das proposiçõos de leis na. 92 
e 103. 

Remettam se á &ancçiio, communicando-se 
ao Senado. 

0 SR. XAVIER ROLIM, pela commissito de 
Instrucçiio, apresenta o seguinte : 

Parecer n. 208 
(Terceira legislatura) 

Ao exame da commiseão de lnstrucçiio 
Publica foram submettldas as representaçOes 
em que os concelhos distriotaes da Concei 
ção do Rio Acima, no município de Santa 
Barbara e de Barreiras, no município de 
São João Baptista, reclamam a creação de 
escolas do ensino primario para o sexo ma s· 
cullno nos respectivos districtos, visto como 
M mixtaa, que alli existem, niio bastam 
pa:ra sua numerosa populaçiio em edade 
escolar. 

Tendo sido enviado ao Presidente do Es-
tado pa; a a rancçiio o projecto em que o 
Congresso Legislativo declarou permanente 
a attri buiçilo conferida pelo § 4. · do art 3.· 
da lei n. 281 d6 16 de setembro de 1899, é 
a colilmlssiio de parecer que sejam as refe . 
ridas representações remettidas ao Poder 
Executivo para resolver o que mais conve · 
niente seja ao ensino .publico primaria . 

Sala das commisEões, 11 de setembro de 
1902.- Xavie r R olim .-Freitos Ca~tro.-Lin· 
dolpho Campos.-A imprimirem·se. 

A C.- H 

0 IR. PORTO PRIMO pela commiuilo de 
RepreaentaçOes manda i Mesa o eeguinte : 

Par•cer para 3. • discusailo •obre o projecto 
n. 16!1 

(Terceira legialatura) 
A commlasilo. de Representações, Reque· 

r!m~ntos e Ptttlçlle~, á qual foi preaent.e o 
proJeoto n. 169, Já approvado em segunda 
d1scuaailo, à de p:.recer que ~eja o mesmo 
aub;'D~ttido á 3.• discursao e approvado 
red1g1do como se acha. ' 

Sala dad oommiasões, 10 de setembro de 
1902. -1-'orto Primo .-Simeti.o Stylila.-Silt111 
Furtes (com restricçlles).-A rmprimir·ee. 

Nilo ha pro)ectos a 16rem apreaentadoe. 
2. • IJI&CUS@ÃO DO PRQJECTO N. 170 

. Lido, poid , o posto em segunda discuu ão, 
e upprovadu sem debat6 em todos os seus 
artlg<!S e volta á commisolio que o elaboro•J 
o proJecto n. 170, sobre ~>ppro vação de contas 
do exercício de 1900. 

RBQUBRIMENTO DE URGENCIA 
0 SR •. 1.• .SECRETARIO (pfla Grdem) , obtendo 

urgenc1a, le um otnclo do ar. l.· secretario 
do Senado, devolvendo, acompanb a ias de 
emendas, as proposições de leia ns. 04 e 95, 
sobre força pnbl1ca e orçamento do Estado 
para o futuro exercicio, e communlcando 0 
at11amento da propo~ição n : 93 por tempo 
mdetermlnado.-lntelr&da e Imprimam-se as 
emendas. 

2.• DISCUSRÀO DO PROJE:CTO N. 130, DO SENADO 
Em ~eguida é annunciada a 2. · discus,l[o 

do pro;ecto n. 130, do Senado, sobre fei ra de 
gado no município de Mar de Hespanha 

Em disoua1ilo o art. 1. · • 
O 11r. Ribeiro .Joaquelra :-Sr. Presiden-

te, meu intuito ao pedir a palavra é apre-
sentar algumas emendas ao projecto em di&· 
cussilo; entretanto devo começar declarando· 
me favora.vel a esse mesmo projecto, visto 
que as ferras de gado ~àm trazer, indiscu-
tivelmente, o desonvolnmento da industrla 
pastoril no Estado. 

Como, porém, em meu modo de pensar o 
Congretso Legislativo quasi nunca conhe~e 
p01: intermedio de seus membros, os legarei 
ma1s aproprrados pard a collocaçiio dessa• 
Ce1ras, .entendo que devemos deixar ao poder 
execut1vo a escolha dessas localidades. 

E1s porque apresento ao art. 1.· a seguinte 
emenda : Em voz de «nas proximidades da 
estação de Sapuoaial:*, diga se-:-«no logar que 
o governo JUlgar rna1s conveniente». 

Conforme a Camara niio ignora, a estaçll:o 
de Sapucala, Da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, esta collocada no Estado do mo de 
Janeiro, além das divisas de Minas· nestas 
oondiçO~a. julgo mais conveniente determi-
nar-se que a feira seja creoda mesmo no 
munlcipio de Mar de Hespanha, porém na 
logar que o governo julgar mais conveniente, 

0 SR. A&TOLPIIO PINTO :-0 logar mais COD• 
veniente é exactamente esse. 



••• 
0 IR. RIBEIRO JUNQUEIRA·:-Diz o IUoatrado 

oollega que o logar mala conveniente é exa-
otamente eaae, maa como, apeaar do conhe-
cimento que a. exc. tem daqualla zona, nllo 
poaao, neate ponto, beber com segurança 
naa fontea por elle apreeentadas, offereço a 
emenda a que me referi, porque, conforme 
acabo de declarar, a eataçlo de Sapuoala 
aoba-se em outro Estado, e para que a feira 
aeja abl estabelecida nóa teremos neceuldade 
de conaegulr da Central a conatruoçlio de 
ama outra eatação fronteira f.quella, separa-
da do no11o Estado pelo rio Parahyba. 

O que eu nlto quero, sr. Presidente, é que 
a Camara dos Deputados, determinando Jo-
gar certo, possa dlfficoHar o estabelecimento 
da feira, prejudicando commettimento tl!.o 
Importante. 

0 811.. A-TOLPHO PINTO :-0 que pode prejU· 
dlcar são emendas, que talvez Bl'_jam rejeita-
das pelo Senado. 

0 811.. RIBEIRO JONQUIIRA. :-Não ha ÍDCOD· 
venlente em Ppresentar emendas, que pode-
rio aer rejeitadas pelo Senado: entretanto, 
ae aquelle estiver de accordo oommigo e 
pan11r como eu penso, appaovará a emenda, 
de modo que teremos a feira estabelecida 
no Jogar onde deve sel-o. 

0 SR. AITOLPHO PINTO :-Para O anno. 
O 111.. RmBIRO JUNQUEIRA :- Aproveitando 

o ensejo de me achar na tribuna, vou apre-
sentar mais dois artigos additivos ao projeoto 
em dlaousslio. 

Conforme a Camara não ignora, já passou 
em 1.• dlaousa!o um projecto de lei identico, 
oreando uma feira de gado no dlstrlcto do 
Livramento, municlpio de Ayuruoca e eu, 
vendo a neoenlade que tem aquelle munioi . 
pio de um melhoramento de tal ordem, que 
muito concorrerá para o seu progresso, e 
tambem reconhecendo que a feira de gado, 
sendo estabelecida naa margens da Sapucahy, 
pode concorret• grandemento para o desen-
volvimento dena e>trada e oonsequente di-
minuição de juros pagos pelo E3tado, reaclvi 
transformar aquelle projecto em emenda, 
allm de que no Senado passe apenas por 
uma dlscus!!to, sendo convertido em lei este 
anuo tTlesmo. 

Baseado nos meamoa argumentos que pro-
duzi em relação ao município de Mar de 
Hespanha, em vez de determinar que a feira 
seja creada no municipio de Ayuruoca, Jis-
trtoto de Li vramento, digo que sej a creada 
no municipio de Ayuruoca, nas margens da 
Sa~ucaby, no iogar que o governo julgll r 
mau convententc . 

Conheço 11lgum tanto aquelle município, 
mas não, infelizmente,~ diatricto de Livra-
mento ; entretanto, sei, porque ouvi ha pou-
co de um dos mais distinctC!s moços da actual 
gera ção, o dr. Antero Botolbo, que aquelle 
municipio, por cujos progresso e bem estar 
tanto esforça , comporta a feira e tem neces-
sidade della ; eu, poràm, conheço tambem 
lagares como Carvalho e o Francez que eão 
apropriadissimca para nelles se estabelecer 
uma feira de gado. 

Deixo por irso ao governo do Eetado a ea-
oolha do Jogar que fôr mais conveniente . 

A terceira emenda que apresento refere-se 
a uma feira para a zona da Matta, devendo 
aer areada no municipio de Leopoldina, no 
logar que o governo achar maia conveniente. 

Eu poderia, Imitando o que acaba de dizer 
o nobre oollega residente em S. José d'Aiém 
Parahyba, determinar Jogar, dizendo ser elle 
o maia conveniente para o estabelecimento 
da feira, mas tenho convicção profunda de 
que melhor conhecimento do que eu; ape-
sar de ser daquelle municipio, terá o gover· 
no do Estado. 

E depois, &r. Presidente, por maia ímpar· 
cial que eu seja, por maia interesse que eu 
tenha em que o projeoto ae conve1·ta em lei, 
de maneira a produzir beneficios ao Estado, 
po11o ser suspeito aos meus lllustres colle· 
ga11 ( nilo apoiados gerae1 ) ••• 

VozEs:- Todos nóa fazemos justiça aos 
sentimentos imparoiaes e independentes de 
v. exc. 

O s11.. RtBBII\.O Jul'\QUEIRA... como tendo 
interesses partioularea, interesses politicoa 
em que a !eira seja collooada neste ou na-
quelle ponto. 

Conllo, ar . Presidente, no crlterio do go-
verno, que, tenho certeza, procurará todos 
os meios de estabelecer a !eira no logar 
mais apropriadll para o desenvolvimento uo 
Estado. 

As emendas que apresento, conforme a Ca-
mara acaba de vàr, absolutamente não alte-
ram a eilaencia do projeoto, pelo contrario , 
modiflcam-n·o de maneira a tornai o mais 

I via\·el e mais de acoordo com os intere'3aes 
do Estado. 

Já o disse e não me canço em repetir : e 
fóra de duvida que o governo do Estado, que 
dispõe de engenheiros, de pesaoal competente 
para estudar as diveraas localidades dos mu -
nicipios, tem obrigaç!io de conhecer melhor 
do que nós oa pontos mais apropriados para 
o estabelecimento das feiras. 

Sou insuspeito para fala r a es te respeito, . 
sr. Presidente, porque mesmo no passado 
governo, ao qual estive sempre em oppoai-
ção, quando se discutia aqui qualquer pro· 
jecto que determinava localidad~ s para esta · 
belecimentos rlessa ordem, eu sem pre mani · 
festei -me em favor de deixar ao governo a 
escolha e a determinação de8sas localida· 
das. 

Assim. proc.oào coherentemo!• te e nada 
mais faço que desej ar o progredir do meu 
Estado. ( M uito bem ! M"'ito bem! ) 

\"êm :i me@n , são lidas e estando apoiadas 
pelo numero de asa ignatnras entram em dia-
alio c·onjuctamente com o art. I . · do prc-
jectt' as segu i nte ~ 

E menda.; 

N. I 
Ao art . I.· - Em vez de « nas proximida-

de da estação de Sapucaia » diga-se « no 
Jogar em que o governo j ulgar mais conve-
niente. » 

N !1 

Accrescente-::e onde convie:: 



Artigo. Fica creada .. ma fdira de gado 
no município de Ayuruoca uo Jogar que o 
governo julgar mais conven iente, á margem 
da estrada de ferro Sapucahy ou de ~eu 
traça :lo d'3 accordo com a legislaç1ío em Yi . 
gor. 

N. 3 
Accrescent e-se onde convier : 
Artigo. Fica creada uma feira do~ g-ado 

no município de Leopoldtnn, no Jogar que 
o governo j ulgar mais conYeniente, de acr.or· 
do com a Jegislacllo em vigor. 

Sala das sessões. I: de setemuro de 1902. 
-Ribeiro Junqueira .- Ignacio Murta.-
Altolpho DHlr a. - Freitas Castro. - J o$é 
Gonçalvet. 

O e r . .Joiio Luiz : - ( Não temes o seu 
discureo ; . 

Veo1 ã mosa, é lida e fsiando apoi ada pelo 
numero de assignaturas Entra em diEcuasl!o 
coojunct amente com o art. I.· a ~eguinte 

N. 4 

3215 

de parte do município de Saependy, a maior 
parte dos munioipios do Turvo e de Lima 
Duarte, e uma pequena parte do munici · 
pio de Lavras, toda essa zona criadora que 
comprehende o valle do rio Ayuruoca e o 
valle do rio Grande, na embocadura des · 
te rio com aquelle, toda essa lmmensa 
a1 ~a não tem a menor relaçlio com a fei-
ra de gado de Tres Corações do Rio Verde. 

A feira de Tres Corações serve a uma 
• zona muito ditrerente: a do valle do rio Gran-

de, do rio Verde e do rio Sapucaby, 11 to:la 
a zona do extremo sul, que antigamente fazia 
seu commorcio de exportação pela estra-
da do Picu, hoje pela Minas o Rio, ao passo 
que o commercio de exportação de gado de 
Ayuruooa era feito pela· antiga estrada de 
rodagem do Passa Vinte, por onde passa 
ho je o traçado da e.strada de Cerro OePte de 
Minas em demanda do sertão, a p artir do 
Livramento por onde taa.bem pa~sari\ a e3 · 
~rada Sapucahy com outra direcção . 
• Ma1, sr. Presidente, o que é facto é o 
seguinte : a povoação de Livramento, situa-
da no município de Ayuruoc&, é uma povoa· 
ção importante ; tem grande extensão de 

Ao art. I.· - jepois das palavras- Es· pastagens apropriadas para o estabeleoimen-
tação da Sapucaia - diga-se« e outra ao dis· to de uma fe ir a e e ponto terminal da 
tricto de Livramentt>, município de Ayuru- estrada de ferro Sapucah y, actualmente ; e 
oca » . O mnis como no artigo. v. ex c . Eabe e a c a~ a não ignora que essa 

( S. R. ) est rada tem luctado com as maiores difficul· 
Sala das sesaõe s li de setembro de 1902. dades para promover seu prolongamento. 

- João L11 iz . - Lu i • Rcnnci . - Si111cão Sty l t- Ora., a determinaçllo de uma feira de gado 
la . - Ca rlos Tc·ledo. - Raposo rle ..!llneicla . nessa povoação será um elemento de proa-
- Juli o Tava r ~s. - Al iJes de J.emos. - A ssi~ paridade para incrementar essa ferro-via, 
Lima . que, até ho je, tem pesado grandemente aos 

O SR . JoÃo Lm z,ao enviar á mesa a emen- cofres do Estado. 
da supra,pele se consulte a Camara se con· Eu conheço palmo a palmo o município de 
cede preferencia para sua emenda com re· Ayuruoca, e principalmente toda a zona cir · 
laçlio a de n. 2, do ar. Ribeiro Junqueira. cumYizinha do districto do Livramento ; lá 

O SR. AsTOLP!I O PJ:-.:T,\ indo á tribun a , de· nasci e Já residi muitos annos ; por conse-
clara que nrro ba raz.lio para adoptar-se a quencia discordo de meu illustrado collega 
emenda do sr. Ribei r o J unqueira qu anto á quando em vez de designar positivamente o 
fixaçl!.o do ponto e !C que deva ser ios to.lla- Livramento, lembra Carvalhos a 4 leguas e 
da a feira constante do projecto, pois que o Fraot.ez a 3 1)2 leguas .•• 
:>ponto adopt ado e o melhor posaive: na (!uel- O aR. RIUEIRO Ju NQUEIRA:-E' um incentivo 
la zona. para a estrada levar seus t rilhos a esaas lo-

Assi m, pois, vota con tra a emenda do no- calidades. 
bre depu tado. O SR. c .~RLOs ToLEoo ... embaraçando a 

O sr. t' arloo; Tol<•olo:- z;r . Presiden te, collocaçã? da feira o di iT! cultaudo a sun p ro· 
ped i a palavra para declarar ú casa que . xim a insta llação. Uema i@, é pl'e~is.o no· 
voto pela omentie. :lo illustrn1o repr esen· J tar que aquella localidade deve preferir to-
tanta do -L• di s , i c to J•esi!lento nesta ca i das as ou tras , visto como é, por ns sim di-
pita!, 11 a qu a l e~tabP !ece desi gnadamen te zor, o limite do campo com a niatta, o acha-
os pontos em qu6 devem oet' esta belecidas se em maior proximid ade dt• mercado do 
as feiras do gado. 

1 
Rio do .Janeiro, onde, em poucas hore s, o ga-

A razão pela (\U3l .J (•U o meu Yoto â : do poderá chegar. 
emenda 11,1 nobre depu :a:!o o, de>de quo Ee Desde muito tem po, Sr . Pres iden te. nmi-
'trata tlo estabele0inte n:o de uma f'uira no J goa dedicados dn municíp io de Ayu rucca, 
sul de ~lin as, Gtn um tl istric to do munici· entre os quaes dosth~co o di gno e pstriot ico 
pio de me:t nnscim '3nlo, >\ raz:'l:o pri nJ i· 2gente executivo, o hODI'ado o p reiltlmoso 
pai à r1ue co n ltocen da muito de perto a zona chefe elo pa1·t ido republicano do muni cí pio 
em que eJtà situado o distric~o de Livra - li reaidente na l'reguez ia do Livramento, o dia· 
mento, :anho a rlocl ardl' á C<~mam dos Sf@. tinct:> am i ~o da Fituac11o passada,- o sr. 
Deputados que esta fei1'a de modo a lgu m I conego Jo;t: de Arimath én , ténHe e~ ror.;ado 
podeni ser pre j u di~1al .1 ~ u n l q u ar ou ra foi- para que c~ F a foi ra soj n croad a , n i; fl por in · 
: a do sul de . 1in a~, pri ncipa lmente n de teresso po liticr•, não po!' intere~ se . . . 
Tr es Cor·acods ,!,> ~ : o \' srdü. pnr·que " mu 1 O m. RIB EIRO J r:-: QL•r.JRA :- l\inguelll f,t· 
nici pi o do .~yu r o oc.t , n:"t t'T sú pela st!" po ' !ou e1n intet· ~;s :e po l i~ico . 
pulação, pelos seu s ,·astos campos de cr ia· I O SI<. CARL?S Toi.F.Do ... pe>soa l, mns por -
ção, pe lo que p~od ~ z , ass im como um a grar..· q•1e, i nd9nti~c~<los c('m as neces sid ades da-
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quella extenn zona, lembram epugnam para 
que eaaa medida aeja uma realidade, de mo-
do que o munic!pio de Ayuruoca e todos 01 
adjacentea, poaaam ter um &~coadouro prom-
pto para 01 seus productoa. 

Juatitl.cando 11aim, rPpidamente, as ra-
11111 pelaa quaea acceito a emenda do no-
bre deputado, reaidente nesta Capital, que 
determina, po•itivameote, o ponto, a loca· 
Jlzaçlo du1a feir1. concluo dando parabena 
a 1. exc. por haver concorrido para o pro-
grelao e o desenvolvimento do munlclpto on-
de tive a felicidade de naacer. (Muito líem I 
Jlt~ilo bem I) 

Encerrada a diaouullo aem debate e c"n-
IUitada a Cllmftr& sobre a prerereocia, é pre 
ferida a emenda n. 4 do ar. Joio' Luiz, quo 
é approvada coojnnctamente cem o art. 1. • 
e bem assim a~ de na. 1 e 3, sendo preju-
dicada a de n. 2 

Sem debate é approndo o art. 2. · e con-
sentindo a Camara que o projecto puse a 
3. · dlscusello vae elle á rommlssllo de Crm-
mercio. 

2.• PARTE DA. ORDEM DO DIA. 
1.• DifCUESÃO DO PROJECTO N. 131, DO fEN ,\DO 

E' lido e posto em 1: discussllo o se-
guinte: 

Projecto n. 131, do Senado 

O Congre11o Legislativo do Estado de Mi-
nas Oeraes decreta : 

Art. 1. · A• lnoompatibllidades e;tabeleci-
daa no art. 1117, !! 2.· da lei n. lW, de 26 de 
novembro de 1891, comprehendem os func 
clonarlos de que trata o me1mo artigo, até 
1ei1 me:r.e1 antes da eleicllo. 

Art. 2. • Esta lei vigorará desde a data de 
sua publlcaçlo. 

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

Paço do Senado do Estado do Minas O e · 
rae•, Bello Horizonte, ao8 6 de setembro de 
1G02.-Afltoni<> Marti"s F11-reira da Silva, 
Prealdente.-Fra,cisco Ferreir!l. Alves, 1. • 
secretario.-Manoel Teixeira da Costa, 2. · 
secretario. 

Nilo havendo que:n sob o mesmo peça a 
palavra encerra-se a dlscussõo, sendo ap-
provado o pr~jecto que vae á commiss!lo de 
Legislaçlo . 

Requerimentos de t<rgencia 

REDAOÇÃO FINAL 
A oommlnllo de Redacçll.o de Leia, a que 

foram presentes &a emendas da C11mara á 
propoelçlo n. 79, lnicia4a no Senado, propõe 
sejam dadas b mesmas as seguintes reda-
cçõea tloaea : 

I.• 
Ao artigo unico. «Em.nz de art. 4. ">> di-

ga-se «primeiro.» 
2.• 

Ao art. I.· Depois das palavra~ «regi1tro 
geral» accre11cente-se «re•peitadoe os provi-
mento• privativo&.'> 

3.• 
Accrescente-se : 
Art. 2. · Revogam se 88 disposições em 

contrario. 
Sala daa commissões, li de aetembro de 

19'l2-Ribeiro Junqueira .-Jut>enal Ptnna.-
José Gonçalves. 

Lida, pois, e posta em discussllo é sem de-
bate approvada. -Ao Senado. 

DISCUSSÃO DB EMENDAS D:> SENADO 
Slo lidas e po!tas em dlscun!lo u seguin-

tes 
Emendas olferecirlas e approvadas pelo Strnado 

á proposiçtfo de lei n. 98, da Camara dos 
~rs. Deputados. 

I. 
Ao ar-t. 2. · Substitua-se pelo seguinte : 
E' permlttida a lnscripçlo em separado 

das partes de terraa e bemfeitoriaa per-
tencentes a um proprletario no mesmo Im-
movei. cobrando-se o imposto sobre o valor 
total dellaP, excluldaa ae de valor venal infe-
rior a dez mil réis. 

2. 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo. Os lançamentos para a arrecada-

ç!lo do imposto prevalecer!lo por dez annoa, 
salvo si durante este período occorrer o au-
gmento ou a diminuiçl!:o do valor das ter -
ras. 

Paço do Sanado !lo E~tado de Minas Ge· 
raes, BeiJo Horizonte, aos 4 de setembro de 
1902.- AntGt~io Martins Ferreira da Silva, 
presidente.-Dr. José P~dro Dru»u710IId, I.· 
secretarlo.-M·a,oel Teixeira da Costa, 2.· se-
cretario. 0 IR. I.' SECRETARIO (pela orde >n), ob 

tendo Urgencia, lê Um ofllclo do Senado, en - PROPOSIÇÃO DE LEI A QUE IE REF&R.EM AS BM~-
viando o projscto n. 132, auctorizando a DAB SUPRA 
conceS~lo de prlvile~ á Corupanhia Let;-
poldina para a construcç!lo de estraolas do C Congresw do Bata-lo de Minas Oeraes 
ferro .--A imprimir ae. decreta : 

O SR. R· B ~tao JuNQUBIRA (pela ortkn•) Art. I. · Não se comp!'ehende no \"alor 
requer o ob Lem dispema das Corma:idades ven~l das terraF, para Od fios do imposto 
regimeotaes a tlm de llgurar na orde m do te rritorial, o dos macbinismos e predios des-
di& de a m~nh!i o prCljecto n. 1~2. do SenadJ . tinados á industria manoCactureira que Co-

O M~~Mo SENHOR obtendo ainda urgencia, rem determinado! e definidos em regula-
apresenta, pela coromiu!lo de Redacç!lo e mento. 
requer e obtem dispena• das formalidades r e - ~ Art. 2. · Para o eJl'eito da cobrança do 
gimentaes a!lm de que seja a mesma discu· impotto territorial, a inscrlpçll.o das partes 

. tida e votada immediatemente ,a seguinte : de terras e bemfeltorias possuídas numa ou 
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mate fazendas de um só munlci~io, será I ficam pertencendo, em sua totalidade, b 
feita separadamente e o imposto recabirá comarcas do que fazem parte o> dlstrictoe 
sobre o valor total deeeae partes salvo o dis · de paz elevados a féde dos referidos muni· 
posto no § I.· do art. 2. • da lei n. 271, do ciplvs. 
1. · de setembro de 1899 . Art. ~. · Os districtos de pa:r;, territorios 

Art. 3. • Revogam·se as disposições em e fazendas transferidas pela citada lei do 
contrario. uns para outro~ municípios ficam perten · 

Paço da Camara doe Deputados do Estado cendo as ct.:narcRe de que fazem parte as 
de Minas Oeraee. Bello Horizonte, 19 de sédes dos municípios p1ra onde se deu a 
agoeto de 1902.-Francisco Ribri•·o de Olivei>·a, transferencia. 
preeldente.-C.,leslitlo Soare< da Cruz, 1. · se· Art. 3. · Ficam pertencendo a co moNa de 
oretario.-Dr. Felippe Nunes Pinluiro, 2.· se· Bello Horizonte os municípios de VJJla Nova 
oretario. do Lima e de S\nta Quitaria. 

Nlnguem pedindo a palavra sobre ae emen · Art. 4 . · R9vogam·se as disposições em 
du do Senado encerra ·ee a discusallo &fndo as contrario. 
mesmas approvadas. -A' commissão de Re · Paço da Camara dos Daputa1os rio Esta'.io 
daoção. de Minas Oeraes, Bello Hodzonte, 28 de ju· 

O sa. Joio LUIZ (pela ordem) requer que lho de 1902.-Fra•lCi<ro R beiro de Olioei.,.a, 
consigne na a c ta ter votado contra as refe · presidente .-Celestino Sonru d• Cru~, I. · se· 
ridas emendas . cretario.-Dr . Felippe Nunes Pinheiro, 2. • 

Será attendido o nobre deputado. secretario. 
DISCU~!ÃO DE E)IENDAS DO SENAJ;O 

O sr • .Joi\o Luiz : - (Niio temos o seu 
diEcnrso). 

Slio lidas e poetas em discussão as se· O orador conclue requerendo que a emen-
gulntee n. 2 reja dividida em duas pqrtes . 

Para discuss!io e votação a primeira parte 
Eme·nda& oRe•·ecidaB e at>Jwovadas pelo Sena i o mandando continuar na. comarca do Alto Rio 

ao projecto 11. 84 , da Camartl Doce o di~trioto · da Pied•de da Boa Bsperan · 
1.• 

Ao art. 3. · subetitna·se pelo sel(ulnte : 
Fica pertencendo á comarca de Bailo H o· 

rlzonte o munlclpio de Santa Quitaria. 
2.• 

Accrescente.ae : 
Arti go. O! districtos da Piedade de Boa 

Eeperança e Conceição do Rio Verde contl· 
nnam a fazer parte das comarca~ do Alto 
Rio Doce e Baependy, a que pert,nciam . 

3.• 
Aooresc:ente se : 
Artigo, As fazendas transferidas de um 

município para outro, peloa arts. 36 in·fine 
39, 42 e 44 da lei n. 319, de 16 de setembro 
de 1901, sem limites traçados, continuam a 
fazer parte das con.aroas a que pertenciam . 

4.• 
Acorescente·se : 
Arti~ro. o~ vencimentos dos juizes e do 

promotor da justiça da comarca da Capital, 
a partir da publicação deata lei, ser!lo os 
da 1eguinte. 

TA ilELLA. 

Juizes de direito........ . . . 8:6003000 
Jui?.es substituto... . .... . . . 4:800 :,000 
Promotor de justiça. . .... . . 3:6005000 
Paço do Senado do E•tado de Minas Oa-

raes, aos 10 de setembro de 1902.-AniO?tio 
Martins Fen·ei•·a da S ilva, presideoto.-Dr . 
José Ped•·o Dr14mmond, 1. · secretario. - !tfa . 
noel Ttixeü·a da Co!la, 2. · senetari o. 

PROPOUÇÃO N. 84, INICIADA. SOB O N . 133 
O Congreuo do Estado de Minas Garaes 

decreta : 
Art. I.· Os monlclpi r. s creados pelo art. 

I.· da lai n. 3 19 de 16 de aetembro de 190 1 

ça e a segunda ma.ndando continuar na co 
marca de Baependy o districto da Conceição 
do Rio Verde. 

O 8r. lU beiro .Jnuqaelra : - Sr . Pre-
sidente, sinto discordar de meu illustrado 
collega, residente neata Capital, em rel~lio 
á emenda 2.·, do Senado, porquanto não 
vejo nella os inconvenientes notados por 1. 
f XC . , ao contrario, h a grande interesse para 
os habitantes da Conceição do Rio Verde. 

O m. JoÃo Luiz : - Não apoiado. Dou 
minha palavra de honra que a maioria da 
populaç!io pode, as•im como tam bem o con · 
selho distr.ctal; &penas 4 indivíduos se op· 
põem a isso. 

0 SR. RIBEIR<' JU:-iQUEIRA .. . em con · 
tinuar a rezar parte da comarca dA Baepen · 
dy, de onde os lã? muito maia proximos que 
da sede da comarca da Camp~nh a , sendo 
as co mmunicações para. aqu ell a muito e 
muito mais faceis. 

Não posso r:tuvidar e nunca du videi da pa· 
lt vra do meu illustrado colle11a . quando diz 
que a maioria dos habitantes de Conceição 
do Rio Verde pe.:le a Sllll passal(em para a 
comarca da Campanha, mas eu não estou 
discutindo com o que redem aqu ellea babi· 
t nntes, estou discutindo MI(Un1o m<~u mo 
do de pensar e com o conb•cimfuto que 
tenho da localid ~ de A t ambem com a 
certen de que a "continu ação do districto 
de Conceição do Rio \ 'arde na comarca de 
Baependy satiPfaz muito mais aos seus in· 
teresses. 

Qu anto ás tr<!s considerações adduzidas 
pelo nobre deputado, - de or.iem po· 
lltica, de ordem admini~trativa e de ordem 
judioiaria-, é ind iscutível que mu l ta~ del-
las calaram em nosso espírito, prin cipalmen· 
ta as de ordem iud ictaria e Hdministrativa, 
mns estHS d·zem t amb em r espeito (como 
ponderou o illuwtre collega re sidente em 
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Cataguazea) i Gatra parte da emenda que I O aR. RIBEIRO JuNQUEia~ ••. mu, com !ran-
nlo foi impugnada por a. exc. · c,ueza, desejaria immenao ver ease pedido 

Quanto ao>a recurso; eleit,r.tes lembradoa r em confronto com a população do Rio Verde. 
pelo nobre deputado, tenho a diz~ r- qui não O aR. JoÃo LUIZ :-Espero satisfazer a v. 
procede a argumentação de a. exc . exc. 

0 fR. JoXo LUIZ : - Oa recar1011 de quali - 0 IR. RIBEIRO JUNQUEIRA :-Conforme jâ 
tl.caçlh eleitoral. di:lle, ar. Presidente, a Coaatltuiçlo exige 
Os~. RIBilRO Ju;-.;QUí>iRA : - Oa r_ec_urso11 que a dlvisio admtni1trativa coincida tanto 

de abata_me!lto aM .f.'Jt?B p~ran ~e _o .JUIZ dõ quanto 1>ou ivel, com a dlvillo judiclaria, e 
:paz do d1~tr!nto, daut tem de aegutr p~ra o nllo é razoavel que oa habitante~ de Concei-
JUiz de d1re1to da comarca, uma vez Jnt~r · çllo do Rio Verde que residem a 2 e 3 le-
poatos perante ~ .i_uiz de _pa_z do Rio VerJo ~nas da séde rla n~marna de Bae;>en.ty, te-
seguem para o JUIZ de dtr~1to da co maNa nham de ir á ~éo:le da comarca da Campanha, 
de Baependy a que ea1e dtst_r,_o:o vae ficar a 8 e maia Jeguas. 
pertencendo, sem ha':er posa1~1hdade. de co a· o &R . JoXo LUIZ :-E 01 que moram maia 
fllch entre as auctor1dades ]ud•c1artas das perto da campanha no mumo diatricto vi!o 
duas comarcas. para Ba pendy 9 ' ' 

Quanto aos outros recursos eleltora9r, do e . 
reconhecimonto de vereadores e juizes de O SR. RIBEIRO JuNQUEIR~ :-Ha perfeito 
paz. nllo procade ainda a argumentação de engano da parte do meu lll~strado collega ; 
1. exc ., porqne e!sas recursos sãn interpos- o ~o,!lto ma~ proxlmo do d11~ricto de Con-
tos não da eleição em si, mas do facto do ce1ç,10 d_o R10 V~rde para a c1dade ~a Cam-
reconheolmento e eue & fetto pela camara panba, ~ mais distante que para a c1do.de de 
que tem funcçã:o na 1éde do município . Baepenay · _ 

Por conaequenoia, ip, o facto, está deter- O_ IR· JoAO LUIZ :-Pelo amor ~e _Deus ! 
minada a competencia do juiz de direit(l, Entao. v. exc. nll.o conhece o dletrJcto de 
porque este não tem outra obrigação senlio Conceição do Rio Verde. 
receber os recursos e fa zer enc :uninhs.l-os O SR. RIIIEJRO JuNQUEIR~ :-Voto pela 
perante o Trlbona.l da Relacão. e rnenda do Se~ado, sr. Presidente, porque 

o aR. JULI ~ TAVARBs :-E 0 que pensa v. ~stoo convenCido 9ue ella vem consultar os 
exc. sobre o pontJ de vista constitucional da IDteress~s dos bab1ta!ltes daquella locahda· 
medida 1 de. (Jlutto bern I Muito bem I) 

0 IR . R!llCIRO JU:\QUEi RA :-Penso que a 0 SR. LEOPOLDO CORREA, na fórma da rasO· 
emenda do Senado é perfeitamente constitu- luçllo n. 3, pede que para proceder-se a vo-
cidnal (ap::zt·tes) . A Constituiçllo diz. que a taçl(o seja dividida a emenda n. 3 em duas 
divialo administrativa coincidirá com a di- partes. 
visllo judiciaria, tar.to quanto possit"el. Nlto havendo maia quem sobre 18 emendai 

U:n dos casos deasa possibilidade é a co:n- peça a palavra, é encerrada a disouasi'ío e 
modidade dos hatlilantes. submettldas ó. votos as emendas, são appro-

0 aR. JoÃo LUIZ :-Pois et;. affirmo a v. vadas as de na. I e 4 na integra e as 1.• e 
exc. que a maioria da população pede a aua 2.• parte das de na. 2 e 3, sendo rejeitadas 
transferencla para a comarca da Campanha : a segunda parte da de n. 2 e a primeira 
depois, a distancia para est'l é muito menor parte da de n. 3. Devolveram-se ao Senado. 
que para Baependy. O SR. JA na GOMEt (pela ordem) requer que 

o &R. Rtt<EIRO JuNQU F.IRA :-sinto ni!o ter se consigne na acta ter votado contra as 
estado presente meu illust rado collega quan- emendas ns. 2 e 3. 
do eu dlase que nil.o duvidei jamais da sua Será attendido o nobre deputado. 
afllrmativa quanto â opinião e quanto 11os 
deaejoa dos habitantes de Conceição do R'o DISCUSSXO DB EMJ>N D.-1.8 DO SENADO 
Verde, mas, eu accrescentei tambem que 
falo com o r.onbecimento que tenho das lo· i>ão lidas o postas em dlecussi'ío as seguin-
calldadee, sem attender ao s desej os mani tas : 
!estados por aquelles habit antes, dese jos quo 
não podem ser a expreuão da vordlldo . /c-·acntlus !•//'ere · idas a appl'ovadas pelo Scr.ado 

O 8R . . I(•ÃO Lurz:- Como se julga da com- â pro,.osiçt!o "· 8 ·1, rla Camm·a dcs Sl's, De· 
modldade doa p n·os senllo pelo desejo da P"'(ldos . 
maioria ? 1 .• 

0 SR. RIOEIRO JL•:o-;Q t.;EI A : -Per~unto ao 
meu illustrado co ll~ ga s~ fez um plobiscito Ao art .. I. - .~acrescente se depois da pa-
de todo~ os habitantes dil' Conceição do rti o la,-ra Estado :- devendo a explorn çll:o ser 
Verde, ~e o pedido 11 qu o s . exc . r o refero feitn p&lo procea!O de dragagom, ou por< u-
repreaenta :1. maio~ pHte dos habit-antes dn.- tt•os . mais apeifeiçoados, S9lll prej uizo do 
quel le districto, ou ~e a mai or parte de 8 eu Ecrnço de navegaçl.lo. 
eleitorado 1 I 9 O eR. Jl'ÃO Lt;IZ :- Po>.>o gnraoti t• quere· --• 
presenta a maic r pnr·te d"~ h ab: n11nte~ de I Ao srt. 1. " § 2."-Accrescente-se: -e de-
Conceição do Ri o Verde. poeitarão autes da aasignatura do contracb 

O sR . RWEIRO JUl\Qt;b:l rl A :-.-\ credito om um a caução de cinco a vinte contos de réis' 
absoluto na palavr·a do "' eu co!lega . .. . a juizo do governo, qua reverterá em ben s ~ 
• O BR. JoÃo Lvtz :-.\ prova é quo não .-eiu i doto dos cofres publicoa ne> ca ao do inexecu-
a.qui nem um pr' testo ccnt ra . ção do c0ntracto. 



O governo poder6. levar em conta da cau-
çlio a importancla doa eatudoa reitoa para a 
exploraçlio. 

3.• 

Ao art. 1, § 3.•- Substituam-se as pala· 
vra' :-e o aerviço de navcgaçlio :-pelas 
aeguintes :-e os do Estado sobre as que-
das d'agua de aeu dominio . 

4.• 
Ao art. 2. ·-0nde se lê-da lei- dlga·ae 

das leis- ; e aocreacente·le : - e n. 285, 
do 18 de setembro de 1899. 

5.• 
Accrescent&·B& onde convier : 
Artigo. A caução de qae trata o § 2.• do 

art. 1.• só poderá ser levantada quando fo· 
rem inloiadoa os trabalhos da exploraçlo. 

Paço do Senado do Eetado de !lllnaa Ge-
raes, Bsllo Horizonte, aoa 4 de setembro de 
1902. - Antonio Marli11s Ferre ira da 8-ilva 
presidente.-Dr. José Pecfro Drummond, 1. ~ 
secretario. - Manoel T:ix eir'l da Co!la, 2. • 
secretario. 

PROPOSIÇÃO DE L J-:1 A. QUE S E RE FIRE AS 
EMINDA.B IUPRA. 

O Congresso da Eatado de lllinas Oeraes de · 
ereta : 

Art. l. · Fica o governo auctorizado a 
conceder privilegio para exploraçlo de mi· 
neraea no leito dos rios de dominio do Et· 
tado. 

§ I.· A a concearões nlio pod.ern:o ter prazo 
maior de 30 annoa. 

§ 2. • 03 concenionarios se obrigarão ao 
pagamento annual da quota que ror fixad a 
para tlscallzação por parte do Estado da exe· 
cução do contracl.o. 

§ 3.· Ficarlio sempre resalvados os direi· 
tos de terceiro• e o serviço de navegação. 

Art. 2.· As conceasões obedecerão, qoanto 
aos onus e favores do E~ta<io , em tudo que 
lhes forem appllcaveis, as disposições da lei 
n . 148, de 26 de julbo de 1895. 

Art . 3.· Revogam·se as disposiçõe• em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, BeiJo Horizonte, 19 de ju· 
lJ.o de 1902.-F;·ancisco Ribeil·o de Otit·e i1·a , 
presidente.- Celestino Soa•·es da Cruz, I . · 
secrota.rio.-Dr . Felizlpe N tmes Pinhei>·o, ?.• 
secr~tario. 

Não havendo quem sobre as emendas do 
Se nado peça a palavra, encerra -se a discaR · 
alto e procedendo·se a votação, sfiG as mas· 
mas approvadas.-A' commissão de Reda· 
cção. 

Tendo-se retirado alguns senhores depu· 
todos e nlio havendo numero legal para con-
tinuação da discauão das materias conetan . 
tea da ordem do dia, o sr. Presi.Jente desi · 
gna para amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA. 
PRIMEIRA !"ARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura e approvaçllo da acta. 
Expediente. 

Ate duas horas da tarde: 
Segunda leitura doa parecerea de commi3· 

sões e doa projectos, depc is de lmpreaaos e 
distribuídos . 

Apresentação de parece!es das commis-
aõea . 

Apresentação de proj ectos , requerimento~, 
indicações, interpellaçil es ou moções . 

Diacusalio de requeriment( s, indicações, 
interpellações e moçlles. 

Approvação de redacções fiuaes. 
Continuação da terceira dlacuuilo do pro-

jeoto n. 166. sobre le gitimação de posses de 
terras publicaa . 

8 1•:i1 UNDA PAt\Tll 

Até 4 horas da tarde: 
Segunda diacussão do proj ecto n. 162, 

creando uma feira de gado !:o :nuniolpio de 
A~· uruoca. 

Terceira do de n. 129, creando le gares de 
avaliadores publicos nas comarcaa do Es· 
tado. 

Primeira do de n. 132, do Senado, conce· 
dando privilegio a compa nhia Leopoldina pa· 
r a a construcçn:o de eatrnd:\s de ferro. 

Levanta ae a sessão. 

65 .• SESS:\0 ORDINARlA, AOS 12 DE SETEM· 
BRO DE l !lO? 

PRE~I DE: :-iC I.\ DO SR. R lD E i P. O Ii E ÜI, IVEIRA. 

SUMM AII!0:-1. · parte da onl ~;m rlc di~ . -Âcta . 
- Expedien te .- ObserH ç. es do ~ r . Julio Tan-
rea. -~ . · leil ura . - Apresen t.1ção d . s pareceres 
ns . 209 e ~ 1 • > .-l ll em para ~. · di scusrão do pro· 
jecto o 131. do SenMo e para 3. · dcs d~ ns . 
130 e 170. da Cama r~ . -Apres! ntaçao. dlscus!ão 
e votação das redacçf•es lioaes dos propo! içües de 
leis os . r.s, 811 e ~S. -Continu ação da 3. · di s· 
cussào do pro]ecto n. t66 . -Di~cu rso e en:endaa 
do sr Porto l'rimo .-Dlscurso do s•·. Linrtolpbo 
Ca mpcs .- Declaração do sr . Carlos Tolerl o. - 2. · 
parte .-~ .· di!Ctl!! âJ rto project·J n. :i2. -liE-
qu rimento do sr . João Luiz.-3. · di scn 's~o do 
proj!~to n . ·~9.-Dt sc u rsC» rtos srs í' orto l'rl-
mn e Astolpho Dutra - 1. · discussão rio pro-
jecto n. 132. do Seoali ' . - Heqnerimento d ~ nr· 
gene la -· Aprescn t a ç~o de parecer para 2. • dis-
cu;s:'o do projecto n . J:l l I! o SPnado .- Ordem 
do dia . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham·&e 

present es os srs. : Ribeiro de Oliveira, Ce · 
lestino Soarea, Nuti\1 Pinheiro, Julio Tava-
res, Raposo de Almeida, Joaquim Calixto, 
Carvalho Britto, Leopoldo Corr êa , Joae Gon· 
çalve~. Luiz Rennó, Olympio Borges, Agos-
tinho Pereira, Ferrei ra e Mello, Juvenal 
Penna, João Luiz, Alves de Lemo~ , lgnacio 
Murta, Fran klin Botelho, Li ndolpho Campos, 
Gaspar Lopes, Simeão Stylite, Jayme Gomes, 
Porto Primo, Ribeiro Junquaira, Carloa To· 
Jedo, Xavier Rolim, Astolpbo Pinto, Freitas 
Castro, Aatolpho Dutra, Auia Lima, Silva 
ForteP , Edmundo Blum e Vasco Azevedo, 
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faltando oom oaaaa participada os ara. : Ro· 
drlgues Chaves, Epaminondas Ottont e Bran-
dlo Filho, e liem ella& os mala senhores. 

Abre se a aeulo. 
Lida a acta da antecedente e nlo havendo 

quem sobre ella faça obaervaçõll, o ar. 
Ptesidente a dá por approvada. 

ElliP.DIII:NTE 
0 SR. I.' SECRETARIO dá conta do le· 

guio te 
Officio 

Do ar. I.o Seor&tarlo do Senado, devolveu· 
do de novo a eata Camara a proposição de 
lei n. 124, do Senado, viato ter sido rejei-
tada pelo mesmo Senado a emenda o:ll'ereci · 
da pela Camata.-Para a ordem doa traba· 
lhoa. 

O f R. Juuo T•VAREI, fazendo ver achar-11e 
desfalcuda a commiaeão de Orçamento, pela 
auzenc1a de um de eeus membros, peue a 
nomeação de quew preencha interinamente a 
vaga. 

Com o assentimento da Camara é nomea-
do o sr. Leopoldo Corrêa. 

2,• LEITURA 
To~m 2. • leitora e tlca. sobre a mesa para 

ordem dos_traballios o parecer n . 108. 

APRII:IENTAÇÃ.O DE PARECERES DAS CCMMIS8ÕB8 
0 8R, CARVALHO BRl'lTO, pela commi~IO 

de Coostituiçilo, Legislação e Poderes, apre· 
senta, requer e obtem dispensa daa formali-
dades regimentaes, allm de que seja o mea· 
mo da:!.o para a ordem do dia de amanhã, o 
aegulnte 
Pa1·eceJ· para 2.• discussão sobre o projBcto n. 

131, do Senado 

A commlsaio de Constituição, Legislação 
e Poderes, a que foi presente o projecto n. 
131, do Senado, é de parecer que o referido 
projecto aeja submettido à aegunda diacus· 
sil.o e approvado. 

Sala das oommiesões, 12 de setembro de 
1902.-Carvatho Bricto.-Jose Gonçait~er.-A. 
Dutra. 

0 IR. llER\\EIRA. E MELLO, por parte da 
commi88l!.o de Commercio, apresenta o se-
guinte : 
Parecer e enul!das pa•·a .1 . a discr"'siio Jobre o 

p rojecto n. f 3o 

A commisslo de Commercio, Eatatistica, 
lndustrias e Artes é de !larecer que o pro 
jeoto n. 130, do Senado, seja snbmettido á 
terceira discussão e approvado com r.s se· 
guintes emendas, cooíorme o vencido em 
segunda diecnssllo. 

N. I 

Ao art. l. · Depois dae palavras-«Esta-
çllo da Sapncaia-.-diga-se-: · e outra no dia 
tricto do Livramento , município de Ayuruo 
ca•. O mala como no artigo. 

N.2 
Artlso. l"ica creada uma feira de gado 

no munioiplo de Leopoldlna, no logar que 
o governo julgar mala conveniente, de acoor-
do com a legillaç&:o em vigor. 

Sala das Commlseõea, 12 de setembro de 
1902.-Ferreira e Mello.-Jut~enal Penna.-
Padre Joaquim Calia:to. 

0 SR. AITOLPHO PU!IITO (pela ordem) requer 
e obtem dispenta das formalidade~~ regl-
mentaea para que llgore na ordem do dia 
de amaob&: o pro!cctl) apreaentado. 

O sa. JuLio TAVARES, pela oommluio de 
Orçamento, apresenta os seguintes : 
Parecer parã 3 . • tti.!ctusiio sobre o projecto 

ll, 170 

A commissãfl de Orçamento. :a que foi 
presente o projeo.to n. 170, do correoh anno, 
referente á approvaçllo das contas do exer-
cício llnanoeiro de 1900, é de parecer qae 
seja adoptado em 3 .• dlscu88lo com a mea-
ma redacçllo. 

Sala das commiasõea, 12 de setembro de 
1902.-.Jutio Tat1ares.-Leopoldo Corrêa. 

Parecer 11, 209 

(Terceira legislatura) 
A commissão de Orçamento é de parecer 

que sejam archivadas aa representações doa 
agentes executivos munioipaea de Ouro Pre· 
to e Cataguazes, que solicitam do Coogreaso 
auotorizaçlo para que o encntivo possa en-
trar em accordo com a <.cCai.m Eco .. omica 
Particular>> á cerca dos meios de liquidar 
os emprestimos municipaes, uma vez que 
tal auctorizaçlo acaba de ser dada. 

Sala das commiu!les, 12 de setembro de 
1902 . -Jutio Tatlar·es.-Leopoldo Co1réa. 

Parecer"· 210 
(Terceira legislatura) 

A commiaslo de Orçamento, tendo exa 
minado as petições em que o provedor 
da Santa Casa de Miserioordla e hospital doa 
lazaros, de Sabará, e o Director das «Esco-
las dom Bosco• pedem ao Coogreseo um 
auxilio para a manutenção de taes estabele· 
cimentos; 

Considerando que " Congresso já attendeu 
taes pedidos, é de parecer que essas petiçõea 
sejam arcbivadae. 

Sala das coD;lmissões, 12 de setembro de 
1902.-Julio Tavaru.-Leopoldo Corréa.-A 
imprimhem se. 

O )fE&MO SENHOR pede e obtem dlspeoaa 
das fo ·mal Idades regimentaes para ser dado 
para ordem do dia seguinte o projeoto 
o. 170. 

0 SR. RIBEIRO JUNQITBI&A, pela commissio 
de Reda.oçào, apresenta ae redacçõea lloaea 
das propos!ções de leis na. 68, 80 e 98 de 
aocordo com as emendas do Senado. 

O sR. Joio LUIZ (p•la o•d.em) requer e ob-
tem dispensa daa formalidade• regimentaea 
allm dq serem discutidas e votadas hnme• 
dia.ta.mente as redacçõea apresentadas. 
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Lidas, pois, e poataa em diacuasão succea-
sivamente, alo sem debate approvadas u 
·re!eridu redacçõea. 

Remettam -se á aancçlto, communicando-ae 
ao Senado. 

Nll.o ha projectos, requerimentos. Indica· 
çlles e moçllea a serem apreaentados. 

CONTINUAÇÃO DA TBRCII:IRA. DieCU88ÃO DO PRO· 
JBCTO N. 166 

E' annunoiada a continuação da terceira 
diaouaaão do projecto n. 166,sobre legitima-
çlo de poaaea de terras publicas. 

O .r. Llndolpbo ()ampos :-,Náo devol-
veu o seu discurso). 

O sr. Porto Primo :-Peçl) á v. exc ., 
ar. Presidente, enviar-me o projecto ( W at-
tendido ). 

Sr. Preaidente, pedi a palavra não par.l 
discutir o projecto, po1s sua mataria já f•>i 
proOcientemente espl&uada pelo nobre de-
putado residente em ouro Preto ... 

0 SR. CARLOS T<·LI> DO:- E' bondade de 
v. exc. 

0 SR. POB.TO PRIMO ... mas, t!(o eómente 
para oft'erecer algumaa emendas, que, espe-
ro, serlio acceitas pela Casa. 

A primeira emenda é a feguinte : (lé) 
O art. I.· estabelece a competenoia do 

juizo commum para a legitimação de poa 
ses, etc., o § 3. · parece crear uma competen-
cia eapecial para o juiz de direito, quanto 
nllo à eaae, segundo penao, o eapirito do 
projecto. 

Tanto poderá !unccionar o juiz de direito 
como o juiz aubatituto, conforme o valor da 
causa. 

0 SR. LINDOLPHO CAMPOS : - Perfeita· 
mente. 

0 SR. CARLOS Tou:oo :-Apoiado. 
0 SR. PoRTO PRIMO :-Portanto, a emen-

da que apresento vem remover qualquer du-
vida qué possa apparecer na pratica, caso 
o presente projecto seja convertido em lei. 

0 SR. LINDOLPHO CAMPOS :-E' uma questão 
de alçada. 

0 SR. PORTO PRIMO :-Ainda apresento uma 
sob-emenda á emenda n. 2. concebida nos 
aeguintes termos : (lé) 

Podendo esgotar-se esse prazo, fica assim 
na competencia do governo prorogal o, ou 
conceder um novo para a legitimaçlo das 
posses e revalidaçào das concessões. 
0 SB.. CAB.LOI TOLEDO :-0 que à de alta con-
venienci& para o serviço publico. 

0 SR. PoRTO PniMO: ·-A' emenda n. 4, of-
foreço tambem a seguinte sub-emenda. (Lê) 

Ao art. I.· foi apresentada uma emenda 
additiva, accreacentando-ae-e revalidação; 
de harmonia com essa emenda é que apre-
sento uma sub-emenda á emenda n. 4. 

Ainda apresento uma sub -emenda á emen · 
da n . 7 (lê): 

O art. 24 da lei n. 27 estabelece o maxl-
mo da area que pode ser legitimada, a aub -
emenda vem portanto tornar claro o pensa-
mento do''legMador. 

A. C. - 42 

Espero que a commlsaão nenhuma d11vida 
opporá a easas emendas que têm por fim 
esclarecer o penaau1ento do projecto. . 

(Muito bem; muito bem). 
Vem á Mesa são lida., apoiada• e postas 

em discussão conjuncta;nente com o proje-
cto as seguintes: 

N. 8 
Sub emenda á emenda n. 2. 
Accrescente-se in jine-prorogavel a juizo 

do governo. 
Sala das aeasões, li de setembro de 1002. 

-Porto Primo.-Ignacio Murta.-Cart0--1 Ta-
U!do. 

N. 9 
Sub emenda à emenda n. 4. 
Ao art. I ·-:\mplie se: 
Depois da palavra-legitimaçlio de posse-

diga-se «e revalidação•. 
S. S.,ll t!e setembro de 1902.-Porto P1·imo. 

- Ca··-tos Toledo. 
N. 10 

Ao § 3. · do art. I.· D ~pois da palavra-
inicial · ,eupprimam-se as palavras-<<dirigida 
ao juiz de diroito». 

(S. R.). S. S., 11 de setembro de 1902.-
Por/o l'rirno. 

N. 11 
Sub-emenda a emenda n. 7. 
Depois de lei n. 27, diga-se-art. 4. · 
S. S., 11 de setembro de 1002.-Porto Pri-

mo.-Carlos ToU!do. 
O lllr. ()Brios Toledo \pela ordem):-Sr. 

Presidente, pedi a palavra unicamente para 
declarar que, tendo sido auctor de algumu 
das emendaa apresentadas ao projeoto n. 
166, <harei meu voto as que acabam de ser 
oft'erec\das pelo nobre deputa.lo residente em 
Theopbilo Ottoni. 

AI sub emendas por s. exo. otrerecidas 
alo fazem mais do que completar o sentido 
das emendas que apreaentei, de modo que 
tornam mais logico o pensamento do pr()je-
cto. 

Fazendo esta declaraç!lo, espero que a Ca-
mara dos ara. Deputados approvará easaa 
emendas, concorrendo assim para que o im-
portante serviço de medição e demaroaçào 
de terras publicas, seja d'ora avante com-
mettido ao juizo commum do Estado. (.'!fui-
to be,..) 

Nlio havendo mais quem aobre o projecto 
peça a palavra encerra-se a discusaão e proce-
dendo se a votaç~ é o mesmo approvado e 
bem assim as onze emendas a eUe oft'ereci-
daa.-A' commissilo de Redaoçào. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO !>IA 
2.' D!SCUBSÃO DO PROJI!lCTO N. 162 

E' annunciada a aegunda discuseão do pro-
jecw n. 162, creando uma !eira de gado no 
munlclplo de Ayuruoca. 

O IR. Joio Lua, obtendo a palavra, manda. 
á Mesa o seguinte: 



... 
JWqumme~~ to 

Requeiro que o projeoto n. 162. volte I. 
commi111o de Bltati•tica e Induatrla, para 
emittlr novo parecer, em face da emenda 
apreeentada. !l approvada em 111110 de hon-
tem, ao proJecto ao Senado sob n. ISO. 

(S. R.) Sala dll eeullet, 12 de setembro 
de 1002.-Jotl'o Luiz. 

Lido e apoiado é po1to em dllcUI&Io. 
Nlo havendo quem eobre o requerimento 

peça a palavra encerra-1e a dlaousalo, sendo 
o mumo approvado pelo que o projeoto vol-
ta I. oommi181o de Commerolo, Eatatlstlca e 
Indu1trlal. 

3.• DI8CUS8ÃO DO PROJECTO N. 129 
E' lido e po1to en terceira diaca1sll.o o pro-

jecto n. 129, creando legarei de avaliadores 
na• comarca• do Eatadc • 

O ••· Por&o Prlm.o:- Pedi a palavrP , 
sr. Prealdente, para fazer uma declaraçlio 
tendente a justificar meu voto contra o pro 
jeoto em diacusalo. 

Trata-se de restaurar uma ln1tltulçlo an-
tiquilaima e que foi abolida pela sua inuti-
lidade, com relaçlo ao aerviço forense. 

Os argumentos expendidos neata Casa pelo 
illaatrado auctor do projecto, procurando 
demonstrar a aua utilidade, nilo têm razlo 
de ser, vi1to como, ha poucoa dia1, foi appro-
vado pelo Congreuo Mineiro um outro pro· 
facto de lei estabelecendo que, no caso dos 
avaliadores nomeados pelaa partes nlio ac-
ceitarem a nomeaçlo, compete ao juiz fazer 
ea: otficio eaaa nomeaçlio. 

Oatro argumento invocado, foi que tratan -
do·•• mu)taa vezes de processos que têm 
e.· marcha aummarissima, a nomeaçllo de 
lou-vados Importa em certa delonga, com 
prejulzo para as parte• e com detrimento 
aos prlncipioa reguladores da natureza dea-
aes processos. 

Invocou-li ainda que no executi-vo bypo· 
thecarlo, por eremplo, a nomeação de lou-
-vados pode trazer prejuizo para o credor, 
comquanto, es11 processo, pela sua celerida-
de, deve arastar a chicana e concorrer ao 
me1mo tempo para deaenvolver o credito. 

Mal, ar. Presidente, a nossa lei hypc.the-
carla faculta .1\s partes fazerem a avaliaçlio 
de immo-veis que servem de garantia a di-
vida. 

O aR. A. DUTRA : - Não apoiado; Isso não 
é _verdade. A nosaa lei bypothecarla permit· 
te, por excepção, às sociedades de credito 
real, mas não permitte ao credor pat-ticular 
fazer lsao. 

O SR. Poaro PRIMO :-Essa avallaçlo das 
pa.rtea serve de base para• a execução judi· 
cial. . 

O SR. A. DUTRA dá reiterados aparteP. 
O sa. PRESIDENTE fsz aoar os tympanos 

o ~clama a attençlio. 
I) &R. PoRro Pa~arlO:- Parece-me que a 

disposição <!_a lei é geral, comprehende todos 
os credores. Eua declaração do valor do 
immovel ê substancial DOI contractos cele-
brados com as sociedadea de credito real. 
DQI outros casos, porém, ella é (acultativa ~ 
pàrtes . 

.... ..._ .. ,~ 

o IR. A. DuT&A:- Eu ~nho 1eguranoa 
que alo é uatm. . 

0 IR. PORTO PRIMO:- POIIO eatar enp- -
nado. 

0 IR, A. DUTRA:- Garanto que está. 
O SR. PORTO Pamo:-Pareoe-me que a dia· 

poalolo da lei é geral e que o engano é da 
parte v. ex o. 

O A. DUT.ILA.:- A v. uc. parece e eu 
ao contrario asseguro. 
. O aa. PORTO PaiMo:-Voto contra o pro· 
)ecto porque eatou convencido de aua inuti· 
lidade e porque é mataria que já 1e acha 
prejudicada com a medida votada, ba pou-
ool dias e que, certamente, removerá os ob-
staouloa apontados pelo nobre auctor do 
mesmo projeolo. Tenho ooncluldo. (lluito 
bem; muito bem). 

O ••· A.aiolpbo Dutra:- (Nio devol-
veu o reu discurso.) 

Encerrada a diacuuão 11m maia debate é 
approvado o projeoto que vae á commiaslio 
de Redacçll.o. 
1.' DÍSCUIIAO DO PROJECTO N, 132, DO UNADO 

Finalmente lido e posto em 1. · discasalo, 
encerra ae eata aem debate é approvado e 
vae á commiaslo de Obras Publicas o ae· 
guinte: 

Projecto n. 132, do Senado 
O Congreuo Legislativo do Estado de Mi· 

nas Geraes decreta : 
Art. I.· Fica o governo do Estado au-

ctorizade a conceder a <.cLeopoldina Railway 
Company, Limited~>,ou a quem maiores van· 
tagena otrerecer, privilegio para const.ra· 
cçlo. uso e goao das aegaintoa eatradas de 
ferro : 

I. Uma que partindo do. ponto mais conve-
niente da linha do Travessllo a Silveira Lobo 
e passando pela cidade de Mar de Hespa· 
nha, vá á cidade de Leopoldtna. 

11. Um ramal que partindo da estaç!l:o 
de Vista Alegre ou suas immedlações vá 
ao ramal do Alto Muriahe, na. estação de 
Cysnelro ou suas proximidades. 

Art. 2. • O prazo deste privilegio será de 
50 annos. · · 

Art. S.· E,sas concessões-que nlio go-
sarl!.o de garantias de jaros ou subvençlo 
kllometrica-obedecer!o ás prascrjpçlles do 
regulamento sobre concessões de E. de Per-
ro;e aerlo observadas,relatiVII.mente a renda 
que essas estradas possam produzir, as olau . 
sula dos contractos da mesma companhia, 
referentes á renda das linhas que actual-
mente nll.o gosam de favores do Estado. 

Art. 4. · Revogam ae as disposições em 
contrario. · 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge . 
raes, Bello Horizonte, 11 de setembro de 
1002. - Antoni• Marlin• Fsrrlira da Sil-
V-', presidente. - Dr. Agostinho C~sario de 
Figueiredo (Jortes, 1. · secretario. - Manoel 
Teixeira da Oosta, 2. · aecretariQ. 

REQUERIMENTO DE URGBNOIA 
0 IR. JA DIE GOMIS (pela ordem) depois de 

obter urgencla,apresentá pela commiBSiio de 
Obru Publioaa o seguinte 
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Parcc1r para :J. • disculs<1o 10b1·e o p1·ojecto 
n . 132, do S1Nado 

A commiaalio de Obra• Publicas, a que fui 
presente o projecto de lei n. 132, do Senado, 
Já approva!lo em 1 • ' diacuaallo, é de parecer 
que o mesmo seja aubmettido á 2. • e ap-
provado. 

Sala daa commlssõea, 12 de aetembro de 
1902-Jaym' Gomes · -Franklim Bohlho.- A 
imprimir se. 

Nada maia !Javendo a tratar·•• o er. Pre-
dente designa para amanbl a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
PaUIII:IRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura e approvnçllo da acta. 
Expediente. 

Até duaa horas da tarde : 
Segunda leitura dos pareceres de commis-

aoea e dos projectos, depois de impreasos e 
diatribnidos. 

Apreseotaçlio de pareceres das commisslles. 
Apresentaçllo de prujectos, requerimentos, 

indlcaçllas, interpellaçoes on moçOes. 
Dlscussll.o de requerimentos, indlcaçoes, 

interpellaçoea e moçOes. 
Approvaçllo de redacçlles llnaea. 
Primeira disonssil:~ do projecto n. 152, In-

terpretando as divisas entre 01 municiplos 
de Patos e Carmo do Parnabyba. 

IEGUNDA PARTE 

Até ~ horas da tarde : 
Dlscnsslio uoica dss emenda& do Senado, 

á propoaiçll.o de lei n. 94, sobre tl:nçllo da 
deapesa da força publica para o futuro ex-
eroicio. 

Discueeão unica da emenda offerecida pela 
Camara à proposição de lei n ; 124 do Sena-
do, aobre o peculio legal, emenda esta re· 
jeltada pelo Senado. . 

Segunda discussão do projecto n. 131, do 
Senado, sobre i ncompatibilidade~ eleitoraes . 

Terceira do do n. 130, do Senado, crean-
do uma feira de gado no município de Mar 
de Hespanha. 

Ter ceira do de n. 170, sobre approvaç!lo 
de conta& do exercício de 19JO . 

Levanta-se a sesall:o. 
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P RKBIDENCIA DO SR. RIBBIRO DE OI, I V EIRA 

SUMMAI\10 :- 1.· parte da ordem do dia . -Acta. 
-ExpP.dlente. -Ob~ervações dos srs. Ca rlos To-
ledo e Julio .Tavares.-2 . · Jeltura. -Apresenta-
ção, di;coasão e votação das r~dacções finaes do 
projccto u. · Jü6 e ria proposição de lei o. 81.-
Apreeentaçlo do parecer o . 211.-1. · discussão 
do projecto o . 152 .-2. · parte.-Discoss:lo de 
emendas do Senado á proposição de lei o. 94.-
Discurso do ar. Vasco Azevedo.-Discussão de 
emendas da Camara il proposlçlo de lol n. I !4, 
do s~oado .-Dhcauo do ar. Joáo Lulz .-2.· dia· 
cuaaão do projeeto o . ISJ, do sentdo . .\rt. 1. · 

Dlscnrao e emenda do H . Astolph o Ploto. Art . 
2. · Discursos e emendaa dos ers. Jollo Tavares 
e Jvlo Lolz .-Requerlmeolo de orgencla dll sr. 
I. · Secretarlo.-S. · dl~cos~io do proj ~ cto u. 130, 
do Seoado. - 1\eqoerlmeoto de orgeocla.-Apre• 
seotaçlo, discoui!.o e votaç~o da redacçlo Ooal 
do projecto o . ISO, do Sen~do -Apresentação rto 
parecer para S.· discoaslo do projecto o 131 , do 
senado -s. · dlscusslo do projecto n . 1'0.-0r-
dem do dia . 
Ao melo dia, feita a chamada, aol!am-se 

presente• 01 ars. Ribeiro de Oliveira, Cales · 
tino Soarei, Nanes Pinheil•.J, Carvalho Britto, 
Olympio Mourlo, Joaquim Calixto, Joré Gon· 
çalves, Llodolpho Campos, João Luiz, Agos-
tinho Pereira, Raposo de Almeida, Silva 
Fortes, Jayme Gomes, Alves de r,,moe, Julio 
Tavares, Slmollo Styllta, Xavier Rolim, lgna· 
cio Mnrh, Vasco Azevedo, Leopoldo Corrêa, 
Epaminondas Ottooi, Juveoal Peooa, Ribai-
ro Juoqueira, Frankl tn B>teiho, Assis Lima, 
Carlos Toledo, Astolpho Pinto, Gaspar Lopes, 
Ferrelr:. e Mello, Po r to Primo, Olympio Bor-
ges, Luiz Reonó, E·Jmundo Blum o Astolpbo 
Dutra, raltan!lo com causa participa.ta 01 
srs. H.odrigues Cbavos e Brandão Filho e 
sem ella os mais senhores. 

Abre ·se a 8essllo. 
Lida a acta da antecedente e nllo havendo 

quem BDbre ella faça obHrvações, é dada 
por approvada. 

EXPEbiENT!: 

O aa. 1. · SI!:CRBURto dá cDnta do le · 
guinte: 

!Upresentação 
Da Camara Municipal do Palmyra, solici-

tando a revogaçll:o do artigo ~3 da lei n. 
319, sobre alteraçlo de divisas entre o seu 
municiplo e o de Barbacena.-A' commis· 
silo de Eatatiatica. 

O ar. CJarlva Toledo : -Sr. Preaidente, 
pedi a palavra para fazer uma rectiftcaçllo 
no dlacnrso que tive a honra de pronunciar 
perante esta C&1a, publicado no jornal de 
hoje, a respeito das emendas otrerecidas 
pelo Senado á proposição n. 68, da Camnra 
dos ara. Deputados. 

Nesse discurso, eu disse o seguinte : 
«Bem sei, ar. Presidente, que nos pro-

cessos (amilia: ersíscunrlw , seria mais econo-
mioo a euppressão dena citação pelus abu · 
eos frequentes que 88 cemmettem na prati· 
ca, citando·se as mulheres de co·herdeiros 
que não têm parte na herança». 

Entretanto, ou porque nllo se tiveese bem 
apan!Jado meu pensamento por occasil[o da 
dtacasslio, ou porque tivesse havido qual· 
quer equivoco da minha parte, na revlello 
das provas, o que lj:>i publicado na acta da 
sessão respectiva inverte completamente o 
intuito \jUe tive em vista quando me pro-
nunciei sobre aa emendas do Senado. 

O que eu diue, torno a repetil ·o, foi qua 
seria mais economico a 8Uppresslo deaaa 
citaçlo, pelos abu~o• frequentes que se com· 
metlem na pratica, citando se mulheres de 
co-herdeiro8 que nll.o tém parte na herançe, 
em virtude do regimen matrimonial, . por 
exemplo, no regimen de eeparaçlo de bens, 
nos contractos ante ·napclaes, eto. 



... , 
Peço a v. uc., 111'. Preaidente, que ae raça duoontaue trinta por cem até oompletar o 

eata rectlftcaçlo noa Annaea, aftm de quti reemboiao da qu&ntla paga a m11is. 
~eja bem ccmprehendldo meu pensemento. . Recorrendo ao Congre11o Legislativo, alie-

O ·•:a. P:aBnDENTB declara que eerá atten · ga 1\ peticionaria que : nlo é culpada do en-
dldo o nobre deputado. gano, cuja consequencla foi receber ordena-

o IB. JULIO TA VARa requer 88 connaulte do SUperior ao que lhe ·cabia; nlo ponderou 
a camara se delega á Mesa a reculdade de, o facto ao collector por se con'"encer de 1er 
nr. forma do art. 58 do re~rimento, c<>nvocar o excesso retribuiçlto addiclonal pelo enrcl-
aeafllea extraordinarias diurnas e nocturnas. elo do maglsterio no eapaç.> de vinte ano os ; 

Col!&Uitada a Camara responde eata pala lba é lmposaivel manter·•• com a quantia 
aftlrmativa, pelo que o ar. Prealdente con de 9101)000, que actnalmenta recebe; exerce 
voca uma seaalo nocturna para hoje, ás o magiatetio primario ba trinta annos. 
7 112 horas da noite. Feita a expcsiçilo, 

· Conside1•nndo que é incontestavel o direi-
2. · LEITURA 

1 

t'l do Estado de reha\·er a quantia paga a 
Têm 2. · leitura e ftcam sobre a meaa para maia á. mencion ada !' rofeasora ; 

ordem d<~B trabalhos < 8 pareceres na 209 . Considerando que e !)r1vat1va do Secr.eta· 
.,10 • ti r1o das Finanças 11 attt·.ll il lção de de tormmar 
~ • o modo de cobrar o Theaouro do E~ ta-:to as 
APREBENTA.ÇÃO DE PARBCERF.B DAS C\<MMJBSÕES q 11 antias pagas indevidamente j 

Consirlerando, porém, que attentas as alie · 
ga ções fe itas peh. petioiona1·ia, talvez possa 
o Secretario das Finanças dim inuir um pou· 
co a deducção meusR I que se raz nos seus 
vencimentos , de~de que não venha a l'esultar 
prejuízo par a o E~tad o, mórmente ie t r~tan· 
do de uma professora que ha trinta anoos 
exerce as funcçlles de seu cJrgo, a commis· 
são do lmtrucçll:o Publica opina que se a<lo-
pte a seguinte 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEI8A, pela commi•@liO 
de Redacçlo, 2presenta as r·edacções tlnaes 
do projecto n. 1e6 e da proposiçll:o de lei 
D. 81. 

O IR. Joio Lmz (pela ordem) requer e obtem 
diapensa .las formalidades regiments os a tlm 
de que sejam discutidas immedlatamente as 
redacçlles apresentadas. 

Lidas, pois. e postas em discuselto sllo 
sucoeuivamente approvadas aem debate aa 
referidas redacçlles . 

Vae o projeoto n. 166 ao Senado e a pro 
poslçll:o de l~i n. 81 f. sancção. 

0 SR. XAVIER ROLIM, pela commliBiiO de 
laetruoçlo Publica apresenta o seguinte : 

Parun- n. 211 

(Terceira legislr. tora) 
A exame da commlsallo de Instrucçlto Pu-

blica foi aobmattlda uma petição da protea-
aora da 1.• cadeira do ensino primarlo para 
aexo feminino de Leopoldina, d. Maria Bar-
bara da Conoeiçlto Medeiroe, na qual a petl · 
olonaria sol tcita do Poder Legislativo rele-
vamento do que· considera-multa Imposta 
pelo Secretario das Finanças do período pre-
lidencial que expirou. 

E' o seguinte o facto a que se refere a pe -
tição. 

Por acto do Secretario do Interior, a 19 de 
junh\l de 1893, roi a peticionaria removi tia 
da cadeira que regia, para a I. • do sexo le· 
m1nino da cidade de Leopoldina. Pela ordem 
n. 814, de 19 de julho de 1894 fvi a colleoto 
ria estadoul da referiria oldade auctorizadu. 
a pagar 01 seua v,encim86ltoS. Em consequan-
cia de um eneano, começou entlo a peti-
eionaria, que nll.o tem o curso <!e Esccla Nor· 
mal, a recebor <'S vencimentos de nrofessc-
ra normallata, a eaber: mais 5001000 do quo 
devia percebei' r.nnualmente, além dos vinte 
por cem concedidos pela lei n. 90, de 23 de 
junho de 1894. Annos depois, na Secretar!!\ 
da• Flnançaa, foi descoberto o engano, e o 
Secretario que a prealdle, ordenou ao oolle · 

. c to r de Le! poldlna qu~, nos pagamento• 
menesea doa Tenclmentos da dita profeuor~, 

CONCLUSÃO 
Seja a petiçlo da professora da 1.• cadeira 

de enalno prlmarlo para o aeB feminino da 
cidade de Leopoldlna remettida ao exm. n. 
dr. Secretario das Finanças, ntlm de ser to· 
mada na conslderaçll:o que merecer e for de 
equidade. 

Sala das commlulles, 13 de setembro de 
1902.-Xavie r Rolim .-Lindolpho Campos. 
A' imprimir se. 

Não ha projectos, requerimentos, indica-
çlles e moçllel a serem apresen~ados. 

l. a DI8CU88ÃO DO PROJECTC· N. 152 

Posto em 1. • dlscus•lo o projecto n. 152, 
Interpretativo das divlaas entre os munioi· 
pios de Patos e Carmo do Parnahyba, e o 
mesmo sem debate approvado.-A' commls -
sllo de Estatistica. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
DI8 CU88ÃO. DE EMENDAS DO SEN ADO 

Sil.o lidas e po11tas om discuspão as seguin· 
tes: 

Etiltlldas otfh·ecida.r ll app•·ovada1 p6lo Sena· 
do ao 1·•·,>je: /Q n. 94, d~ Camara dos II'S. 
Deputados 

(Iniciada aob n . 151) 

1.• 

Acorescente-se : 
Artigo. A força publica oonatarf. doa c.m-

ciaea dos batalbllell, doe aggregadoa e de 
I.IJOO praçu. 



2.• 
Accreacente·se : 
Artigo. Fica o governo auctorizado a dar 

nova organizaçlo á Brigada Policial, dentro 
dos limitei traçados nesta lei, nllo exceden 
do a despesa da aomma lixada no artigo 
1 • 

3.• 
A.ccreacente se : 
Artigo. Para o cargo de commandanta tia 

Brigada Policial nomeará o governo pessoa 
ldone~, que poderá de11ittlr rul nut~&m. 

4.• 
Accrescente-IB 1 
Emquanto exiatirem claros nas tlleiraM dR 

Br•igada Policial, podtrão ser engajados pai· 
zanos par.1 u aerviço dos destacamentos lo· 
caes, não asoedendn a diaria de 2$000 e cor 
rendo a da~ pesa pela verba «Pessoal da Bri -
gada.~ 

Paço do Senado do Estado de Minas Ga· 
raea, em Bailo Hori zonte. li de setsmbro de 
1902 -Antonio Jlfa>·tim· Fe>·>·eira -:f ,, SiliJ:t, pra-
siden tll. - rl_qoN!Ínho Cesm·i•> de F igueiJ·-. ,Jo (Íir · 
tes, I.· secretario.-.1/anoel Teia:ei>·a rla Costa, 
2. · secretario. 

08r. Vaeeo Asevedo:- Sr. Presidente, 
por parte da commissão de Força Publica, 
tenho a nacessidado de dar esclarecimentos 
á Camara, antoi de saram votada& as emen-
dlla otrerecltlas pelo Senado ao "pr·ojecto que 
orçou a despesa com a força publica para o 
exercício do 1903. 

Deante das emendas do Senado a commis-
alo julga-se na necessi ade lmpresoindivel de 
expor o seu modo de proceder em relaçllo 
ao importante projecto que ora novamente 
preocoupa a attençllo da Casa. 

Recebendo a propoeta do governo sobre a 
fixação da força publica para o exerclcio 
vindouro, a commlaallo tratou desde logo 
de estudai-a, atlm de que pudesse apresen · 
t&r um projecto que attende;;se ao mesmo 
tempo âs neacessidades palpitantes, impre-
scldlveis, iuarliaveis do E~tado e tombem 
áe nossas condições tlnanceiras, que embora 
melhoradas, ullo são ainda tllo folgadas que 
pos•am deixar margem a emprehendimentos 
que, abrin1o novas verbas de Ll eapesa, o 
noBso orçamento ainda não póde comportar 
aem deeequ11ibrio. 

Possulda desse pensamento, a commissão 
procurou conc1llar os interesses publrcus 
a!Jm os interesse~ tlnanceiros, e, não confi -
ando 8Ó em seus conhecimentos, ouviu com-
petentes sobro a mataria. oatudou pondera-
d~tmente o auumpto, e, como rosuttrldo dae 
suas loonbrações, apresentou à consideraçllo 
da C:Amara dois nroject•J s diatinctoa : um 
organizando a forêa publi ca ; outro, pretl · 
xando a verba da~tluadu a esse importante 
aerviço publico. 

Assim procedeu porque a orga.nizaçllo da 
força publica é uma tJisposiçllo de caracter 
mata ou menos permanente, pois que nllo 
preuiea soffrer retoques senão de tempoa 
em tempos, quando n• urgencias do aer·vl. 
ço subordinado a eua lei assim o exi gi . 
rem .•• 

O 11a. R. JUNQUBIRt.:-E actualmente ni-
glam grande slmplilloaç&o. 

o ea. Vuoo AzEvBno ••• ao paa;o que a 
tlxaçllo é uma lei annua, que pode ser au· 
gmentada ou dimlnuida, conforme us ne· 
cesaidades e as coniições policiaea do E!· 
tado. 

Reaoondendo a? ap~rte d.; nobre •hputa<io 
r•sidente em Leopoldina, direi que a com-
missão procurou, tant'l quanto p ,~ sivel, 
simplificar a organização d~t Bril(a•Ja, con 
stiluinrlo-a de modo a po<ler attendt~r, com 
mais efficacia, aos encar!lOB e á rosponaabi · 
li •lad11 que peum sobre a polrcia . A com -
missão n ~ o augrnentou uma Fó verba inu -
til. uma unica despesa superOu a, e a orga-
nizaç:\o dada é a mais si m ple~ e mo I esta 
possivel. 

O sR. R. JuNQUEIRA:-Confor·mti o ponto 
de vista "m que se nolloque a questllo. 

I) SR . VASCO A7.EVEDO:-Cuní'o• me O ponto 
de vista da organi:açil'> e col forme o ponto 
de vista tlnanceiro. 

O sR. . R. JuNQ BrR.\:-Pelo con trario, pois 
Até foram augmentado~ os cr1euar!oR, quan · 
do os snlarios agrio 11as tem srdo diminui-
dos. 

O SR. JoÃO Luiz:-Era neces~ar1o praen-
cher os claros existentes na Brigada . 

O sa. VAsco Az~wr;oo :-0 aparte do nobre 
collega residente nesta Capttal dá a razão 
do au~rmento ha vido, augmento que allegou 
o illustrado collega residente em Leopoldine , 
a qu~m passo a responder. 

De fdcto, têm sido dirntnuiJos os salarias 
agrioolas, mas essa circumstaaoin nl!o tem 
influído sobre o alistamento de soldados nas 
tlleiras da nosta Brigada Policial, onde sobem 
actualmente a mala do 200 os claros exla-
tent~s e lato com rfiaçll.o á tabella aotual 
que é de 1.600 praças. 

A commissão não augmentou um só offi-
oial ao numero dos já existentes como offe-
otivo~ e aggregsdos e nlio modifico!J para 
mais os seus ordenados, emb<. ra seJam os 
nossos officiaes menos remunerados que os 
ofllciaes de curporaçõaR c c ngenet•es dos Es-
tRd os vizinho~, como Rio de Janeiro e S. 
Paulo. 

Quanto ás praças de prnt, sr. Presidente, 
a commissão nã<:l poude obson·ar a mesma 
no rma do con-lucta porque a exigencia do 
serviço publico iwpunha o augmento do 
eol•Jo como o unico recur.•o para consegUir 
o Msentamento de praças na Brigada . 

O nnmero actual de praças, em numero do 
1.600, se já era deftoreote para attender ao 
serviço policial no vasto terr1torlo do E"tarlo, 
agora ainda maig se desf.lca com a oreaçllo 
tles novas villas, q.pe tAri\o de; taca mentos 
qu s nllo oxistiaru até aqur, rettran •lo as~lm 
peFS , H I dos outros ponLos, o que exige o au· 
gm ento do effeotivo das praças, salvo. ae 
quizermoa •leixat• a &~ministraçi\o a braço• 
com difflculr!ades sérias pard o policiamento 
do E!tado. 

Se a necessidade de augmento das praças 
é facto que não pode ser oontest>~do; se é 
urgente e tão nt~ces . ada que o gov.trno, no. 
proposta da força publloH, a solicita mesmo 
a despeito do au~mento <l.s de~pesas, o pa-



trlotiamo e o eapirito esclarecido da Camara A oommlsafto, organizando a força publica 
nll.o poderiam recusar esse augmento. com o plano que adoptoo, nll.o creou um 

A commlulo, pola,domlnada por essas con· aerviço espectaonloao, errando oa que pen-
elderaçnea, propoz no projecto a elevaçllo da sam o contrario e nem contribuiu para 
1.600 a 1.800 praças de pret, elevaçll.o eJta aggravar, com encargoa inutela, as finanças 
que nll.o aofi'reu impngnaçlio ne~ta Cata e do Estado . Ao contrario; o projecto da com-
nem no Senado. mlasll.o, que neata Camara transitou se-u uma 

Como já affirmei, nlo está actualmente palavra de lmpognaçlci (o que muito desva-
completo o efi'eotivo das praças da Brigada. nece ~ commlasll.o), ainda apre1enta, em re-

Ora, augmentar o numero sem otrerecer laçlo á proposta do governo, uma dlfrerença 
ou eatabeleoer noves vantagens, que possam para menos na importante quantia de .••... 
attrahlr peasoal,aerla uma providencia inutil, 255:250$000. 
porque o augmento llcarla apenaa nos al· Na proposta do governo a verba pedida 
gariamos, continuando o grande cla1 o na como lndiapensavel para uma boa organiza-
Brigada. çll.o da Brigada Policial era de 2. 723:0003000 

A adminiatraçlo, aem o augmento de pra· e pelo projecto da commisalo, approvado 
çu, llcarâ em condiç!!es embaraçota, para pela Camara e não modificado, quanto á ver· 
attender ainda aos mala urgentes aerviÇ )s ba de despeea, pelo Senado, a quantia orça· 
publicos e terá a sua banallcação multo to- da para uma organlzaçll.o que, se ainda nlto 
lhida em bem da boa ordem e 1a garantia da é completa, é, ao menos, a melhor que actual-
trauquillidade publica. munte se poderá conseguir, repreaenta a 

Como melo unico de conseguir o au · cifra de 2.468:'100$000. 
gmento das praças de pret eatava o au~,mento Em relação á despesa actual, houve um 
do saldo e delle lançou mll.o a commisslto e augmento de 269:811$500, que provém da 
meamo assim razoado um augmento que n!lo elevação do numer.> de praças de 1.600 a 
chega a equiparar o soldo das praças ml · 1.800 e da melhoria do soldo, tendo já al· 
nelraa ao das praças de policia fluminense legado os motivos pelos quaea esses dois 
ou paullata. factoa se deram. 

Dahl, sr. Presidente, deBBe augmento jus · A commlse!io tem conEciencla de que, no 
tillcado, de11e augmento imposto pela ne- projecto que elaborou, organizando a !orça 
08111idade de obter praças para a Brigada, publica, procurou, com elflcacia para o Ea-
provém a elevação da verba da força pu- tado, attender àa condições financeiras e ás 
bllca para o futuro exercício. necessidades do aerviço publico. 

Com elevaçlo do soldo a 1$600 dlarios é Dadas estas explicações necessarias para 
possível que novoa aliatamentoa se verill- I justillcar o proceder da commissãJ e arredar 
quem, ao passo que, com o aoldo actual de della qualquer responsabilidade na organiza-
11400 dlarios, lsao não se daria, apesar dos ção que as emendae do Senado vêm estabe-
eaforçoa empregadoa pelo brioso e digno mi- lecer na for·ça publica, passo a examinar as 
litar que commanda a Brigada. emendaa sujeitas á discuss!Io. 

O IR. c. TOLli:DO:-Princlpalmente com a Nesta Camara transitaram duas proposiçl!es 
organlzaçlto militar da Brigada de Minas. de lei sobre força publica: uma de organl-

0 aa. Vuoo AzEvBoo:-A organizaçlo mlli- zação e <.utra de determinaçllo de verba. 
tar, sr. Presidente, faz-se necessaria em to· O Senado, em ultima discuuão, adiou o 
dos os corpos armadoa, ainda meamo que a projecto de organização e transplantou, como 
essea corpoa caiba ró a !ancçlo policial. emendas additivas, para o de orçamento da 

Realmente a policia nlo se destina aos despesa, diveraas disposições contidas no 
misteres da guerra, mas, nem por isso deixa projecto adiado e maia a llxação do numero 
de ser um corpo militar. Precisa, para re· da força publica e auotorizaçli.o para reorga-
gularldade de sua conatitulçlo e para cor· nizar a Brigada . 
reaponder eos seus fi ns, ter uma organiza· Taes emend as não têm relação com o pro-
çlo pela qual a disciplina se torne eft'c~ct \va, jecto da fi xdçao de verba para o custeio des· 
a instruoçllo teclm\oa se estenda a todos os se serv iço e tvrnam o proj ecto con tradito-
soldados e sejam ellea conhecedores dos seus rio nas suas disposições. 
deveres e de sua profissão . A emenda n. I, sr . Presidente, e addittlva, 

Só assim organizada a policia es lará appa· quando devia ser sub;t itutiva. De facto o 
relbada para, nas graves emergencias de lu art. I.· do pr<>jecto (que fo i approvado pelo 
otaa e commoçõas que, não raro, surgem ao Senado sem modifi cação) diz o seguinte: (lii) 
attrito das paixüas e na repressão dos cri- «Fica o governo auotorizado a deape oder 
mes, preetar o inestimavel servfç~ de resta· com a força publica do Estado, no exercício 
beleoer a ordem pertuçllada, garantir a pro· de 1903, conforme a tabella annexs., a quan· 
prledade e a vida dos nossos co-eatadoauos. tia dt1 2 . 46B:4B3S000. » 

Tal organização ainda se fu reclamada, A tdbella de que trata a d\spoaiçli.<i que 
sr. Presidente, porque é neceuario eupprlr ac.1.bo de ler, sr . Presl•Jeate, c.>ntém a orgil· 
pela disciplina e corre c cão do proce ler das nlzaçlo da Brigada. Estabelece verba para 
praçaa a exigoidade de seu numero em re· offi ciaea e praças, cenrorme o plano ado-
lação ao vasto tert•itorio a policial', porque ptado no proJecto de organização e determi-
aoldadcs sem organ:zação conveniente não na a tabe<la e formaçllo de 4 batalhõeJ com 
podem preatar serv!ços ateis e cumprir com 1.803 praças e 97 olflciaês. 
os 1eus deveres de modl a preencher a po· A emenda. n. 1, do Senado, addlttiva, fa1. 
llcla a aua exacta mieslto no mecbanlsmo com que o projecto llque com duas dispo · 
adminis trativo. sições antagJnicas, porque essa emenda llxa 



.. .,. 
em 1.800 o numero daa praoaa e se refere a mantt.ve integral 1om uma unica alteraçllo, 
oftlciaes efl'eotivo1 e aggregado1 quando ea- pois conservou a mesma verba estabelecida 
tea ultlmoa nlo exiatem na tabella que faz pela Camara. 
parte integrante do art. I.· l O Bk. C.\RLos Touuo :-Mas tlcam oreadoa 

E, ar. Presidente, na lei da força publica 01 4 batnlhllea 1 

rara o proximo exerclcio, teremos nos arts. O SR. VAsco AzEVEDO :-Pela tabella ado-
• • e 2. • diapoaiçlles e organizações diver· ptadat e constante do art. I.· do projecto o 

eaa sobre o meamiaaimo aasumpto. governo tem de organizar !l .força publica 
A oommias!lo do Senado devia, para avi- oom 4 hatalbõe1. Este artigo está mantido 

tar e11a irregularidade, offerecer um sub- mesmo com as emendas do. Senado, porque 
1titut1vo ao art. 1. · e n!lo eu a emenda o governo e1tà auctorizado a despender a 
addlttiva que vem tornar oonfusas as dispo- verba constante do citado artigo e ne88f\ 
aiçlles do projecto. verba estilo estabelecidos 4 batalhllea. 

A emenda n. 2, tambem addittiva auoto- O sR. RIIIBIRO JuNQUEIRA :-Como se não 
riza o governo a reorganizar a força publi- creou o quarto batalhão e o governo pode 
ca de•pendendo até a. quantia determinada gastar o mesmo 1 
no urt. I.· O IR. Vuco AZEVEDO :-Este e o ponto; 

Eua emenda ainda maia faz resaltar a pela emenda do Senado o governo se quizer 
desnecessidade da emenda n. I, do Senado . . poderá organizar a brigada com 4 batalhões, 
Se a organização dada pela commissão da pois a verba està mantida ... 
Camara nlio era conveniente no pensa~ da o sR. RtBBIRO JuNQt:EJR.\ :-Mas nlio tem 
commiasão do Senado e e lia queria deJxar auotorizaçil.o em lei para crear. 
ao governo e88e encargo, para que apresen - o SR. VAsco AZEVEDO :-A auctorização 
tou a emenda n. 11 . . para crear o 4.· batalbiio está contida, tan · 

Essas duas emendas add1tt1vas eatiio em to que a tabella anuexa ao artigo se refere 
desaooordo com o art. I.· _porque contém a Isso. 
mataria egual com disposiçoes ou auctorl · O sR. CARLOS ToLEno :-Logo llcam creados 
zaçl!es 1iversas. . os 4 batalhões. 

As emen1as ns. 3 e 4 II!clue~ no proJ~cto o SR. JoÃo Lutz :-A menos que não tlque 
de tlxaçiio de despeEas dllposições contidas um tenente-coronel sem batalhão. 
no de organização da Br !gada pelas quaes o sR.. V.Hco AzEvsno :-Se o governo qui . 
tlcava o governo a_uctorrzado a nomear ~ zer cumprir exaatamonte a lei, que e~ta mos 
com mandante da Br1gada e a contraatar pa1- fazendo ainda nas condiç1!es das emendas 
zanos com a diaria de 2!000, quando não do Sena'do tem de crear o 4. · bat ath1io por 
e&tejam preenchidos os logares de praças de que tem de preench er os logares do '4 te-
pret. . _ . nentes- coroneis etc. , como manda a t abella, o 

Dada_s estas expl!~açoes, ar. Presidente, · que mais uma vez prova que o a r~ . I. · está 
devo amda declarar a Camara dos srs. De· em contraposição com a emenda apresen· 
putados que a commissão deixa ao seu ori- tada pelo Senado. 
terio acaeitar ou não as emendas do Sana- São estas as razOes que queria trazer à 
do, expondo os motivos que levaram-na a Camara 
apre1entar o projecto sobre a organizaçiio u SR. ·RtnBIRO JuNQUBIRA :-Mas neste caso 
da força publica do Estado, e que mereceu a commissllo pede a rejeiçiio da emenda ? 
a a~provação desta ~Casa. . O aR. VAsco AZ EVEDO :-A commissiio apre · 

Ainda em nome da com_m1ss!io cabe-~e de senta os argumentos que venho da produzir 
alarar á Casa que na dlscassiio b~v1da n_o e deixa ao criterio dn Camara, que julgará 
Senado ha um engano que se preCisa reah- as emendas de aacordo com seu patriotis -
tlcar, o que a commissiio tem o dever de mo 
fazer, uma vez que foi impugnado o proje · Nilo pede nem a sua approvaçiio, nem a 
cto _ coll!o accarretando augm ento de dePpa · sua r~Jei çiio . 
sa IDnt!lmente. Allegou se ainda no Senado que a Cama-

Disse illastrado senador que ao patso que ra em vez de crear um bata lhão <le pGiicia, 
a commiss!io augmentava a despesa com a oreou um verdadeiro exercito. E~sa allsga· 
força publica em 230 contos de re is, apenas çll.o tambem é lmprocort onte, por·qu-t se a 
elevava de 53 o numero dos soldados. commlsslio pediu a creaçào do 4. · h1ta lhão 

O lllustre representante do Estado naquel· foi attendendo aos interesses pub li cos e á 
Ia corporação, s~ja-me licito dizer, não exa- boa ordem. tia Brigada de modo a facilitar a 
minou bem o projecto, porque n commissão immediata flscalisaçil.o do serviço, que niio 
nilo aul!mentou um unico Jogar de oftlcial; poderá. permanecer como está, com u m ele· 
nos existentes não augmentou um ceitil de vado numero de compt.nhias no I . · bata -
ordenado. O que a oommissão augmentou lhiio, difficultaudo extraordinariamente a 
foram duzentas praças de pret pedidas na in8pecção e a escripturaçllo da br1gadu. 
proposta do governo, como medida indispen- A commissão, elaborando o projecto, teve 
savel, e augmentou a etapa tambem_ oomo em vista nl!o faze! um corpo de g_uerra 
meio de se preencherem cs claros existente~ mas um cot•po m1htar dotado d·s condlçlles, 
no efl'ecttvo da brigada. necessarias para 8er util Instrumento em 

Foram cases os augmentos propostos pela bem da paz e da ordem do Estado, nas 
commissão attendendo â&- neceuidal.ies pu- emergenoias de commoç1!ee ou luotas inter-
blicas, mas diminuindo ainda o quantum nas . 
pedido na propoata do governo, e que o Se- Porque 8~ uão e de guorra a misslo da 
nad(l, apesar de querer fazer economia, Brigada Pohcial, é de mantor a ordem e, 
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para etl&e .. étreito, precisa ser orgllnizada com 
bons elementos de rclslstencia. 

A commlsell.p de Força Publica, conforme 
declarei por mala de uma vez, deixa ao cri· 
terio da Camara o julgamento das emendas 
do Senado, certa de que ella prooedeu com 
todo o patriotismo e devotamento, procur&n· 
do nll.o sobrecarregar o tbesouro do Estado, 
mas tambem nllo deixar cercada a adml· 
nietraçllo doa embaraços de que se veria 
cercada, se nll.o !oBSe conveuientemente or· 
ganisada a brigada policial de Minas (muíto 
bem! muito bem!) 

Nilo havendo mais quem peça a palavra, 
encerra se a discuBBllo e sll.o apprevadas as 
emendas que v!o com o projecto á oommis· 
silo de Redaçll:o. 

Em seguida, é lida e posta em discussão a 
emenda oft'ereclda pela Camara á prop11~içll:o 

Emenda 
N. 1 

Accrescente se onde convier «Bxceptuados 
cs que exercerem seus cargos em districto 
eleitoral ditrerente daquelles por onde forem 
candidatos. 

Sala dassess1See, 13 de setembro de JQ02. 
-Astolpho Pinto .-Epaminondas OUoni. 

Nlo havendo mais quem· sobre o artigo 
peça a palavra encerra se a discussll.o, sendo 
o mesmo approvado e rejeitada a emenda 
n. I. 

Em discuasllo o art. 2.· 
O ar . .Jnllo Tawares: - (Nllo devolveu 

o seu discnt•so). • 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 

discunlo conjunotamonte com o art. 2.• a 
reguinte : 

Emenda 

N.2 
de lei n. 124, do Senado sobre peculio legal Colloque-se onde convier : 
dos funccionarioe. Artigo. As disposições constantes do art. 

o .r . .JoAo Lals: -Sr. Presidents, !elici· 1.• § 3. • da lei n. 143, de 23 de julho de 
to-me com o voto do Senado rejeitando a 18Q5, ficam extensivas ao reitor do Exter· 
emenda que fora apresentada neeta Camara nato do Gymnasio Mineiro, desde a data da 
pelo illmtrado collega residente em L'3opol· publicaçã'l desta lei. 
di na, porquanto já tive ocoaail[o de fazer Sala dAs sesaões, 13 de setembro de 1902. 
uma declaração de voto contraria á sua ap· -Julio Tavar~s. 
provaçllo. O •r . .João LnJz:-Sr. Presidente, a sup· 

O parecer da commlsaão de Constituiçll:o, pressão do cargo de delegado auxiliar trou-
do Senado, rejeitando essa emenda, que tor · n diiRculdades ao poder executivo quan . 
nava extensiva aos collectoi'ell a instituição to á substituiçllo do chefe de Policia, em 
do monte-pio, declara que a qnest!o deve seua impedimentos temporarios e em suas 
ser retolvida pelo legislador ordlnario, des· ausencias. 
de que alie considere, estabelecendo Ol'dena· E' sabido que, muitas vezes, por motivo 
do para os oollectores, que elles têm direito de serviço e em. virtude de perturbação da 
ao peculio legal. ordem publica, o cheCa de Policia tem no-

Portanto, justifica-se perfeitamente a re· cessidade de retirar-te da Capital ; outras 
jeiçll.o da emenda do meu illustrado colle· vezes, em virtude de molestia, precisará in · 
ga... terromper oa serviços a seu cargo, e ne · 

O sR. RIBBIRIJ JuNQUBIB.A. :-Meu intuito nhuma lei do Estado dispõe sobre a substi· 
foi tornar bem clara a diepoaição do pro· tuiçllo desse funccionario. 
· to O governo nllo pó:le nomear outro che-
Jec • f d P I' · 

J - L · t d e e o IOia, porquanto o cargo está preen· 
O BR. OAO UIZ. • • pois, 0 pen~amen ° e chido pelo lunccionario licenciado ou ausen· 

s. exc. po~erá aer desenvolvido pelo la· sente; nllo póde designar o delegado de Po · 
glalador ordtnario. 11· · d c ·t 1 t b t · Nestas condiç1Ses, parece me que" Cama- tola a ap• a 1, e nem am em o secre ~rio 
ra pode r •jeitar essa emenda, sanccionando da oh~fia! que Ja esse car~o não existe. ' .fi . 
assim o voto do Senado (muito bem· muito 1 carã, P.o•s, ac_eJ)halo o ca. go, com pre)uizo . ' do serviço pohc1al. 
oem). . Nestas condições, apresento a seguints 

Nlo h&vendo ma1s quem sobre a emenda emenda (lê). 
peça a palavr~ f;~UC&rra se a discussão, sen· Da. sorte que, ~ado. o impedimento por 
do a mesma reJeitada. motivo de moleat1a, licença ou ausencia 

Remetta-ee á com missão de Redaeçll.o, com· em serviço publico, o poder executivo fica . 
munlcando se ao Senado. rá habilit~llo a designar cidadão idoneo 
2 .• DiscudsÃo oo PRúJE"oro N. 131, DO SIINADo que exerça o cargo durante o Impedimento, falta ou ausencia. (Muito bem ; muito tam), 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em 
discuesão conjunctamente com o art. 2 · a 
seguinte: 

B' ennunciada a 2.ft discuas!o, por arti· 
gos, do pt•ojecto n. 131, do Senado, sobre 
incompatibilidades eleitoraes. 

Bm discuse!o o art. I.· 
O •r. A•&olpbo Plo&o: -(Não devolveu 

o seu discurso). 
Vem :i. Mesa, é lida, apoiada e posta em 

discuasllo conjunctamente com o artigo 1. · 
do project~ a eeguinte : 

Emenda 

N. 3 

Accreacente-se onde convier : 
Artigo. A diaposiçiio da ultima parte do 

art. 25 da lei n. 6, de 16 de outubN de 1891 



oomprehendtda a a.u8encia por motivo da 
serviço publico applica·8e a substituiçll.o do 
chefede Policia, mediante amet~de dos ven · 
cimentos desta cargo. 

(S . R. ) Bala das se880~s. 13 de set embro de 
1902.-Jo<io Luiz . 

Encerrada a discussã!l sem mais debate 
sll.o approvados o &rtigo e emendas . 

Sem debata a pprova-se o ~ rt . 3.· e con· 
aentlndo a Camara que o p·ojecto passe a 3. 
discu8aão vae elle com as emendas a eom -
missll.o de L'lgislação. 

Suspen :!e· se a sessão po dez minutos, sen-
do reaber ta fi ndo este prazo. 

R BQUER IME:"TO !JE UR~ENCI A. 
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taes alim de 8er discutida e votada imme-
diatamente a redacção apresentada. 

Lida, pois, e posta em discusslo à sem 
debate approvada a referida redacçlto, que o 
sr. Presidente manda que se remetta ao Se· 
nado. 

3.• DiS<'U88ÀO J.>O PROJ E<::TO N, \70 

. Finalmente lido e posto em 3. · discusell.o 
e sem debate approvado e vae ã commiaaã o 
de Redacção o projecto o. 170, sobre appro· 
vação de conta s do exercicio de 1900. 

Esgotadas as materias da ordem do dia o 
sr. Presidente designa pa ra a senão nootur-
na de hoje a seguinte : 

ORDEM DO DIA 

P RIMJ.:IRA P ARTE 
O aR. I. ' SECRETAR!<l (pela ordem ), ubtendo 

ur(lenci a, lc dois officios do San ado devo! · 
vendo acompanhada.; •!e emend as a proposi· 
çlio ,le ld n. 9i, com prellenden.Jo nas tl is· Le itura. e approvação da acta. 
posiçõeJ do a r t. 21 oa lei n. 318 os le ntes Expediente_. 
da Esoola de P11 ~rmacia, e a de u. 84, fa! Segundo le1 t~ra dos par~c~res de commia · 
zendo coincidir a div.is!lo ~tdmimatrativa e s~es _e dos pro)ectos, depo1s de 1mpresaoa e 
judicial'i a do Enado, vi s to ter o Senad o cln·l dutnbUtdos . _ 
tlrmado a su a ant!!r-iot· decisão · '! Uanto á Apresentaçao de pareceres da~ commia-
ementl a n. 3 . soes. . 

Apresentaçl!.o de p rii Jectos, requerimentos, 
3.• DISC UoSÃ'> DO PROJ~CTv :o~. I3u, Do H : t>A OO ind1caçõas, interpellaçoes e moções. 

Discussão de requerimentos, indicaçõe8, 
interpellações e moç<j es. Em seguida lido e po&to em 3 . · discussão e sem debate approvado e vae a commissll.o 

de Redacçã !l o projecto n. 130, do Sl3nado, 
creando uma feira de gado no municipio de 
Mar de Hespanha. 

R EQUE RIMENTO DE UROKNCIA 

O SR. Josli GoNçALVE~, pela commissll.o de 
Legislação, apreaenta o seg uint e : 

Pr: r~cer e emen1M1s para 3 . · discussllo sobre o 
projecto n . 13 1, do Senado 

A commissão de Legialaçll.o à de parecer 
qut1 o projeoto n. 131, do Sena do, seja sub-
~ettido a 3 . · discu11ll.o e app rovado con-
Junotamente com as emendas adoptadas pela 
Camara. 

] ,' 

Art. As disposições constantes do art. l. · 
§ 3. · da lei n . 143, de 23 de julho de 18:15, 
ficam extensivas ao reitor do Externato do 
Gy mnas10 ~Hneiro rlesde a data da publica· 
çl\o desta !a i . 

Art. A disposição da ultima parte Jo a rt. 
~ 5 da lei LI . 6, de 16 de outubro de 1891 
colll~reuendida a a useacia por motivo d~ 
serviço publ tco, a ppl ica-se a substituição de 
Chefe de Policia, mediante a llletade dos 
~·encimento~ desse ca rgo. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1902. 
-Jose Gonçalt>eB .-Carunlh9 B.-itlo. 

0 MESMO SENHOR, pela commisSli.O de R'ldll-
cçllo, envia ã Mesa a re:iacçlo tlnal d ·> pro -
Jacto n . 130, do Senado. 

0 8R ASNLPiloJ PINTO {pela o•·dem ) roquer 
e obtem dispensa daa formalidades regimen· 

A, C.- 1,3 

Approvaçl!.o de redacçOes fl naes. 

SEG UróDA PARTI!: 

Segunda discussão do projecto n . 132, do 
Senado, concedendo privilegio ã companhia 
Leopoldina para construcçã o de estradas de 
Cerro. 

Discussão da segunda parte da emenda 
do Senado, á. proposição de lei n. 84, parte 
estaj á rejeitada pela Garoara e sustentaia 
pelo Senado. 

Levanta-se a sessão. 

1.• SESSÃO EXTRAORDINARIA, AOS 13 DE SE· 
TEMBRO DE 1902 

PR ESI DENCIA DO SR, RIBKIRO DI! CLIVEIIL\ 

smtMUUO :- 1. · parte da ordem do dia. - l cta.-
Expedlcnte . -Oiw rvaçõcs do sr . Ca rvalho llrllo. 
-Apresenlatão, di lcuss;h e vo l •çilo das reda· 
~ções flo &"-S cos proje~ tos o . 151 e li0.-2 . · par-
te.-2 . · discussão do projec lo o . 132, do Senado. 
- Arl I. ·-Discurs J Clo sr. Silva l<'orles.-Dis-
curso e emenda do sr. João Lulz .-Art. 4. ·-
Discurso e emenda do sr . Juli ~ Taures. -Di!• 
cuas!o de emenda do Senado a pruposiçao de lei 
o . 81.-llequerlmento d ~ urgeocia. -Apresenta• 
ção, di scussão e vo tHÇ:I J da rcdae.;ão li na I da pro· 
poslçio de lei n . 8-1. -Apreseutaçao do parece r 
para 3. · riiscussao do projeclo n. 1 3 ~ . do ~enado. 
-Ordem do dia. 
A's sete e meia horas da noite, feita a cha-

mada, acham-se presentes os sra. : Ribeiro 
de Oliveira, Cele8tlno Soares, Nunes Pinheiro, 
Joaq ulm Calixto, Olympio Mouril.o, Porto 
Primo, Silva Fortes, Car valbo Britto, Llndol-
pho c , mpos, Astolpho Dutra, Raposo de . .U· 
meida, Jayme Gomes, Gaspar Lopes, Simeão 
Styllta, Juvenal Penna, Xavier Rotim, Bd· 



mundo Blum, Alvea de· Lemos, Jolo Valioso, 
Jgnaoio Mona, Julio Tavares, Agostinho Pe·. 
reira, Jolo Luiz, A11i1 Llina, Carloa Toledo, 
Astolpho· Pinto,- Joaé Gonçalves, Luiz Ren-
nõ, Leopoldo Corrêa, Parreira e Mello, Vaa· 
co Azevedo, Pranklln Botelho e Olymplo 
Borgea, faltando com cauta participada os 
sr•. Rodrigues Ch&V!II e Brandll:o Filho e sem 
ella 01 mala senhores. 

Abre-te a sauílo. 
Lida a aota da anttcedente é a mesma ap· 

provada· 1e"m debate. 
• BXPEDIBNTE 

Nlo ba leitura no expediente. 
0 IR. CARVALHO BRITTO requer e obtem 

ditpensa das formalidade• regimeotaes, afim 
de que seja dado para ordem do dia da ses 
all.o noctorna de amanhã o projecto n . 131, 
do Senado. 

Nilo ha matarias iistribuidas e impreuad 
para a aegunda leitora. 

APllE@ENTAÇlO liB PARECERES DAS COMMIS· 
IÕEB 

O sa. JosE GoN~ALVBS, pela commissão de 
Redailçlo, api'e1enta as redacçt!ea llnaes doa 
projectos na. · 151 e 170. 

O sn. JoAo Luu (pela ordem) requere ob · 
tem dispensa da formalidades reglmentae~, 
atl.n de que sejam discutida• e votadas im-
mediatamente ae redacçt!es apresentadas. 

Lidas, poit, e postaa em discuuão aucces-
sivamente 'sll.o sem debate approvadu, indo 
á sancçílo o projecto n. 151 e ao Senado o 
de n. 170. 

Nilo ba projectos, indicaçõaa e moções a 
aorem· apresen~a"-os. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.\ 
Sé:GUI'iDA DISCUSSAO DO PROJECl'O N. 132, 

DO SENADO 

O projllcto em disctitião attende perfeita-
mente aos lnterea1ea do Bltado, pola deter· 
mina que o privilegio ser.\ conoádido sem 
garantia de j uro•, sem subvençllo. 

Demais, ar. Presidente folgo em dar pa-
rabens ao Estado pela orÍentaçll.o que a em· 
presa « Leopoldlna )) tem dado uHlmamente 
aos tens serviços, de modo a attelíder aos 
intereues da zona da matta, que constitue, 
por ai tó, uma das maior'3s garantias para 
o futuro economico do Minas, embo .. a a te · 
merosa crlae que aetualmente atrecta a la· 
voura do cafe . 

Sr . Presidente, bem aei que seria maia 
proprio vir occopar a ::.ttenção da Casa na I.· 
diacussll.o do proJecto, qu!lndo se tratou, par-
ticularmente, da importancia e da constitu · 
cionalidade da medida. 

O BR. A. Dt:Til.A : - Mas v . exc. duvida 
da constitucionalidade do pro.J ecto ? 

0 &H. SILVA FORTE! : - Ouça·JDil V. I'XC. 
Ri•o ) . . 
Nilo pude discutir o ·projecto em seu 1. · 

turno, mas posso faz91 o agora aproveitando-
me d11. ·latitude que me !oculta o R~gi
mento. 

Sr. Presi ·1ente, a L"edida contida no pro· 
jacto é da mais alto relevanoio , po is trata-
se de uma das mais importantes empresas do 
estradas de fer·ro, que existem no E;tado o 
que vem p!dir modlllcaçlio do seu tra-
çado. 

Tambem é util o projecto, porque depois 
de nm ligeiro estudo que fiz a seu respeito, 
gD.nhei a convicção de que o traçado que 
parte da estação de Vista Alegre, abaixo da 
estaçllo de Catagoazes, e que vae terminar 
em Cysneiros, melhora consideravelmente o 
traçado primitivo dessa estrada, diminuindo 
seu percurso . 

Sr. Preaidente ,, :J.be ' '· exo. que eu não es-
tou habituado a viajar em todas as estradas 
de forro do Estado, não tenho mesmo tempo 

E' annunciada a segunda disoussão, por de fazer passeioa, percorrendo-as afim de co -
e,rtlgol!, do px:ojeoto, n. 132, do Senado, con- nhecer os respectivos traçados, e nem posso 
cedendo privilegio a Companhia Leopoldina mesmo appellar para os estudos technicos 
para coostrucçll.o de estradas de ferro. da noPsa carta geographlca, pois tomos para 

Em discussão o art. 1. • exemplo a questão do Acre, na qual figura-
o 1r. Silva lJ'ortea : - Peço a v. exc., ram tres commiaailea de competentes, e nós 

ar. Preaid~nte, enviar-me o projeoto ( é vimos que u ma di fl:erença de 5' em grau 
attendid? ). geometrico, tr~ z em con~equencia enorme 

Sr. Presidente, poucas palavras proferirei prejuizo all E~tado. 
~oJ?re o projec.to n. 132, do Senado, ora s_ub- AHaim, sr. Presideute, para ~'otar o pro· 
m.ettldo á 2.• discussão nesta Casa, e )UI· jecto n. 132, tl ·re de ostud :.tl·o, servindo me 
gar-me hia dispensado de vir occupar a tambemdes luzee do nobre deputadoreaiden-
a\tençllo dos meus collegas se estivesse pre- te em Cataguazet, de tal arte que estou con · 
sente quando esse projecto transitou em vencido de que e~se projecto il•ã favorecer a 
seu I.· turno, ou e:e ( P,ermittam-me a fran- lavoura da zona da matta (apoirtdos) faclll· 
queza ) tivesse prestadCf melhor attençlio a tando n ex port&ção de seus produetoa. 
marcha raplda que elle tem tido nesta Ca- S3 de facto, aR mercadorias tiverem de 
mara. percorrer um longo traçado, se nll.o houver 

Sr. Presfdente, sou apologista das concea - tarifas differenciaeP, o que sucoede é o enor-
sões de estradas de ferro em Mina&, e sobre me prejuízo que eoifrerá aquella zona, pois, 
o usumpto tenho me manifestado mais de quando mais nlío seja, os productos tém de 
uma vez, de sorte qua ao pronunciar me ohegar aos meroadoa consumidores com 
sobre medidas de tal ordem, aquelles que atrazo, com retardamento . 
me ouvem põdem, anteoipadamente, julgar-~ Sr. Presidente, tenho de me pronuooiar 
me favoravel a essas conceasl!es, desde que tambem sobre a r arte do projacto que sere-
aejam salvaguardados os lntereases do Ea- fere ao traçado que partindo l).a linha do 
tado. Travessl!o a Silveira Lobo e passando pela 



cidade de Mar de Hespanha, vae ter á cida. 
de de Leopoldina. 

Sr . Presidente, tinha o c.lever de vir oaou· 
par a attençil.o de meus lllustradoa aollega. 
porque nl[o conhecentlo de perto aquella zo· 
na aoppo z ate que hou veaae má redacção no 
project(', con fundindo a !inb a do Traveul!.o 
a Silveno. com umo concesd.o identlco. 
áquslla que ia. ser vlr li cidade de Mar de 
Hespanh!l ( R iso). 

Riem se os IDtlUS illusl!·aios collega,, maa 
digo n verdade; enoontre1 nesta Cata colle· 
gaa que nã? puderam diuipar minhas dllvi-
daa e proa'egulndo encontrei um que poude 
affirmar.me que a linha do Tra·•esal[o foi ma· 
dida administrativa da empreea, que teve 
por intuito supprimlr o zlg·Z9g do ramal da 
Serraria. (Ri~ad~s) . 

Ja vê v. exc . , ar . Presidente, que as du-
vidas que actuaram em meu e.>pirito podiam 
impor·se como de faeto ao espírito de qual· 
quer outro, embora eu reconheça ser o mala 
humilde membro deJta Casa . (NI!.o apoiados 
ge1·au) . 

Mas, ar . Preaidentl', quer Ee trate do ra-
mal de Vista Alegre que vao ter a Cy1neiros, 
quer se trata do ramal que parte da Unha 
do Traveul[o a Silveira . . . 

0 SR. ABTOLPIIO DUTllA:-Eate é di ll'erente. 
0 SR. SI LVA FORTES • . . que Vde ter á Ci· 

dade de Mar de Heapanha seguindo para 
Leopoldina, é evidente que qualquer deatee 
traçados traz grandes vantagens para o in· 
tereaae da empresa e principalmente para 
o interease do Estado. 

Para o lnterease tio Elb.do porque a.nteci· 
pad n.mente podemos ter a certeza de que 
esta empresa niio vira pedir garantia de j u-
ros, nem subvençl[o em tempo algum. 

0 SR. RAP080 DE AL)IEIDA : - N!!.o augmen· 
tarà a garantia de juros existentes Y 

0 SR. SJJ"VA FORTES : ·- Nl[o augmentar(l, 
certamente porque tratando-se de um pro-
jacto que procura corrigir defeitos de traça-
do e ~'!:'ja linha vae atravessar uma zona 
onde s lavoura se acha completamente rtes-
onvolvid&, :orçosamente a exportaçiio de 
vroducios d&sea zona serà suffic:ente para a 
degpesa do custeio. 

0 SR. RA.POSO DE AL~rElDA :-Nlto augmen· 
t ará a garantia de juros ~ · 

0 SR . ABTOLPIIO DUTRA: -Não au 0 menta. 
0 SR. SILVA Fo&'l'l!IS : - Nlio !la garantia 

de juros. 
() SR. RAPOSO DE AL.III·:IDA :- Nem na pa r-

te que jâ tem garantia ? (aparte; ) . 
0 SR. SILVA FORTii:B : -Nem na parte que 

já tem a garantia de juros pcdarà ser gra-
vada , porque fo rçosamente dar·se i. l a re· 
vdrlilo de uma para outra. 

UM BR. Di!:PUTADo:- Nlio pode gravar por 
que o projecto diz -sem onus. ( ,tpa•·fgs,) O s•· . Presillmtc reclama alt~nçtio . 

0 SR. SILVA FC•RTI': 3 : - Perm it,tam·me oS 
meus illustrado3 collegas que se lhes pergun· 
te como pode uma estrada de fsrr·o concedida 
a empresa que gosa de garanti a de juros 
sobre um trecho e quo vem otrere:er para 
modificar o Eeu traçado, aem on us no intui· 
to de diminuir seu percurso, em que pode 

a .. t 

e11a conceaal[o gravar o treobo já. onerado 
com a garantia 1 (diversos apartts). 

Parece-me á primeira viata que se a con-
cesaa:o gravava o Eetado ella vae dei:lar de 
onerai ·O porque a modl tloaçiio do traçado 
importa no correctivo doa defeito~ do primi· 
tlvo traçado. 

0 IR. RAPOSO DK AL~IE I DA :- Mas esse 
traçado defeltuoeo tem garantia de juros. 

0 IR. SiLVA FORTE!:- E' IUbatltuido por 
outro que niio tem garantia de juroa e que 
vae servir de veblculo para a exportaçiio de 
producto1 em melhora& condiçõe1. (Cruzam-
se muitos apar111s que de11í>1o á confusão não 
rifo ouvido1. O l i'. Presidente (atendo soar os 
tympano& •·ecla1n<' ottençtlo .) · 

O SR . SILVA Foau a :-Sr. Presidente, re · 
aalta-noa á. primeira vista que a conce11ei\o 
que vamos fazer á estrada de ferro Leopol· 
dina não pode onerar os cofres do Estado, 
e os conceaslonarlos se compromettem ante· 
clpadamente a ol[o vir pedir a garantia de 
juros para eue traçado e tiio pouco aubven · 
çlio, e sendo a Companhia Leopoldtna a unt-
o& intereuada com a presente conceasl[o, 
porque tem privilegio naquella zona e a 
conceasl[o actnal nl[o pode e nem deve le· 
vantar conflictos administrativos que ponam 
trazer graves consequenclas para o Estado. 

Jl seria um grave erro por parte do Con· 
gresso se em v<z de esta concesão á estrada 
de !erro Leopoldina fosae dal a a outra qual~ 
quer empresa, de sorte, sr. Prelidente, que 
se eu tivesse de redigir esse projecto e sa-
bendo que a zona que vae aer atravenada 
por. estes novos ramaes ,é uma zona já. con-
cedida á. estrada de ferro Leopoldin:t e, por-
tanto, privilegiada eu diapeearla até a clau· 
aula oon~lgnada no mesmo, teto é, auppri-
mtrla ae palavrae-ou com quem maiores 
vantagens oft'erecer- por conaideral ·as in· 
ntels no caso. 

Sr. Presidente, nllo quero occupar a atten-
çllo doa meus llluatrados collegas, mesmo 
porque vejo na ordem do dia oonatgnadaa 
medidas Importantes, nllo quero que os meus 
illustrados collegaa me considerem um im· 
portuno que vem ocnupar a attençl[o da 
casa (não apoiados gerats). 

0 SR. ASSIS LutA: - V. exc. até DOI 
agrada (muitos apoiados). 

0 SR. SJI,VA FORTES :- 0 assumpto já. 
está bastante discutido e o foi longamente 
no Senado, e as duvidas que palravam em 
meu eeplrlto foram ,i á dissipadu e eu posso 
dar o meu voto consciencioJo sobre a mate-
ria consignada no projecto n. 132 ; e asalm 
para nllo fatigar os meus illaatrados collegas 
(não apoiado• geraes) sento-me convencido de 
que com a adopçlio d,t!te projecto vamos·pres · 
tar um importante serviço á zona da matta 
e á lavoura que alli acha se bastante deseo · 
volvida. 

Tenho dito. (Muito bem! .illuito bem !) 
O tJr. JoAo Luiz: -Sr. Presidente, não 

venho impugnar o projecto em discussão so · 
bre o qual já tive opportunldade, como jor· 
nalista, de emittir mmba opinião, louvan-
do a iniciativa nelle contida, como sendo 
uma prova do renascimento economico do 
Estado, pela affirm açl[o do seu credito. 



... 
_ Blltretanto, peloa apartia dadoa ao nobre 
deputado que me precedeu na tribuna, ve-
rlllca· 11 que ha am ponto traoo ou dllcuti-
't'8l no project9. 

A modlllcaçlo do traçado da companhia 
«Leopoldlna» diminuindo .o percorlo, que é 
de grande e inconteata vel vantagem para a 
exportaçlo doe productoe da zona da matta, 
pela dlmtnulçlo doa fretes, chamará neces-
aariamente para as duu llliha11 que 11e pro-
jeotam construir a concurt'encla da expor-
taçlo doa producto1 da meema zona deafal· 
cando esaa · exportaçlo pela linha do centro, 
pela linha tronco que tem garantia de juros 
ao Eatedo. 

T!o Importante e aqoella zona, de tento 
valor elo 01 productoa u:portadoP pela com-
panhia •Leopoldtnn.. . -

0 IR. A. 0CTIU. : -Ma., o trecho que 
llca abaixo do entroncamento é multo pe-
queno, é uma fracçllo ln11gnill< ante, e eu 
acredito q.ie o Ettedo nlo ficará onerado 
eom a garantia de juros porque a zona é rl-
quisllma. 

0 IR. JoXo LUIZ ... qoe esta, CI't'IO, não 
tem tido ocC8.911lo de receber garantia de ju-
ros, porque a sua renda excede a eua ga 
rantla. 

Mil pode dar-1e o facto de aer dlminuida 
a renda da linha tronco e o Eatedo ter de 
entrar com os juros que nlo tem pago, visto 
que a renda tem excedido á garantia votada. 
·Sr. Presidente, conforme declarei, voto a 

fo&vor do projecto, que tive já occaailo de 
louvar e defender pela impren1a; para tor-
nar, porém, maie claro o peneamento do le-
gialador, vou eubmetter à. con1ideraç1to da 
Camara uma emenda que, acredito que nlo 

. aeja mala do que uma redundancia, mas 
uma deaaaa redundanciaa que ee justificam 
pela neceutdade de clareza em asaumpto 
il'&ve-como ó eate para o theaouro do Es-
tado. 

A emenda é eimples, justlfica-ae por ai 
meama, e eu acredito que mana illustrados 
collegae, tanto aquelles que ae intereasam 
directemente pelo projecto, como reprelen-
tantea immediatos da zona, como todoa oa 
outroa, a acceiterlto. 

Diz .> art. 1. · do pr~jeGto (lé). 
Diz a emenda (lé). 
Eate emenda nlo tem outro tlm sinlo tor-

nar claro o peneamento do poder legislativo, 
lato é, tornar claro que a conceulo só a e 
fari, se o governo entender que ella nllo pre-
judica 011 Interesses do thesouro e oa inte -
relles do Eetado. (Muito bem ! .lluito bl!m !) 

Vem á meaa, é lida, apoiada e poata em 
diacusallo conjunctame~e com o artigo 1 . · 
do projecto a seguinte : 

Eme11da 

Ao art. I.·. 
Depois das peli v r as «vantagens cdferecen> 

aoorescénte-se aa eeguintea «Se julgar con-
'Yeoiente aos interesBes. do Eetad~». 

S. S., 13 de setembro de U!02.-João Lu~. 
Ninguem m6.is pedindo a palavra encertl · 

se a dlaousEil:o, 1endo approvado o artigo I.· 
e bem a111m a emenda a elle oft'erecida. 

&em debate alio approvadoa os arLigoe 2. • 
e3.·. 

Em dlsouulo o artigo 4. •. 
O ar. ~•U•Tayerea C'! :-Pedi a palavra, 

ar. Preaidente, para 1ubmetter á coneide-
raçlo da Camara dos era. Deputado li a se-
guinte emenda a.fditlva, que reputo de ex-
cepGional lnter1111 para noBBo E~t.ado. 

A emenda é a ~egointe: (L ê) . 
V. exc . , e r. Presidente, e a Camara co-

nhecem o estado de desortranizaçllo em que 
ee encontra a empre1a da estrada de ferro 
Oéste de Minas ... 

O IH. Joio Lurz:-Eatá em liquidação for-
çada. 

O SR. JuLio TAVAREs ... uma das viaa de 
transporte e communlcaçilo que serve a uma 
vaata e extenaisslma zona àe Importante re -
glllo de nosso Estado (flpoiado•) e que repre· 
senta além di1so uma 1omma de saorlfioioa 
que o thesouro do Ettado tem feito para 
manter este melhoramento. 

N11tas condições se faz neceasaria a inter-
vençllo do mesmo Estado para que se po11a 
normalizar ae condições da refer·ida empre-
ae, e a intervençllo nlo pode ser outra ee-
nlo a consignada na emenda que acabo de 
ler, e que nor se mesma 11 justifica. 

Nestes termos eu ao licito da Camara das 
srs. Deputados a sua approvaçilo, como um 
bom e importante serviço prestado ao nos-
so Eatado. (Muito bem; muito bem). 

Vem â Mesa. é lida, apoiada e posta em 
diEoustlo coojunctamente com o artigo 4. • 
a Eeguinte : 

emenda 
N. 2 

Artigo additivo.-Fica o governo do Estfdo 
auctorlzado a et:camp!U' a estrada de Ferro 
Oéste de Minas, ou a entrar em accordo com 
a lmpreea que, -em condições de viabilidade 
e capaz de uger aeus negooioa, ee organi-
zar para dirigil -a e normalizar eeo trafego, 
podendo, se julgar conveniente, estabelecer 
a garantia de juros, até 5 '[ .• ~obre um capital 
que o governo fixar e por prazo nunca exce -
dente ao da concesflto primlt\ va, ficando ga -
rantido o reembolso da subvençllo e garan-
tias realizadas . DI\ fórma do contracto ante -
rior, bem a~;im a rever~ão no fim do prazo 
da conoeiJllo. 

8. S., 13 de setembro ce l9U2.-Julio Ta. 
va1·es, 

Encerrad·l a disooullo sem mais debate, 
aliO approvadoa o artigo e a emenda. 

Conaentindo a Camara que o· projeoto paa-
se á 3.. diacueão é alie remettido á oom-
miSBI[O de Obras Publioa11. 

0 IR. V.~ICO AZEVEOO (pela ordem) requer 
que se conalgne na acte ter votado a favor do 
projecto e das emendae. 

Será attendido o pedido do nobre deputa-
do. 

DI!CUSSÃO DE EMiâfD A. DO SENADI> 

Em aegulda é annunoiada a diaousall.o da 
aegunda parte da emenda do S3nado ã pro· 
posiçllo de le i n. 84, parte este já rejeitada 
pela Camara e sustentada pelo Senado. 



E neerrada a dlscuullo sem debate, a Ca· 
mara confirma a sua decisão anterior rejei-
tando a aegunda parte da emenda n . 3, do 
Senado, ):oi' mais de dois terços. 

Remetta·ae i commiullo de Redacçll.o,com· 
municando-ae ao Senado. 

Requerimtmto• de urgencia 
OER. JO!E' GoNÇALVES (pela ordem ). obten-

do urgencla, apresenta, por parte da com· 
mlatão de Redacçllo, a redacçlio final da pro 
poelçllo de lei n. 9-', de f ccordo com as 
emendas do Senado,e requer e obtem diapen· 
1a daa formalidades reglmentaea afim de que 
1eja ella dlacutida e votada immediata-
mente. 

Lida, pois, e po&ta em dircustlio ê appro· 
vada rem debate a referida redacçi'l.o que 
1obe á sancçllo. 

0 ER. JAYME GOMES (pela OJ'dem), obtendo 
egualmente urgencia, apresenta, pela com· 
missão de Obras Publicas, o seguinte: 
P arecer e •·e1lacçã9 da& eme11das ao p•·ojecto " · 

132,' do Se"ado 

A commiullo de Obras Publicas, a que foi 
presente o projecto n. 132, do Senado, ap· 
provado com emendas em 2 .• discuullo, e 
de parecer que seja anbmettldo á 3.• com 
as emendas aaalm redigidas : 

1.• 
Ao art. I. ·-Depois das palavras «vanta· 

gem oft'erecer»-accrescente·se <<Se julgar 
conveniente aoa lntereues do E!tad~». 

2.· 
Artigo additivo.-Fica o governo do Esta· 

do auctorlzado a encapar a Estrada de Fer · 
ro Oéate de Minas, ou a entrar em accor-
do com a empresa que, em c~ ndiç 1l ea ~e via· 
bilidade e capaz de reger seus · negootos, se 
organizar p(lra dirigll·a e normalizar seu 
trafego, podendo, ae j ulgar conveniente, es-
tabelecer a garantia de juros, até 5 'f·, ao· 
bre um capital que o governo llxar e por 
prazo nunca excedente ao da conceuão pri · 
mitiva, ficando garantido o reero ~o ls o da 
snbvençllo e garantias realizadas na rórma 
do contracto anterior, I: em assim a re ·rers!lo 
no tlm do prazo da concessão . 

Sala das commisrões, 13 de setembro de 
1902 .-Jayme Gomes.-F<·onl<lill Botelho. 

0 BR. AGOSl'IXHO PEREIRA. (pela ordem) 
requer di1pensa das formalidades regiman· 
taea afim de que o projecto que acaba de 
ser apresentado, figure na ordem do dia da 
aeaai'J.o nocturna convocad a para amanhã. 

O sa. PRBsrotNTE derlara que esse roque 
rimento vae do encontro ao Regimento, mas 
attendendo a qua eendo o project~ dado 
para ordem do dia da sessllo nocturna eal · 
va.va 88 o preceito Constitucional de ~4 ho· 
raa de lntreaticio, ia submet~l · o á dellbera-
çlio da Camara· 

Consultada, pois , a Camara, rejeita esta o 
requerimento. 

Nada mais havendo a tratar-se, o 1r. Pre 
1idente designa para a senão noct«rna de 
amanhã a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA P ARTIJ: 

Leiturtt e approva~iio da aeta . 
Ex pediente. . 
Segunda leitura r' os parc:ceres de commia-

s1les e doa projectoP, depois .;!e impresaca e 
dlatribuidoa . 

Apresentação de p ereceres das commiuões. 
Apresentu çllo de proj ectoa. req uer imentos, 

intlioaçõeP, interpe!ll.tç1les ou moç1lee. 
Disouuão de requer imuntc~. ' ndlca ç1les, 

lnterpelleções e moções . 
Approvaçl!o de redaoç õe!l ftnaes . 

EE•1 N DA ARTE 

Dfs cussão unica das emendas do Senado a 
proposiç ão de lei n. 95, sobre orçamento 
do Eitado para o futuro exercicio. 

3.· discusa11o do orojecto n. 131, do Sena· 
do, so bre incompatibilidades eleitoraeL 

Levanta· se a sesei'J.o. 

2. • SE3s .;;:o EXTRAORDINARIA. AOS 14 DE 
SETEMBRO DE 1902 

PRt: !IOJo:NC! t\ DO Ht . RrnEIRO Dt: OLIVEiRA. 

SUM MARIO:-!. · put~ da orúem do dia .-Acta. 
-Expediente . -I}L>erva~n • do sr. Ribeiro Jun-
quelr3 -Apre• en t'c~n do ra recrr n. 2!2 . - Ide m 
~a rerl acc~o li< ai 'o p•ojectn "· 1~4 . dl) Sena-
do. -•. · part• .-Oiscu•sllo rl e emmdas <lo Sena-
do á proposlcão de lei n. llõ. -Orcamento . -
Dlscur>os de s srs. S·lva Fn tes e Julio Tavares. 
-S. discos·ilo ~o urojecto n . i.!\ rlo Senalo. 
Emenda do ar . As>is Llm :~ .. -Requeri mentn de 
ur~tencia.-Apr-.enl a c ;1o . cll;clH<ãn e volac:io da 
redacç~n final d tS emendas da Cam ara ao pro je-
cto n. 131, do Swado .-O ;de'm do dia. 
A's sete e me ia horas da noite , feita a cha-

mada, acham-se presentes os na . Ribeiro 
de Oliveira, Celestino Soares, Nunes Pinheio 
ro, Silva ForteP, Jayme Gomes, Carvalho 
Britto. Xavier Rolim, Simeão Stylita, Astol· 
oho Pinto. Rop ·sn de Almei1a, Franklin 
Botelho, Olympio Bo•ges, Lu'z Rennó, Leo · 
pol do Corrêa. Agostinho PI!I'e ira , Carlcs To-
lado, Olymplo Mourão, V~ sco A~Avedo, Por · 
to Primo, Llndolpho Campns, Jolio Valioso, 
Joi!o Luiz, Gaspar LopeP, Joaquim Calh:to, 
José Gonçalves, J uven al Penna, Ribeiro 
Junqueira, lgnacio Murta, Julio Tavares, 
Aaaia Lima e Eimundo Blum, faltando com 
cansa participada os srs. Rodrigues Chaves 
e Brandlio Filho u rem ella os maia sonho· 
res . 

Abre· a e a seaa1lo. 
Lida a ac t a da an!Mcedent ll s não havendo 

quem sobre a mesm a ra ~'1l obsHvaç 1l es , é 
dada per approvada. 

t: XP E ~II!.NTE 

O sR. l. · H:c ~ ln'AR[O th~ con ta do segum-
te : 

O !fi cio 

Do ar. dr . Antonio Carlos Ribeiro de Andra · 
d~ , commun\cando ter tomndo posse e ass'l-



mido o exercício do cargo de Secretario du 
Finanças para que foi nomeado por decreto 
de 7 do c-!l rrente mez.-A Camara tlca Intel· 
rada. 

0 SR . RIBEIRO JÚNQUfJIR A envia a Mesa 
·ama apresentaçllo do cidadllo Totll& Frede· 
ricó Muzer, apresentando um projecto aobre 
colonlaeçlo.-A' Commissão de Agricultura . 

Nilo h a matarias dbt r, buidae impruaas 
para aegun1& leitora. 
AP&E:H; NTAÇÃO DE T'ARECgR &6 D.\S COMMI88!!JU 

O BR. Juv&NAL PEN ~'< A, pela Commlsslo de 
Eetatiatica, Commerclo e Artes, envia á Mesa 
o seguinte : 

P (I1"Ctcr n , ~'12 

(Terceira Legislatura) 
A commist.!lo de Eatatietica, commercio, 

lndustria e Arte~, a que foram pr91ente1 duas 
repreaen tções, uma da Camara Municipal 
de Sant' Anna dos Ferroa e outra da alguns 
habitnntea do Sant' Anna do Paraho, protes· 
tando ambas contra o dispoato no art. 13 da 
lei n. 319, de 16 de setembro da 1901, depola 
de u haver detidamente examinado, e 

Considerando que a referida lei , em face 
do art. 112 da Constltuiçlio do Eetado, nlio 
p6!le aer alterada senll.o no tl.m do decennlo, 
que apenas eatá Iniciado, nlio podendo, por-
tanto, o Congresso resolver sobre a mataria 
a que se referem as ditas representaç!!es. 

DemaiP, a diaposiçlio contida no art. 13 da 
citada lei nenhuma duvida pode suggerir 
quanto aos limite~ entre os município• de 
Ferro• e ltabira do Matto Dentro, tlio claro 
é o paragrapho unico do citado artigo dis· 
pondo que ca esse distr lcto (o do Antonio 
Dias Abaix o) ficam assim pertencendo todas 
aa vertentes da col'dilheira de Cocaes para 
o rio Piracicaba e para o rio Doce até a ca-
choeira Escura». 

Por estes motivos, e de accordo com di ver· 
aaa decisões do Congresso sobre o as1umpto, e a commlstão de parecer que se archlvem 
aa ditas representaç!!ea. 

Sala das commisalles, 14 de aetembro de 
1902.-Ju.,enal Penna .-Padre J oaq uim Ca· 
lix to.-A imprimir ·se. 

0 SR . J o~ é GONÇALVES, pOl' parte da COm· 
mllsão de Redacçl!:o, apresenta o seguinte : 
I'a1·ecer e re(lacçtfo fin~~ ao P•o. icc.l ~ 11. 124 do 

Senado 
A" comminlio de Redacçlio de Leis, a que 

foi preaente o projecto n. 124, é de parecer 
que seja approvada, como fi nal , a seguinte 
redacçllo : • 

A eat& anbven~ão accreaceriio 30 ' I· das 
cuataa jndio!ariae. 

§ 2 . · A taxa de juros abonada pelo Eata-
do sobre o pecnllo, quando o tome por em-
prestimo,· nllo excederá de 6 'I• ao anno. 

§ 3. · Ceaaari a 1ubvenç1Io do Estado 
de1de que o pecnllo do funcoionarlo posl& 
garantlr·lhe pen11Io correapondente f. terça 
parte de aeue vencimento•. 

§ 4. · A renda reaultante do capital for-
mado com aa aubvençõe& do Estado aprovei-
tarf. ao fnucoionarlo no caao de Invalidez 
provada e à sua viuva, tllbos menores ou in· 
capazes e tl.lhaa eolteiras, revertendo para 
a Caixa Geral do peculio, na t'a-lta destes 
intareuadoa. 

§ 5. • Ser!lo definidos oa casos restrictos 
em que a parte do peculio resultante das 
contribuiç!!es reverterà f. Caixa Geral, não 
podendo easa reverslio ter logar sendo decor-
ridos trea annoa depois da inrcrlpçiio do 
instituidor. · 

§ 6. · A eubvenç!o do Estado não se eg-
tcnderá aos funcclonarios interinos, nem 
aoa que exerçam simples commhsllo. 

§ 7. · O peoulio poderá s"er facultat ivo 
para cs f:1nccionarios que contarem mais 
de cinco annos de serviços, quando fôr pro· 
mulgada a preaente lei. 

§ 8. • Os t'unccionarios menccionados no 
paragrapho antecedente, inscrevendo·se para 
a rormaçlio do peonlio, poderl!.o gosar do 
maxlmo da pensão prevista no § 3 . · desde 
que se tornem absolutamente incapazes para 
eo ervlço, fornecendo o Estado os meios para 
completal·a, se fór lnsntnclente o pecur o 
para eue fim. 

Esta parte aupplementa.r da penslio ces . 
sará com o t'alleclmento do instituidor. 

Bala das commlssl!el, 14 de setembro de 
1Q02.-JoJé Gonçalt~es.-Ribeh·o J unqueira.--
Ju venal Pttma.-A imprimir-se: 

Nlio ha projectos, lndicaç!!es e moçlles a 
sereiD apresentados. 

2 . · PARTE DA ORDEM DO DIA 
DliCUSSÃO DE E~IENDAB DO SENAI•O 

Dispensada a leitura a requeriu· ento do 
sr. Vasco Azevedo são postas em diacuulto 
es seguintea : 
Emmdas offerccidas e oppJ'o·vadas pe~o Senado 

á proposição n. 95 , da Cam(tra , inicia d·t 
sob n , 149. 

(Orçamento para o exercício de JP03) 
1.• O Congresso Legislativo do Estado de MI-

nas Geraes decreta : 
Artigo unico . Fioa su·bn ituido o a1t . 106 Ao artigo 1.· § 1.·, n. ~ r. 

da Constitulçlio do Eatado pelo seguinte : Supprimam·se as palavras:-600$000 para 
Ser.\ crea.do por lei o peculio obrlgatorio o zelador da mesmn-Rednzn-se a verba a:-

ou monte·pio doJ funccionarios publicos so· 1.542:700.3000. 
bre as aegulntes buea : • 

§ l. · A subvençlio do Estado, que será I 2· 
lixada annualmente, em caso algum excede· .:..o artigo 1. • § I.·, n. X. VI Jettra-j -Ond'.l 
rá à cqntrl.buiç11o do fOD flOiona rlo . • se le: 5:000$000, diga-se:-2.5003000. 



3·• I 14. · 
Ao artigo 1. • § 1. ·, n. XXX, lettra-c- I Acorescente-se ende convier: 

Subatltua-ae pelo seguinte:-Ao hospital de Artigo ••. A taxa do impo&to de expor tação 
alienados de Diamantina 3:000! 000;-aoa de tlca reduzida de 2 'I· no exorcicio deata lei: 
Itabira e Pari, a 2:000$000.-7:0003000. 1. · Sobre os productos do canna de asau -

car· 
4 .• 2: · Sobre oa canos, telha~ o outros produ-

Ao artigo 1. • § 1. · , n. XXX, lettra-d- .. tos ceramicos e de t'arro dest inados :i. obras 
Eleve-a& a verba de 2:0003000 a 4:000$000 . publicas da União, dos Estados, ou dos mu· 

nlcl pios, quando este favor se ja r ~clam :! do 
5 .• pelas respectivas ad!IIin i straç '· ~s. 

Ao arti go I .· § 1. ·, n. XXXI-Accrescen-
te-ae:-g-Collegio de Pouso Alegre-5:0003. 

6. ' 
Ao artigo J.• § I.·, n. XXXii-Suppriwam-

se as palavraa:-incluaiçà, de•de ja, a des-
pesa de inatallaçll.o de Presidente. 

Reduza-se a verba de 15:COO.S000 a IO :OOOS. 

7 . " 
Ao artigo I.· § 2. ·, n. XI-Reduza se a 

YO!'ba de 25:000,BOOO a 20.000300:> . 
8. ' 

Ao artigo 1.· § l?. ·, n. XXI-Accrescente ~e 
em ~ egulda a palavra-Obras Publicas:- in-
clu5!và 15:000i 000 para prolongamento da 
linha telegrnphica par11 Grão Mogol. 

9.• 

Ao artigo 1.· § 2.·, n. XXX-Em seguida 
á palavra-vinicultores- accrescante-se :-e 
mais serviços de quo trata a lo\ n. 333, de 
26 de agosto de 1902. 

Depois das palavras:-Cachoeira do Cam-
po-acorescente-se:-e 8:000$000 'para estu-
dos na Europa, ou onde for conveniente, do 
problema da electro metallurgia . 

Eleve se a verba de 130:0003 a 141:000.SOOO. 
lO. • 

A terem-se as sommas de accordo com a9 
emendas supra . 

11.• 

• Ao a:tigo 7.·-Substituam-seas palavras-e 
!i!l art1go 9 . · e§§ 1.·, 2 . ·, 3 . · e 5 .·-pelos 
seguintes :-& dos artigos 8. · , 9 . ·, §§ 1.·, 2.·, 
3 . ·e5. ·, JOoll. 

) 9 • 

Ao mesmo artigo 7. ·-Accrescento-se-Pa-
n grapbo unico. Estabelecido o accordo en · 
t:e os E3tados exportadora~ de c a f e pelo 
porto do Rio de Janeiro paY'a cobrança de 
Imposto de exportação no acto do embarque. 
nos termos do artigo> lO da lei n. 323, de 
l GO I, fica o gc;verno auctorlzado a cobrar a 
t :;.xa de estatística, sobre cada sacca de café, 
de 150 reis-quando O genero fór MODdicio · 
nado em fazend a de algodllo nacional. e de 
~50 réis, quando o fõr em ania!!em . 

13.· 

Ao ar·tigo 9. ·-Accresoente-se -A taxa de 
juros nllo excederá de cinco por cento . 

15.· 
Accrescen te-se : 
Artigo .. . O gnvM no poderá 

minar da rel~ ção de saldos r.s 
riores a do; s mi l réis. 

lti . · 
Accrescents-se: 

m<. uda r c li · 
dividS3 infe · 

Arti go ... A disros:ção cio sn.igo 9 . ·• § 3. ·, 
lettra-a- , da lei u . 323. de HlO I. rt ca au b-
stituida pela se ;l'Oi nte: - a-1'11io elevando em 
caso algum o p:·az.J :1 1 ga:nnt' ::t re ; u ro~. 

17.· 
Accresce nte-so : 
Artigo . . . Fica ;, he i t o ~·J l(O'·e r n ú cret1 1tu 

não exeden te de ~flO:CO·J~OOO, que pcderá ser 
despendido em mai s de um exercido. para 
constt•ucção do etl iticio destinado as s e s~õ ~ s 
do Congresso Mine!ro . 

13 . . 
Accresconte-se : 
Artigo . .. Fica o go7erno :;.uctor:z llúo o 

abrir o credito supplementar ate 3•):(·I10SCO(l 
para execução do disposto no arti go 16 da 
lei n . 301, de 4 da setemb ro de 1901, e hem 
assim no arti go I.· § 1. · , n. 1, da lei n. 
323, de 1901, dentro dos limites marcados no 
artigo 2 da lei n. 33i, do corrente anno. 

Paço do Senado do Estado de Minas Ge• 
raes, Bello Horizonte, 11 de setembro de 
1902.-Anton io Martius Ferrei>·a da Silva, 
presidente.-Agosti11i! o Cesar ic.. ri~ Figueü·cdo 
Cortes, 1. · secretario .-M'anr,el Tei reiro do 
Costa, 2. • secreta r io . 

O ar. Silvll FCJrt~ s : - !'i ão ven l:c , ú . 
Presidente, faze r largas com idtHaÇi}es a rea-
peito das emendas do Senado o!Tereciáaa ú 
proposição de le i n . !'5, sobre orçameut<l do 
Eitado para o fu turo exercício. 

Não tive a felic idade de me achar pre~an L (1 
nesta. Casa quando se discutiu t ilo momen · 
tow asenmpto, pc r tonto t enho o de \' •l~ ;oe8-
tricto e imperioso da vir just ifi car meu •:ato 
perante a C&mara doa srs . Llepu ados d pto · 
rante o povo min eir'b . 

Voto, sr . Pr esidente, pei as ameud as do Ss-
nado, porquanto. eilas at te ndoll! perfei ta-
mente a s or\'l ~o ~ que se impDllli por 2ua 
necessidade e q u ~ sãiJ reclamados psltJ · em 
publico. 

Sr. Presidente , não ;;ou optiwi.;ta •HJl ma· 
teria de pravisão orça wentaria, não s u da -
quelles que acreditam que os orçamentos 
devam ter uma cerh elaeticida ie, prin cipal-
mente na parte referente â despesa , pois, 
com a crise hmerosa qt:.e tem :u~ob e!b ado 
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nouo Estado e to!lo .o paiz, podemos ser sur· 
prehendidos de um momento para outro, de 
aorta que toda; a cautela, todo o receio do 
·poder tegillativo, 16 póde redundar em he · 
netlclo para a boa admlnlatraçlio do Estado 
e em b'nellcio para aa claa~es pruductoras . 
( Muito hem I ) 

Fol'am, por isso, bem fundados oa receioa 
da lllustrada commiulio de Or('amento e 
tambem os do Sdnado, reduzindo certas ru · 
bricaa orçamentarlas. 

Entre essa8, e1tá o imposto territorial, cuja 
ar·reaadaçllo penao que dcuit muito áquem 
da pre vis!l.o orçamentaria. 

Sabe v. ex ~ .• ar. PresiJente, que & decla-
raçllo do valor venal d9ssas . propriedades, 
feita pelos respectivos p roprietarlos, nllo 
póde constituir bale segura 

UM SR. OBP Ul'AD ~ : - E' o s yo~tema maia 
liberal. 

O sR . StLI'A FoaTES : - E' o systema que 
maii prejudica ao Estatk. 

:) SR . RlllBIR'l JUNQUB!RA. : - 0 povo mi-
neir.l é muito sério . 

0 SR . JoÃO L'.:IZ : - Apoiaio. 
0 SR. SILVA PoRTEi : - Acradito i D19.8 I' . 

exc. ulio póde atflrmar que n!lo existam al -
gumas excepções. 

Nem v . ex c. faz melhor juizo do povo mi· 
neiro do que eu, was r~ lo como represen · 
taute do Estado, sem cogita':' de o.trenaas a 
quem quer que seja . 

A deolaraçllo do proprietario,, feita maia 
ou menos de aooordo com o valor venal daa 
terras, muitas vezes nllo eatt. de acoordo 
com os proprioa documentos officiaes. 

UM SR. DEPUTADO:- Nesse caso, O colle · 
ctor pó:le corrigir. 

0 SR. SILVA FORTE~:- Nllo podemos obri· 
gar o proprletarlo a dar o valor que consta 
dos documentos publicoa, pois as proprle· 
dadea têm se depreciado. 

A prova nós a temos nesta Casa onde vo· 
tamoa lei@ concedendo terras gratuitamente 
aos cldadllos brasileiros que o requereuem 
e nllo consta que um só tenha vindo reque· 
rer 681& conoeu!l.o. 

E porque, ar. Presidente 1 Será por que 
n!l.o tenham desejos de tornar-se proprieta· 
rios, avlvent&.r a riqueza natural do sólo, e 
contribuir para augmento da r iqueza pani . 
oular Y Nllo, ar . Pres idente. Outras rll.o as 
oausas que ~ontr i buem para este dennlmo, 
para o entorpecimento da iniciativa parti· 
oular, e em cuj o labyrin tho n!l.o quero me 
envolver nest~ momento . 

A riqucZ'l publica depende da riqueza par 
t lou lar , e esta se subnctlna ás multlplaa oon · 
dlçlles que servem de fundamento á ' leis 
eoonom1o!ls do credi to. 

A transmiullo da prÓjdedade, quer seja 
directamenta do ERtado para o cidadlio, quer 
ae effaotue de oidadllo para· oidadllo, quer e e 
effectue por !egitimiriade de auoceaalio, se faz 
obsdecendo a estas normas economioaa, 
dou ia a deprcciaç!l.o fatal de 2 em 2 ou de 
5 em 5 annos, acarretando a diminulçllo do 
valor venal da propriedade immovel. 

Portant :> llOI'e1it'.l que a cautela, o receio 
oom que a Ulaatrada commlssllo procurou 
orçar a receita e tl:lar a de1pesa acha-ae 

• •• 
perfeitamente justilloado e, sr. Presidente; 
ae trouxe para exemplo o imposto territo· 
rial 6 porque esse 6 o que mate intereeaa ao 
no11o regimen trlbutarlo, que é o suooeda. 
neo natural doa Impostos de exportaçlo e do 
de transmlsilio de propriedade, e o unlco que 
deve gravar a propriedade territorial (apoia-
dos). 

Sr. rresi<lente, sou adepto do Imposto ter-
ritorial nestas oondiçllu, como elemento ea. 
senoial por que poasamos ter resultados pra-
tico• nas differentea medidas que tomamos 
para o povoamento do sólo, acredito, sr. 
Pteaidenta, que o Congresso teve muito que 
r~ zer sobre o regimen tributaria até elimi· 
nar t.lo nossa legislaçlio o imposto de trana-
miulio de propriedade e oa de exportaçlio. 

Sr. Prelidente, v. exo. sabe que o imposto 
de transmisal!o de propriedade com os di-
versos ad i icionaea e outros importam e gra· 
vam a propriedade territorial em oeroa de 
12 ° [o • •• 

0 SR. RIU EIRO JUNQUEIRA :-Os DOVOI e VIl· 
!boa direit' s silo maiores. 

0 SR. SILVA FORT&S ... e O proprietario 
aproveitando como é natural e como eu apro-
veitei (r isadas) , nllo tenho pejo de dizer aos 
meus illustrados collagas, do beneficio que 
deu a lei, procurei dar a verdadE!ira lnter-
prs taçllo do que era valor venal do sólo e 
valor da propriedade benelloiada para que 
oomo contribuinte pudesse aproveitar do 
abatimento de 40 •1• sobre bemfeitorias. ( Ri . 
&adas, trocam se muifos apm·tes e o sr. Pre&i· 
dente reclama alúnçl!o). 

Sr. Presidente, sou expansivo e como áa 
vezea a expll.nsllo de sentimentos traz como 
conaequenola dizer aqulllo que multoa nllo 
teriam a coragem de dizer, entretanto tenho 
eaaa ooragdm perante vóa, perante o Estado 
e perante o proprletario, emquanto- nll.o se 
eliminar de no11a legiaiaçlio o Imposto de 
t rausmiasll.o de propriedade e os de exporta· 
ção, hade a lavoura e a propriedade suppor· 
ta r esse enorme gravame. 

0 SR. VASCO AZEVSDO:-E a reducçllO d1.18 
2 'l· 1 

UM IR. DEPUT A.DO:-Qaal a medida que V. 
exc proplle 1 

0 SR. SILVA FORTBS:-Sr. Presidente, nll.o 
proponho medida alguma na quadra aotual, 
porque sou oidadil:o brasileiro, tenho a l'd8· 
ponubiiHade de representante do Estado, e 
nll.o 'posso desorganizar um serviço publico. 

O aR. JoXo LUiz: - Já expendi essaa idé18· 
0 BR . SILVA FORT&S:-Pois a mim foram 08 

42 annos de e:lade que me trouxeram esta 
con viocil.o. 

Sr. P.· e ~ i den t.o, feih.a ettas ligdiraa oonal-
deraçlles para explicar o voto que hnho de 
dar às emendas do SenaJo, o f~ço sem receio 
d~ dizer fl.'luelles que me elegeram que pro· 
curei · desempenhar o meu mandato oom 
tranqulllidade de oonsolencia, e pola ... 

Vor. ~;e: - Gom multo brilhantismo. 
0 SR. SILVA FORTSI ... sem receio de con-

trariar a quem quer que eeja Deite modo de 
externar a minha opiailLo, prlncip1lmente 
conciliando os lnteraaeea da z·>na que repre-
sento, com oa Interesses indlvlduae• e oa ln-
tereeaee do Estado. · 



Sr. Presidente, quando estamos nos. ulti-
mos trabalhos da legislatura, se voltu a 
esta Camara, procurarei ter como norma que 
acima dos interesses do E>tado nllo encher· 
garel cousa alguma •.. 

0 SR. JULIO TAVARES:-V. exc. tem som. 
pre procedido assim. 

0 SR. CARV,i LII > BRITTO;-Bou circular. 
0 SR. SILVA FORT">:-Sil.O , ar . Presidente, 

os diahmes da minha conscionci a , embora 
nem sempre agradaveis. 

0 SR. RIDEIRO JUNQUEIRA dá Um aparte . 
O SR. Sn.vA. FcnTss :-V. exc . dar mG-ha 

licença de nl!o responder seu aparto porque 
nll:o tive a felicidade de onvil·o. 

Sr. Presidente, são estas as considerações 
que julguei trazer á Casa, em vista do li geiro 
estudo que fiz das emendas do Senado, a por 
ellas ee conclue que o espírito do legislador 
mineiro tem sido por demais cauteloso, e 
para veritlcar se isto basta, sr. Presidente, 
affirmar que o projecto remotlido desta Ca~a 
ao Senado foi acceito quas i <1ne i •• ta t~: m, e 
se alguma alteração existe e que contribue 
para o augmento da despesa do E.;taúo, sl!o 
ellas diminutas e applicadas a estabalecimen 

a.a7 

Esse augmento determinou um pequeno 
desequilíbrio entre o Orçamento da recei-
ta e o Orçamento da despeza. 

A commisslio julga que os serviços consi-
gnados no n. XXX § 2 .· do art . 1. ·, e3tão 
perfeitamente dotados com a verba de ..... . 
130:000.3000, votada pela Camara. 

Nestas condições, c no interesse de con· 
correi' para que o p roject() estabeleça a vtl r · 
dadeira unidade orçamontar is, a commissão 
prop õe, sr. Presidente, que v . exc. con-
sulte á casa se comento que so dest Aque a 
parte fin a l da emenda n. 9, atlm de que, 
submettida separadamente á v~ taçl!o , seja 
rejeitada. 

São oshs as razões un icas qu e a commis-
são adduz para pedi r a re jeição da emenda, 
de modo qua poss amos attingir á unidade 
orcamontaria. 

Quanto ás domai s cmondaP, a com missão 
declara quo está. do plen o accordo com o Ss -
na >.lo. (Muito bem ). 

Encerrado. sem mais debate n discnssão 
são approvadas todas 11s omon Jas, mencs a 
se j!undn parte da do n . O. 

Devolvnm-fe ao Senado. 
tos de caridade, emlim a serviços aos quaes 3 .• DJECUS&Ão oo PROJKcro l'i. 131, no 
o podor publico não pode conservar se indif- SENADO 
ferente, e algum outro augmento de despesa . . . . 
de caracter geral teve por fim attender ao Em seg_u1da e hdo o posto em 3. · d1scus· 
reclamo publico e especial mento da lavo ura I são o )troJ octo n. 13l, do Senado, sobre JD · 
nas suas diversas ramificações. com patibilidades eleJtoraes_. . 

0 SR. RIDEIRO JUXQI.; EJRA:-E O oquiJibrio 0 ~ R. A E ~I S LIM .\ OUV Ia a mosa a segU!ll· 
orçamentarlo 1 te : 

O SR. SILVA FoRTJ:: !:-I.to deixo e pertence 
á illustrada comm.issl\o de Orçamento. 

Não me p1ssou despercsbido, mas não gos-
to de ser melhor do que os meus collegas, 
tenho bastante de!erencia para com a patrio-
tica com missão de Orçamento que o corri girá . 
(A11oiados) . 

São, sr . Presidente, 6Stas consideraçõ; s que 
tinha a fazor e certamente a illustrada com-
missão da Orçamento mel hor dirá, como mais 
competeota, tratando se de uma questão que 
lhe está a írecta, e po r isgo melhor esclarecerá 
o espírito da Camara. ~obre as emendas do Se-
nado. ( Muito bem ; muilo bem ! ) 

O sr. .Julio Ta vare~ :-Sr. Prositlen · 
te, pedi a palavra para declarar á Camara 
dos srs. Deputados que a commissil.o da 
Orçamento , t gndo examinado as emen das do 
Senado, julgou -as accoitaves a tove ma is 
uma vez opportunidade de aval iar que aquel-
ia casa do Congresso Mineiro, obe1ecendo á 
sua tradição de patriotism o po r todos nós 
reconhecida, .proc urou me lho rar o proj octo, 
de modo a dotar o Estado co m u uu t Joi de 
meios, verda1eira men te prJ IIcua. 

Entretanto, sr. Pre si don t9, o Senado mau 
dou que se ele vo.sse da 130: 0008000 a . .. . .. . 
14l :OC03000 a vorba consi gnada no n. XXX , 
§ 2 .· do o.r t . 1. · do projccto, dosti nadu ao 
estudo e t ro.tamcnto das mole s t i a~ do gado 
e da vin ha , iu t rodU\U'J do rd productore~ o 
:pagamento da pre mios devi dos á vinicul -
t ura. 

A, C. - í4 

EM EXDA :-;. 4 

Ao art. I.· Diga se tres mezes em Yoz de 6. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1902. 

-Assis L im a . - Asloipllo P in !o. 
Encerrada a discussão sem mais debate, é 

approvado o p rojecto e rejeitada a emenda . 
- Remetta-se á com missão de Redacçã'l. 

Reql4erim enlo de urgencia 

0 SR. RIBEIRO J U :'\ t~ E IRA , (.JJefa ordeon) 
obtendo urgencia , apresenta, .pela commis. 
são de Redacc;lío, a ra dacçã' fi nal das e me n-
das ofl'erecidas pela Ca mara ao proj~cto n . 
131 , do So uado. 

n ispensadas ns formalidades regi montaes, 
a requer imento do ar . Jo l\o Luiz , é lida e 
posta em discussão a redacção tl nul apre-
sen tada, que é som do boto approvada. - Re -
metta· so ao Senado . 

Nada ma is ha vendo a t ra tai' so, o sr . P r·e-
sidcnto desi gna para a manh l\ a . agui nte : ,, 

ORDEM DO DIA 

PRDIEIRA I'A llT E 

Até uma l11ra !la tarde : 
Leitu ro. e upprovu ção da a c ta . 
Expediente . 

Até tl u os horas da ta rdo : 
Sal{ unua leitu ra do ~ paróceror es tio co m· 

mis rõaa o 1!0 3 proj ectrs , depois de imprõ;;sos 
o d ist rib nidos . 
Apr'l~ entação de pnrc car~s das commis · 

sões. 
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Apreaentaçlo de projectos, requerimentos, 
indloaçlhr, tnterpellaçllea ou moçlles. 

Diacuaallo de requerimento&, indlcaçnes, 
lnterpellaçllea e moçllas. 

Approvaçlo doJ redacçlles llnaes . 

SEGUNDA PARTE 

Ate 4 horaa da tarde: 
:l.· dlsousallo doprojecto n. 132, do Senado, 

conceden!l.o privilegio á companhia Lt~opol 
dina para construcç!io de estradas de ferro. 

DlscuPfliO unlca das ementlas do Senado á 
proposiçllo de lei n. 97, me.ndando compre-
llenJer na dlsposlçllo do art. 21 da lei n. 318 
os lentes da Escola de Pbarmacia cuj as ca-
deiras foram aupprimidas. 

Levanta-se a sesslio. 

117 •• SESSÃO ORDINA:RIA, AOS 15 L' E SETEM-
BRO DE 1902 

PRE HDENOIA DO 8R. RIBBIRO DE OLIVEIRA 
SU~UURI0:-1.• parte da ordem rlo dia.-Acla.--

Expedlente. - Ohserv<ções dos su . rase~ Aze-
vedo, 1\ibelro Junqoeira e Ga•par L'lp•s. - 2 .• 
lellura.-Apresentaclo d JS parecer•s PH• ~ . • 
dl; cossAo dos projecbg ns. •41 , 160, 1 '7 e 129. 
do tienado. Idem do de n. 213 .- Apre'e ~ lação 
da redacçAo Doai do projerto n . 1 2~ . -A pp ro
vaç:lo da redacçllo final da pr~pos! çAo n. 124, do 
Seoado .- 2. · part~.--3 .· dl:cus!ll? do p·ojeclo 
n. 132, do ;;cuado .-DI!corsos dos s r ~. tii lva 
Fo rt~s e Ribei ro Juncrueira.- Bequeruuento de 
url(enc!a.-Apreseulação, discu ssA\J e votação da 
redacçA~ Doai do projeeto n 132, do Senado.-
DiscossAo da emenda do :leoa 1o a? projecto o. 
97, da Camara.-Declaraçi\o do sr . Joio Vellcso. 
-Ordem do dia. 
Ao meio dia, feita a ohamada, acham ·se 

presentes os srs. Ribeiro d9 Oliveira, Celes-
l.lno Soares, Nunea Pinheiro, Silva Fortes, 
Raposo de Almeida, Astolpho Pinto, Joaquim 
Callxto, Vasco Azevedo, Julio Tavares, Car · 
valho Britto, Jose Gonçalves, Carlos Toledo, 
Juvenal Penna, Por·to Primo, Jeito Vell ,so, 
Agostlnha Pereira, lgoacio Murta, L<:!úpoldo 
Corrêa , Luiz Renoó, Epaminondas Ottoni, 
Glymplo Borges, João L•Jiz, Lin1olpho Cam· 
pos, Valeria de Ruande, x. .. vier Rolim, 
Franklin Botelho, Edmundo Blum, Ribeiro 
Jonqneira, Jayme Gomes, Gaspar Lopes e 
Assis Lima, faltando com causa participada 
oa srs. Rodrigues Chaves e Brandão FJlbo e 
som e lia < s mala senhores. 

Abre-te a sesslto. 
Lida a acta da antecedente e não haven -

do quem sobre ella raça observação, ê a 
mesma dada por approvade. . 

BXPEDIE!';TB 

Não h11 leitura de expediente. 
0 RR . VASCO AZEVEDO requer ioveroãO de 

C!'dem do dia afim de que seja discutida e 
votada em primeiro legar a emenda do Se 
nado lt. pl'opoaiçll.o de lei n. 97. 

0 IR. RIBEIRO JUNQUEIRA (~la orcüm) 
impugna eaae requerimento e o ar. Vasco 
Azevedo pede retirada do melmo. 

O iR. PRBIIDENTE considera prej udicado o 
requerimento. · 

0 >R. GASPAR lOPES tDV Ia á MeSI\ Jlm re-
querimento do cidadão ThHmaz Alves de Fi· 
guei reda ped intlo tran&fo~renci& de sua fa-
zen da do município tl" Campos Ueraes para o 
de Alfen2s .-A' commi1são de Estatística . 

2. 1 U;ITURA 

Tem ~ .• leitora e fica ~obre a mesa para 
ordem dos trabalhos o parecer n . 211. 

APRE!ENTAÇÂO DB PARBC~R~ S D.<\.8 C~MlllU8!lB.i 

O ar. l~aaelo lllotla : -Sr. Presidente, 
f<>ram presentes á commiuão de Minas 25 re-
querimentos de di v e r·; os cidadltos, pedindo 
ao Coogresao Minei ro concessão e outros fa-
vores para expioraçao do leito de quasi to-
dos os rios do nosso Estado e de t errenos de 
alluviii?. 

Como transitava no Congresso um projecto 
referante a esse impo rtante aPsumpto, apre-
sentado pelo nono tllustrado collega, resi · 
dente nesta Capi tal , o ar. dr. João Luiz, 
cujll ' nome peço licença para declinar, a 
commie~i\o entendeu que devia aguardar a 
decisão final do poder le;.;islativo pl\ra então 
emittir pa recer sobre os di versPs pedidos 
apresentados. 
E~se projecto, sr. Presidente, dandl) ao 

go,•erno do Estado auctorizaçl!o para fazer 
conceBE!l9s de privilegio sobre exploração do 
leito de rios e de terrenos de alluvião, qué · 
das d'agua, etc .. flli a poiaio pela com mia-
são de Minas e emendado conven ientemente 
no Senado. 

Agora, sr. Presidente, aub iu á aancção esse 
pr~j ecto, que reune em si as condições na-
cessarias para que o governo poasa fazer 
concest!l :. s dessa ordem , que são de trans · 
cendental importancla para a lnduetria ex-
tractiva, que, fel izmente. vae despontando 
muito p romissora em nosso E'!tado e que, f S · 
tou csrto:>, tlll vista dcg variados recurws 
naturaes, das r iquezas snperabnndantas co m 
que a natureza dotou o nosso s ,. Jo, ba de 
torua r·se. dentro e m pouco, uma <las maia 
importantes fontes da r tquea pu blica e p H -
ticul&l'. (Muito bem). 

A commis: ã'l de Minas, desej ando quo essa 
iniciativa despertada om tit.vor d1 industria 
ex lractiv& se increment ·, entendeu que de-
via a ;>resontar seu pr.recer opinando que 
es ;es pei ido~ sejam enviados ao governo, 
afim de q <:e este, de accordo com a lei vo-
tada e com os interesses do E~tado, r e:;olva 
como fôr mais conveniente. 

Nestas condiçõ9s, apre•ent:. o seguinte 
parecer : (l~ ) . (MuUo bem; m u ,to bem). 

Parece1· " . . ? 1-1 
(Terceira leg;alatura) 

A commissão de Minas, a que !oram pre-
sentes OJ r equerimentos, pedl ndc privllesios 
para exploração de leitos d" rios e terrenos 
de alluvlã~, doa segu intes cidadãos:-dr. Luiz 
da Rooba Miranda, sobre o ribeirll.o do Car-
mo (projecto n. 140, já approvado em se-
gaMa discusaão) Herbert F . Oilpim, com 



um protesto do cldadlo Jo!é Teixeita Mar-
ques, sobre o rio daa Mortu . Alfredo Doux 
e outro, r s rios Soledade e MaranbliP: · Au-
gusto Libanlo, sobre o rio S& pucah y; o?n !!:e · 
nhelro M•guel Arrojado Lisboa, @obre o rio 
Pará; Jcaé Dl;.a Duarte, sobre o rio Pi ra ci-
oaba; Arthur H~as e outro, sob: o os r-ios S. 
Joio e Guardes; engenheiro Antonio do Pra -
do Lopes Pereira, sobre o rio Piraclcoba; 
Benjamin Flores, sobre cs rios_ e affiuentes 
da margem esquerda do .-:;. Franc;sco, des le 
a barra do Paraopeba até a cachc-ei ra do 
Pirapóra;Antonlno Gentil Uomes Candido, @O 
bre o rio Gualexo do Norte; Emygdl o Ger-
mano, sobre o rio Pyranga; João Pinto de 
Miranda Lima, eobra o r ; o Ayurucc;-; t> nge 
nheiro ~lano ~ l Cavalcante de Albuquerque, 
sobre o rio Gualsxo do Sul; Alfredo \Valter 
He·lbuth, sobre o rio Abaethà; bach arel 1\el-
son Co l lbo de Senna, sobre o rll Doce; Gra-
clano Gümes Calcado, sobro~ os rio~ Macahü-
bas e ltatiayussti ; lgnaoio JoPé dos Santos 
Prata, sobre o rio Abaethé; Rodolpho Caudi-
do de Souzi, sobl'e o rio Jequitaby; capitã> 
de mar e guerra Collat•no Marques de Sou-
za e outros, sob ."e os r i os Arassu ahy e Je-
quitinhonha; Carlos Mat tinelli e dr. Clcdo-
miro de Oliveira, sobre os r ios Corrente, 
Santo Antonio do Rio do Peixe e Santo A n · 
touio do Rio Abaixo; dr. Jayme Brettas Bhe-
r ing, so bre o rio Santo Antonio, em Sanh 
B :~ r oara; José Ceaario de Miranda Lim a, so -
·ut·e o rio Maran hão e seus afllu antes; Julio 
Bueno H 1rta Barbosa, sobre os rios Sa nta 
Barbua e ribeirão do Carmo, e engenheiro 
Joaquim Julio Proença e outros, protest ando 
contra a conces!ão do privilegio pe~ido pe la 
companhia do Morro Yelh o, para c, xplorar o 
r io Paraopeba; 

Considerando ter já sido ,·otado pelo Ccn· 
gresso um projecto de lei concedendo no 
governo auctorização para f. zer concesslleR 
desta. natureza, é de parecer e requer que os 
r equerimentos acim a mencionado3 eejarn re -
mettido! ao governo do Estado para tornai-os 
em consideração e resolver de accordo c, m 
a lei. 

Sala das comm isslles, 15 de sct&mbro do 
1902.-Iunacio Mu>·ta .-Oly mpio n -, ,·ye.L -
A imprimir se. 

0 IR .RHIEIR 1 JUl\'QUEIRA, por pntta da com 
m! s~l!.o de Iostrucçlio Publica, manda á Mesa 
oa seguintes : 

Pare~er para 2 . • tl-~~cussilo •obre o 1'rojecl? n. 
129, do Senado 

Foi sabmetlido ao eatu.Jo da commissão 
de lastruoção Publica o projeoto n . 129, do 
Senado, creando esoolos primarias em diver· 
sas cidades e district~s do Estado. 

Considerando que, pela lei n. 341, de 13 
lietembro de 19J2, ficon o governo auctori-
za-:to a estabelecer escolas em cidades, vlllaa 
ou diatrictoa, onde o numero das existent~s 
Bti,ja inaufficiente para a população em edade 
o~colar ; 

Contlderando que, emquanto nllo esti-.·er 
debellada a crise economico financeira com 
que havemos luctado, só devem ser creada1 

novbs escolad no caao de n.;~cessidade ab80 · 
luta ; pelo que 

Considerando quo o gove~n0 é quem me -
lhor pode conh ecer t&es casos . quer pelo re -
ce ns~ amento escolar , quer pelos mappas do 
movimento daM ~sc o la~. é a con ru1ssno de 
parecer que o !'efor i1o proj ec to ptsse li 2 .• 
di Fcus~ão e seja r•djei tzdo . 

Sa lii rt11s oom mlesCies . 15 de Sf tembro de 
1902 . -Xo ui~ r Rolfm. -Lõ llf1ol!'h ·, Com;.o. . 

Pur~tcer r'l r (l :! • .J t: i ,) cussão S'O ~~e o 'P J"Ojeclt; n. 
1-12 

A comruia~ão do lostrucção f ublica, a 
cujo exame fo i ~ u bm et tido o pr,j eoto n. 
142, desta Camara , approvadü em I . • disoua-
si\o, no qual ~ e decreh. :;, creacào de uma 
escol a primaria, do sexo mn>culin o. no dia 
tricto de S. Caetano do Ja pur e, no munioi -
pio de JJ nuaria, con ~ id eran•Jo QU3 pela lei 
n. 34 1 , de 13 de setemb l'o de 1802, está o go-
verno do Estado auct~rizaio atlender li> ne -
cessidades imperiosaa do ensino publico, 6 
de parecer que sej a o dito -p roj eoto incluído 
em ordem df} ri ia e re!eit.• d o em 2 . • d iscus-
são. 

Sal a das co rnmrssil~a , 15 ào se t<l mbro de 
l ll2 .-X· v'er Ro/w, , - L ;wf olploo C<~> p n; _ 

P u. 1"C:lc'· pa1·a ~ . · discus.,riv - .Sub ,t it ,dit'O t ( s 
p rüjrci•!S us . 16(1 e l li7 

A ex au e da. ccma; ;, .•;;o Üd ~n, :t ::c.;ilo Pu 
bllca fora111 suhruett1do8 , depo i ~ <1 6 r. pJ'rO"a 
dos em 1. · ~ i Fc u•são, os p~ojec tcs n ~. 160 e 
167 que crearu e~ colas prima : ias ti08 distr i · 
ct< ~ de-Alto Jequ itybli , no mun :cjpio de Ma-
obu ass ti, e Ribe irão Vorme!IH' . no ae Lavra, , 
imtituidcs pelas rcspectivaa m;J uir ;pa:id:l-
de~ depois do ann o de l í\93. 

Tendo estu lado atten ta mente a wateria , 
vem e lia emittir o F eu parecer . 

Eo t re as altribuições GUe o legrsiedor mi-
neiro conferiu as Camar l\8 Municipses ua 
lei qu ;, regulou a orga nização e au lo no~ i e. 
doa re unici!>ios, con; ignc u a de - dsl rbe-
rarsobre n :r.struc<,ão or imnria e protisa·onal. 

No uso desile dirt>ite , qaa ;.!Já ~ !hea n:io 
podia , er negado, muita2 Ca nu r~~ :..Jumci · 
p~ es cur!i.r ilo d.osd d l c~v do fuudf.~._ :Jão s~·l 
oscol&s pt· im arin~ . O:fio ta1r.bem IOo trtu too de 
ensino norm al. Obse:·vdit.I O a t~nd ecc:a das 
municipaliJaies par:; cc-llabcr2 : ew .:u m o 
Estado na ditruaão da in' r ucçll.o popular e 
att<ndendo ás circua: sto ncia~ apertadas do 
tbesouro estado& I, oriu nd aa da crise econJ · 
m!co fin anceira-que ncs :.em as soberbado 
-o Congrcs3o Leglsbltivo de Mrnas resolveu 
que-ao menos tem poraria ruen t~ - o Estado 
Ee encarreg;nsa <lo ministre r ao povo a 
instrucç!o primaria n ~s sedes dos distri -
ctoa, emquanto aa Ca mare s Mun ic ipaee cu-
rassem de difl'uod ' l a nas povoações ru raes. 

Tal re•oluçllo se imçoz tanto pela graye o 
inquietadora dimi nuição das r enJas publtcaz, 
que nos collocou no t emeroso reg imtlD do 
detlcit, como por ser maia facil e efficaz a 
tlscal izaçào do eoemo nas referia as povoa-
çõlB, fe ita pelas Camarna Munioipaes . 

Foi o que eatftbeleceu a tet n . ~8 1-de 16 
de setembro de 1899 . 



A reatricçllo estabelecida no art. 2. · desta 
lei, pelo qual re determinou qne -«haverá 
escolas primarias em todos os tlistrict··.a ad· 
mintnratlvoa areados até o anno de 1803 », 
foi motivada pelo facto de crearem diversu 
municipalldaaea diatriotos &ntes do termo do 
decennto, contra o disposto no art. 112 da 
Conatltuiçllo Polltioa do nosso Eshdo, ao 
qual eatli mbordinada a competoncla do po · 
dor municipal para creação, úivi!ão o sup-
preuilo de dlstricto8, corno de~larou 1• ar t.. 
6. • daiei n. 110, de 24 do julho do 1894. 

MaJ, desde que as Carnaras l\'lunicipaes 
usem const\tuciolial e legalmente da com· 
petencia a si conferida no § 11 do art. 37 
da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891, parece 
inquestionavel que o E;:tado deve cumprir o 
dever que tem, o compromiuo que anu· 
miu, de eetabelecer 01colas nos distrlctos le· 
gltimamente creados. 

Para o fim de exercerem ae attr 1 bui~o e s 
que lhes outorga o § li do citado art. 37, 
parece que as Camaras devem contar o do · 
cennlo da data doa feus EMtatutos, nos quaes 
tenham alterado ou mantido a divleão dis· 
trictal existente. 

A copsequenoia 1ogica desta interpre iação 
à que aó agora finda o primeiro decennio 
em cujo termo podem as municipalidades 
fazer nova d1vlsih dlatrlcta1. 

Accresce que, segundo o dispos to na limi-
tação I. • do § 11 do art. 37 da lei da orga-
nlzaçlio muuicipa1 «as alterações de divisas, 
suppressõ:s do distrlctos e a creaçil.o de no· 
vos 1ó terlio Vil(or no trl 9nnio seguinte.» 

A' vista do expoato, procurando alliar os 
interesses do Estado aos direitos dos dis-
trlctos creados de conformidauo com a le· 
glslaçil.o mineira sem esquecer as difficulda-
dea financeiras de Minas, a commisslio de 
Instrucçllo Publica tem a honra de submetter 
ao esclarecido estudo da Camara dos sra. De· 
putatlos o seguinte substitutivo aos projectos 
na. 160 e 167. 

A Camat·o. em sua alta sabedoria resolverá 
o que melhor lhe parecer. 

~UBSTITU'f!YO 

O Con&l'esso Leglslatlyo do Estado de Mi · 
nas Geraea decreta : 

Art. I.· Aos distriotos creatlos pslla Ca-
maras Municipaed de conformidade com o § 
11 do art . 37 da lei n. 2, do 14 de setambro 
de 1891, combinado com o art .• 6 da lei n. 11 0, 
de 24 de julho de 1894, tloa e:donsivll a dia· 
posição do art. 2 .· da lei n. 281, do 16 do 
~etembro de 1899. 6 

Paragrapho unico. Para que, porem, sejam 
eatabelecid~ s es.!olas primarias nos meneio· 
nados districlos, é indispensavel o seguinte: 

a) qu 3 estejam installndos de accordo com 
a lei de organização munici ,Pal; 

D) que tenham odifioiOS CODBtl'UÍdOB com &S 
condições hyg ienicas-pnra funccion :. rem os 
respectivos l' ' ofessores ; 

c) quo se tenhli loitl) o remottitlo á Se ore· 
tarla do Interior o recenseamento da popu· 
ação om edade escolar ; 
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d) qu~, i>&r., custeamento da1 mesmas, •e 
tenba consigna lo verb& no Orçamento do 
Estado. 

Art. 2. · Observadas os condições do para-
grapho unlco do artigo antecedente, o Go· 
verno do E~tado determinará o numero de es· 
colas para cada distrioto, de accordo com o art. 
3. · da lei n. 281, de 16 de setembro de 1899. 

Art. 3 • Ficam revogadas as disposições 
em contral'io. 

Sala das co'mmis!ões, 15 de setembro de 
1902.-Xa~>íer Rolim.-Lindolpl1o Campos.-
A imprlmirom ·se. 

0 PR. RIBSIRO JUl\'QU~IRA 1 pela. commiRSilO 
de Redacçllo de lois, aprasenta v seguinte : 
Pat·ecet· p am ,·edacção final sobre o projecto 

ti. 129 

A oomrnisrli de R'dacçilo e Leis, á qual 
foi presente o projecto n. 129, e de parecer 
quo lhe seja dada, como final, a redacção 
com quo foi approvado em 2.· dircuatil.o. 

Sala das commissões. 15 de setembro de 
1902.-Rib•iro Jrmqucira .-Jose Gonçalves.-
Juue11al Penna. -A imprimir-se. 

Não ha projectrs, indicaçll3B e moções a 
serem apresantadas. 

APPROVAÇXO DE RKDACÇÕB8 !o'I N AEB 

Lida e posta em di@CUSfi'íO encerra-se esta 
sem debate e é approvada a propos1çll.o de 
lei n. 124, do Senado,eohre pecullo legal doa 
funccionar i os publioos. 

Publique·se, enviando se ao Presidente do 
Se.nado para ser assignada na fórma da 01)11· 
stilulçli?. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
3. ' DISCUSSXO D:> PRCJECTO N. 132, DO SENADO 

E' lido e posto em terceira discusslio o 
projecto n. 132, do Senado, com as emendas 
da Camara, sobre !privilegio á companhia 
Leopoldlna para conatrucçll.o de estradas de 
ferro. 

O sr. Silva Forte•:-Sr. Presidente, 
poucas considerações furei em referenoia ao 
projeoto n. 132, visto como, sobre o aseum-
pto, tive n honra do occupar a attençllo da 
Camara hu dois di as apenas. 

Nossa occasião. porém, foram-me dados 
apartes que deixavam transparecer que a 
concesfão feita li companhia «Leopoldina• 
pam mo di flcaçil.o do seu traçado, poderia 
trazer o nus ao Estado. 

Cumpre-me sr. Presidente, declarar que a 
Estrada de Ferro Leopoldina eó tem garan-
tia de Juros de S. Geraldo até Sauda e no 
trecho' do Alto Muriahé. 

O objectivo de todas as ompreses de via· 
ção ferrea e atravessar as zoou em que a 
producção seja abundante; nessas condições, 
tod a e qualquer garantia de juros seria no-
minal e não haveria responsabilidade alguma 
para o Estado em acceitar até contructos 
com gamntia do juros, principalmente ha· 
vendo fiscalizaçllo energica por parto do pc-
der eJo:ecutivo. 



Portanto, além das vantagens que traz a 
modiftcaçllo do traçado da ct .. eopoldina• di· 
mlnuindo grandemente o seu percurso, de 
modo a facilitar a axportaçll.o doa productos 
da lmpl rtantlseima zona da matta, n!!.o ha· 
vará onus algum que vá pezar ao li:etado. 

Nestas cond'çlles, espero que a Camara 
aão deixará de approvar o prvjecto, ftcando 
assim esclarecido o debate na parte em que 
fui interrompido por m •Jitiplos apartes aos 
quaes nllo me era p:>ssivel reJp :ln'.ier de 
prompto. Tenho CJDcluido. (M1úto /Jem; mui · 
to /Jem). 
· O ar. RJbdro .Jooquelra :- (Nlio dev .l-
vau o seu discurso). 

Não havendo ma1s quem peça a palavra 
encerra se a d i s~uJPão, sendo approvLdo o 
projecto e as emen•iaw.-:\' commissllo de 
Redacçlio. 

Retpe imenlo de ~trgcnci'l 

0 SR.. RIIJEIRO JU:-iQU!:lR.o\ 1 (11e/a orclmt), 
obtendo urgencia, apresenta, pela ~ommlselio 
de R9dac1;ll.o, a red'lcçl!.o final ~as emendas 
oft'ereoidas pela Camara !lO proJeoto n. 132, 
do Senado, e requer e obtem dispensl. d!!-s 
formalidades regimo.ntaes aftm de qu" sep 
discutida immediatamente a. refai da reda-
cçllt'. 

Lida, pois, e posta em discussão eua re 
dacçã'l é a mesma sem debo.te appro vada.-
Remetta·se ao Senado. 

DISCUS~Ã\l DE EMIINDAS DO SENADO 

E' lida e posta em discus 31lo a seguinte 
Emew.la offerecida c opprovada pelo Senado 

ao projec/o n. 91, ela cama1·a dos srs. Dc-
J11tfados. 
An art. 1. · Substi lua-se pelo seguinte : 
AI tlgo. Os profeáeorea da Escola de Phar · 

macia, das E8cvlas Normaea e do Gymnasio 
Mineiro, em disponibilidade pela suppre~são 
das respectivas cadeiras, que contarem Cinco 
annos de eft'ectlvo exarc!cio, perceberão me-
tade dcs vencimento• a partir da publicação 
desta lei, até serem aproveitados em outra~. 

Paço •lo Senado Mineiro em Bello Hon-
zonte 13 de setembro de 1902.-Antonio Mar -
/ills Ferrei>·a rta Silva, presidente.-Dr . 
Agostinho Cesario de Pigueiredo Cortes, I. · se · 
c retario.-Manoel Teix~il·:x cl• Costa, 2. · se-
c retario. 

Nl!.o havendo quem sobre a mesma peça a 
palavra, enceru s-1 a discurs!Io e procedendo-
se a vot~çi!o é rejeita.da a emenda do Se-
nado. 

Devolva-se ao Senado. 
0 SR. JOÃO VELLOSO (pela ordem) pede se 

consigne na aota D!io ter tomedo parte na 
di•cns .- ão e votação da emenda d > Senado 
por conter o mesma mataria de seu ir.te · 
resac.-Será attendldo o pedido do Dübre 
deputado. 

Esgotadas u matarias da ordem do dia, 
o senhor Prelidente deeigna para amaohll a 
parte regimental e 

Levanta se a eessllo. 

A. C. - I ~• 

a:n 

6ll. · SESSÃO OROINARIA, AOS 16 DE SE-
TEMBRO DE 1902 

PRRBIDENCIA DO SR. RIBEIRO I• E ( l .• !VB!R.A 
SU"M.\1\10 :- l. · parte da ordem do dia.-Acla. 

-Expe•liente.-2. · leitura. - Apreseotaçilo dos 
pueceres ns. ~14 e 21:. . . -Discu ·são ''" parecer 
n ~. 213. -Brnenda do sr . Ferreira e Mello .-Or-
dem ou dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-1e 

presen : e~ os ara. : H.1belro de Oliveira, Ce · 
testino SJares, Nunes Pinheiro, Abeilard, 
Vas ao AMvedo, Julio Tavares, Joaquim Ca-
lixto, Olympio Mourllo, F"rreira e Mello, 
Lintlolpho Campos, Xaviat• Rolim , Gpaml-
nondas Ottoni, Porto Pr1mo, Leopoldo c~r
réJ, Jayme Gomes, Jo11:o Valioso, Olymplo 
Borges, Agostinho Pereira, José Gonçalves, 
lgnacto l\lurta, Silva Fortes, Fraoklln Bote-
IDo, Juvenal Peno•, Assis Lima, Ed1t undo 
Blum, Gaspar Lopes, Astolpho Pinto, Ri· 
beiro Junqu eira e Ca~los Toledo, fa ltando 
com causa participMa 0.1 srs. : Rodrigues 
Chaves e Brandllo ~' ilho sem ella os mais 
senhores. 

Abre-se a aessão. 
Lida a acta da antecedento e nllo havendo 

quem ~obre e lia faça observações o sr. Pre· 
sidente a da por approradn . 

EXPF.Dli!NTK 

0 SR. 2. • S~:CRErAR!O dá COnta do 88· 
gulnte : 

O !fiei o 

Do sr. dr. Gomea L;ms, ex chefe de Po-
licia do Estado, apresentando 1\ Camara suas 
de•pedidas .-A Camara fica inteirada . 

2.• LEITURA 
Têm 2.• leitura e ftcam sobre a mesa para 

ordem dos trabalhos os pareceres na. 212 e 
213. 

APRES ENTAÇÃO !JE PAREC~; [tEi DAS COliDllS.SÕES 

O SR. FI!R.R i:IRA E MEL•.o, pela commisslio 
de Comtiercio, E~tatlstica, lndustrias e 
Artes, apresenta o eeguinte 

Pm·ecu 11 . 214 

A' commissllo de Commercio, Estatística, 
lnduetrias e Artes foi presente uma r epre-
sentação uo conselho districtal de Dores do 
:\terrado, município de Santa Rita de Caasia, 
pedindo mudança do nome daquelle dhtrJ · 
cto pela razão de haver no Estado outro dis-
tricto com egual niJme. 

A commissão pensJ que a faculdade de dar 
ou mudar nomes llOS districtos é corollario 
da faculdade de creal os e que, pois , perten· 
ce ás Camaras Municipaea e não ao Congres-
so do E•tadl). 

Assim, é •le parecer e requer que a refe-
rida repreBentaçllo seja arohi vada. 

Sala das CJmmisellea, 16 de setembro de 
1902.-Fen·eil·a e Mello.-Juvenal Penna.-
Padre Jo11ql(im Calixlo.-A. lmprimlr·ae. 



••• 
O aa. PoRTO Pawo, pela commlselo de 

Representaçlles, manda lt. mesa o eegninte 
Partcer " • 2!5 

(Terceira Jeglalatural 
A' Commisalo de Repreeentaçoes, Reque· 

rimentoe e Petiç!les, f~i preeente o requeri-
mento do cldadlo Antonio Martiniano Fer-
reira, ex-profe11or da Eecola Normal de 
Ouro Preto, pedindo que, por uma lei, seja 
o governo auctorlzado a mandar pagar-lhe o 
ordenado simples, deede que foi privado de 
aua cadeirt, até que eeja approveita!lo, na 
forma da lei n. 318, de 16 de setemt>ro de 
19J I. 

Naa Informações pedidas o er. Secretario 
do Interior pondera eata : 

« Ha tres cla88es de profeesores em dispo-
nibilidade nae Eacolas .Normaea: - profeaso-
res de muslca, gymnastlca e adjuntos dos 
professora• dae aulu praticas, dis~;~ensados 
em virtude do decreto n. 1.233, de 26 de de-
zembro de 1898, eem percepçlio de vencl-
inento algum; mat com a condlçllo de pode. 
rem eer aproveitados opportunamente; pro-
tellores de aulas praticas do sexo mucull· 
no, de geographia, em àlgumas Eacolae Nor-
maee e de hletorla em outras, e nae mesmas 
condlç!lee oa dt dezenho e geometria dls· 
penaadoe em virtude do decreto n. 1.354, 
de 17 de janeiro de 1900, ficando com direi-
to ao ordenado simples até que sejam apro-
veitados; finalmente os proressoree que ficas· 
sem fóra do exercício em virtude do art. 
6. · da lei n. 318, de 16 de setembro de 1901, 
si nllo acceitassem a reducçlio de vencimen-
to&, percebendo a metade destes durante 
um anno. 

« Nesta claue, accrescenta a informaçlio, 
nlo eetlt. comprehendldo profe!sor algum de 

'- Eacola Normal, porque as congregaçõea de 
todae ellas declararam acoeltal' a reduoçllo 
de vencimentos.~ 

A' primeira dessu cla11es de pro!e11orea 
de Escola• Normaes, em disponibilidade, per 
tencem o cidadllo Antonio Martiniano Fer-
reira e outros. 

No ueroicio da attrlbuiçllo que lhe !oi 
conferida pelo art. 28 da lei n . 246, de 20 
de setembro tle 1898, o Poder Executivo bai· 
xou o decreto n. 1.233, de 26 de dezembro do 
mesmo anno, suependendoo eneino de musi· 
ca e gymnaatioa nu Escolas Normaes do Es-
tado, e contendo outras medidae tendentea a 
reduzir a despeza publica. 

Em t11.ce dease det>reto, foram dispe01 a!los 
os funccionarlos das aulas suspensas e dos 
logaree sopprimldos, com a promeesa de se -
rem oppórLuoamente aproveitado@. 

A _auctorlzaçl!.o de qutPtrata o art. 28 da 
lei citada é concedida nos eel!ulntee termoa: 
-lica extensiva a toda• as repartiÇÕ61 e fan 
ooio:tarios do Estado a !acuidade confe~rida 

6ao P,·uideote, contida na 2. • parte do art. 
• • da lei n. 6, de i6 da outubro de 1891, po-

dendo reformar os respectivos regulamentos 
de acoordo com as convoniencias do serviço 
publico. 

Creadas as tree ~ecretarias de Est:ldo para 
6 deeempeoho doa Jiversoa aervlçoa da 
publica adminlstracçl!.o, confcrma a lei cit a· 

da n. 6, ftoou i dlacreçlo do Presidente do 
Estado reduslr o respectivo pessoal como e 
quando i ulgasse conveniente. 

Vê -18, pola, que a lei n. 246, ampliou esta 
faculdade, fazendo -a extensiva a toilas u re-
partlçllea e (unccion~Jriol do Eetado, e que o 
decr~to expedido sob n . I .233 e dlepenaando 
oe professores de muiloa e de gymnastloa, 
nlo exorbitou da auctorlzaçl!> legal; 

Ainda o decreto n. 1.285, de 30 de maio 
de 1899, no intuito de adoptar no Gymnaelo 
Mineiro as me~mM modltlcaçõea que foram 
feitas no plano de ensino do Gymnaslo Na" 
clooal pelo decreto Federal, de 8 de a~rll do 
referido anno, considerou extlnctas naquelle 
eatabeleolment!), além de outru, as cadeiras 
de_ muaioa e tle gymnaatica, e aos respe-
ottvos profe&sores nenhum vencimento fo i 
abonado; mae por outro decreto da mesma 
data !oram designados os lentes daa cadei-
ras extincta t. para regerem outras cadeiras' 
excluldos, porem, aquelles protessoreP. 

Esta ligeira exposlçlio de nona leglsla-
çlliJ sobre materia de ensino deixa bem pa· 
tente que os p,·ofesso,-u de gymnastlca e de 
musica, nllo podem, pela nature.z:a da ma-
teria que ensinam, ser equiparados aos len -
tes, porquanto, nlio dispondo aqualles da 
neoessaria habilitação, é certo que nlio po-
dem ser designados para outras cadeiras, 
sem saoriftclo da causa do enlino. 

Aulm, supprlmldas as cadeiras de muslca 
e da gymnastica, e na lmpoasibllldade de 
serem aproveitados ou dealgnados os respe-
ctivos proteasorea para outras cadeiras de 
ldentloa mataria a decretação de uma lei 
concedend.o-lhes ordenado, Importaria em 
uma especie de aposentadoria que a legls · 
laç!o do Estado nlio permltte-

Conclulndo, é a commlss&o de parecer:-
que seja indeferido e archivado o requeri-
mento do cidadio Antonio Martiniano Fer-
reira. 

Sala das Commlssõa@, 16 de eetembro da 
1902. - Porto Pt·imo.-SilVIJ Fo,·tes. 

A imprimir-se. 
Nlio ha projectos, requerimentos, indica-

ç!les e moções a serem apresentados. 

DIECUiSÃO DE RiQU~: Rl MEXTOS , IN UICAÇIIES E 
MO ÇÕES 

Na fórma do regimento, o ar . Presidente 
annunoia a discussão do parecer o. 213, que 
teve hoje S3gunda leitura, visto concluir o 
mesmo em requerimento. 

0 SR. FBRREIR.A E MELLO, pela commissão 
de Eatatistlca Commeroio, Indostrla e Artes, 
envia á Mesa uma emenda, mandando ac-
creacaotar depois das palavras cribelrllo do 
Carmo~ as seguintes «João Camlho de OI!· 
velra Penna sobre os rios Sipó e Paraúna». 

Lida e poata em dleouuã 1 conjnnctamen· 
te, encerra-a& esta sem debate, sendo appro-
vado o pareoer e a emenda • 

Redija ae oontorms o v.moido. 
Nada mais havendo a tratar-as, o ar. Presi-

dente design 1 para amanhã a parte reglmen• 
tal do ordem de dia e 

Levanta-se a aes1lio. 
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TERMO DE REUNIÃO PARA A 69. ' SESSÃO 
AOS 17 DE SETEMBRO DE 1902 

PRB1IDRNCIA Dl ER. CBLESTINO SOARES 

2 . a Lli:ITURA 

Têm 2. • leitura e ficam sobre a mesa para 
ordem dps t rabalhos os pareceres na. 214 e 
215. 

(f. • Secretario) I Em seguida o sr. Presidente lê o seguinte: 
Ao melo dia, feita a chamada, acham · se Resumo dos trabalho r da Camar11 dos Deputados 

p~ese~tes os ara. : Celestino Soares,_ Nunes do Estado de !!i nas Geraes, relativos á quar-
Pmhe~ro, Llndolpho Campos •. Oly mp1o Hor- ta e ultima sessão ordinar\a da 3. • leg!slatu-
gea, Silva Forte•, Xavier R'lhm, Tava~es _de ra do Congresso :Mineiro realizada em 1902. 
Mello, Gaspar Lopes, Jayme Gomes, R1ba1ro ' 
Jonquelra e AlVeS de L' mOP, faltando com LEIS REMETTI DAS A ' SANCÇÃO 
causa participada os ara . Rodrigues Cha-
ves e Brandilo Filho e sem ella os mais !e-
nhores. 

Nlo ae achando presentes os srs. Presi-
dente e vice -Presidente, occupa a cadeira da 
presldencla o ~r. Celestino Soares. I. · se · 
oretarlo, occupando este ultimo logar o sr. 
Nonea Pinheiro, 2. · secretario, e p ara este lo· 
gar sendo convidado o· ar . Linddpho Cr m-
por, aupplente de secretario, . 

Nilo havendo numero legal para abrir-se 
a sesello, o ar. Presidente convida os sr·s . 
deputados preaentes par·a o encerramento 
dos trabalhos da Camara amanhã , á ho r·a rol · 
mental, e suspende os trabalhos. 

69.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 18 DE SETEM-
BRO DE 1902 

PRESIDJ::NCIA DO SR . NUNES PJNIIBIRO 
(2 . o SecNtarlo) 

SUMMARI0:-1.· parte ·da ordem do dla .-Acta. 
-Expedtente.-2 . • lettura.-llesumo dos t raba-
lhos. 
Ao melo d ia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Nunes Pinheiro , Assis 
Lima, Olympio Borges, Rodrigues Chaves, 
Gaspar Lopes, Vasco Azevedo, Edmundo 
Blum, Julio Tavares, Tavares de Mello, Aa -
tolpho Pinto, Ep aminondas Ottoni, Jayme 
Gomes, Valerio de Rezende, Alve s de Lemos, 
Ferreira e Mello, João Velloso e Carlos To· 
ledo, faltando com causa participada o sr. 
Brandlto o Filho sem ella os mais senhores . 

Nlto se ach ando presenteá os srs. P resi-
dent~, vice-Preaidente e I.· Secretario, oc-
cupa a 'ladeira da presidencia o sr. Nunes 
Pinheiro, 2. · secreta rio, que convida para 
I .· e 2. · secreta r ios os srs . Assis Li ma e 
Olymplo Borges . 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da antecedente e não ha1•endo 

quem sobre ella faça obse rvações, fi ca a mes-
ma sobre a mosa para ser approv9da quan-
do houver n u •r ero. 

Í EX PED : E~TE 

0 SR. I . • SECRETARIO dá conta do se quiute: 

O!Jic io 
DJ H . I . · Se creta r io do Senado. com mu-

nicando t er o senhor Presidento do Senado 
designado o dia de a rnanblt,á 1 hora da t ardo , 
para o encerra monto tlos trabalhos do Cc n 
gresso .- A C am ara rica inteirada . 

Pela Camara doa Deputados : 
N. 38, (iniciada em 1901 sob n. 95) i ~en

tando de quaesquer impostos eatadoaea asso-
ciedades quo se fundarem no Estado para 
proporcionar a venda directa do café no 
extr&DA"eiro por conta do productor . 

N. 39, iniciada no Sen!do e remettido á 
Camara sob. n . 126, a uctorizando o gover· 
no a concorrer para a organizuçlto de um 
serviço de estatistica da producçlto do cofé 
no ter ritorio nacional e e m paizes extran-
geiros, e a entrar para esse tlm em accor · 
do com os de outros Estado a productores. 

1

1 N. 40, (iniciada sob n. I 04), auctor izando 
o gove•·no a conceder pri vileglo aos ci1a · 
dãos Carlos da Costa Wipg e dr. Domin-
gos José Rocha para explorarem ouro e ou · 
tros metaes ou mineraes nos depositas de 
alluvilto do lei to do Rio das Velhas em cer-
ta e determ inada area ; e ao cidadlto José 
Pedro Lessa ou "á companhia que organizar 
para o mf smo fim no leito do rio Jequiti· 
nhonha. 

N. 41, inic iada no Senado, e remettida 
á Camara sob n. 107, annullando a dellbe-
raçlto da aeeembléa municipal de Carat inga, 
de 3 de fevereiro de 1898 sobre as contas 
do agente executivo municipal do anno an -
terior. 

N. 42; (iniciada sob n. 11 4) desligando do 
offi clo de escriv!io do j•1dicial e notas o car-
go de offiol al do registro geral, da comar-
ca de Juiz de Fóra, creado pelo decreto n. 
29, de 17 de março de 1890 e contendo mais 
disposições sobre o mesmo assumpto. 

N. 43, Iniciada sob n. 139, declarando ex-
tinc ta a divida dos runccionarios rublicos, 
resultante de con s trucções de casas para 
sua residencia na Capital do Es ta•l o, dopeis 
de sou fallecimento. 

N. 44, in iciada sob n . 11 5, auctoriza ndo o 
governo a en trar em nccordo rom os go· 
vernos da União e dos ou tlos Estados pro-
ductores de café, a fi m de promover 110 ex-
trangei ro a propaganda de com umo deste 
produ cto. 

N. 45, inici ada .~b n. 143, marca ndo o 
su bsidi o do Presidente do Estado para o pe-
r iodo presi denc ia l seguinte e o su bsidio o 
a ju da de custo para os membro3 do Con-
gresso durante as sessões ordi n:: r ias e ex· 
ordi naria s da seguinte legis la tu ra . 

N. 46, inici ada no Senado e remeltida á 
Camara sob. n . 128. facultando ao pharma· 
ceu tico diplomado o livra exor ci cio de sua 
proliH ão em qualquer parto do Estado, sem 
dependenci !l do li c&nça do governo ou de 
auctor idadeH eanitar ias . 



N. 47, inlciadc sob n. 153, auctorlzando 
o Presidente do Estado a conceiler aos 
ars. Luiz de Resende e (IUtros ou a quem 
mt.lhorea vantagens Cil!'erecer privilegio por 
50 a_nnos para construcçllo, . ueo e goso 
de uma estrada de rodagem, aystema « Ca-
lllet'• Monorail » da cidade de Diamantina â 
cidade do Curvello. 

N. 48, lniaiada sob n. 159, annexando á 
cadeira de mechenica a de geometria e 
trigonometria do Internato o Oymnasio 
Mineiro, creando o logar de porteiro e ele-
vando a gratitlcaçllo do reitor e os venci-
mentos do professor de desenho e do secr&-
tario deue e6tabelecimento . 

N. 49, iniciada sob n . 123, t' eclarando 
não. comprehender no valor venal das terraP, 
para o fim do Imposto territorial, a dos ma-
chlnhmos e predi~ s destinad(ls á lndustJ ia 
manufactoreira. 

N. 60, inlaiada sob n . 87, declarando em 
vigor o ar:igo 138 da lei n. 105, de 24 de 
julho de 1894, qne dispõe sobre conducçílo 
aos avaliadores . 

N. 51, Iniciada sob n. 135, auctorisando 
o governo a conceder privilegio para explo -
raçllo de mineraes no Jeito d s rios de do-
miolo do Estado pelo prooeuo de draga-
gem ou por outro mais aperfeiçoado, sem 
prejulzo do serviço de navegação. 

N. 52, iniciada sob n. 131, determinando 
que nas comarca• nllo p rovidas de eacrivil.es 
privativos dos processos e execuções crimi-
naes, as respectivu funcç!las 1erlio exerci-
dasmediante dlstribulçll.o, pelos escrivães do 
clvel. 

N. 53, Iniciada sob n. 133, declarando 
que os municipios areados pelo art . I.· da 
lei n. 319, de 16 de setembro de lQOI , ficou 
pertencendo em sua totalidade {u Comarcas 
de que, fazem parte os districtos de paz ele· 
vados á ~éde dos respectivos municipios. 

N. 54, Iniciada sob n . 151, fixando a tor-
ça publica do E•tado para o exercicio de 
1903 e autorlsando o governo a dispender 
com a mesma a quantia de 2 .468:483i000. 

Pelo Sanado mineiro : 
N. 156, Iniciada na Camara dos Deputa-

dos sob n. 85, dispensando a publ icação do 
Minas Gcraes â1 regundas feiras. 

N. 158, iniciada na Camara dos Deputa-
dos sob n. 147, perdoando ao réo Theodoro 
Sebastillo Torres Murta, ex-delegado de po -
licia do município do Rio Pardo, o rasto da 
·pen a que lhe fo i imposta pelo juiz de di-
reito da respectiva comarca ; 

N. 159, iniciada na Cam ara dos Deputa -
dos sob n. 125, restabelecendo a diaposiçlio 
do artigo 8. · da lei n. 2~1 , de 14 de setem-
bro da 1897, referente ao funccionao:ento 
das escolas primar ias do Estado. 
~. 160, iniciada na Camara dos Deputados 

ao b n. 146, relevando o cldadlio A ugas t e: de 
Almeidd Magalhlias, thasoureiro da Recebe· 
doria de Minas, do pagamento da quantia 
de 2 : 330SO~o. em oujo deb .to se acha com o 
Estado. 

N. 161, iniciada na Camara dos Deputados 
sob n. 145, auctorizando o governo a fazar 
doaçll.o do predio estadual, onde funccionou 

a E-tcola de Minas, á Santa Cua de MIPeri-
cordia de Ouro Preto ; 

N. 162, iniciada na Cama r a dos Deputados 
sob n . I ~8, annullando diveraos actos da 
Camara Municipal de Uberaba de 1893, 1901 e 
1902 . 

N. ' 163, auctorlzando o go\' erno, n~;s dis-
trictos em que houver rómenta uma c&-
deira mixta de ins •rncçlio primaria, a divi-
dir o ensico dessa cadeira em duas aendo 
uma para cada sexo ; 

N. 164, iniciada na Camara doa Deputados 
sob o. 149, fi xando a despesa e orçando a re-
ceita do E!!tado p&ra o exercicio de 1903 ; 

N. 165. emanada da emenda do Sanado 
~ob n. 4 á proposlçao n. 79 (n. 1~2-a-) 
determ inando o oartorio por onde devem 
correr as e1eouções cíveis ; 

N. 166, iniciada no Senado e remattida á 
Camara dos Depu h dos FOb n. 132, auctori-
zando o governo do Estado a conceder a 
«LeCi poldir.a Ra ihvby Company, limited», ou 
a quem maiores vantagens c Jrerecor privile-
gio para construcçlio de diversas lin l!as fer· 
reas ; 

N. 167, iniciada no Sanado e remettida á 
CHmarados Deputados lOb n . 131, declarando 
q ue as incompatibil idades estabelecidas no 
ar t. 197, § 2. · da lei n. 20 de 26 .:!e novem -
bro de lQOI, cCimprehendem c;s fu nccionarios 
de que trata o mesmo artigo, até tl mezas 
antes da eleiçil.o. 

N. 168, con~titu!da pela amenila n. 2 da 
Camara, á proposição n. 131 do Sanado 
(1 31 b) determinando ··que a disposiçã? da 
ultima parte do artigo 25 da lei n. 6, de 17 
de outubro de 1891, comprehendida a auseu· 
oia por motivo de serviço publico, appiica-
sa â substituição do Chefe de Policia , medi-
ante a metade dos vencimentos desse cargo ; 

N. 169, constituida pela emenda n. I da 
Camara â proposiçlio n. 131 do Senado 
(131 - a - ) tornando extensivas ao Reitor 
do Externato do Oymnaeio Mineiro, as dis -
poaições conatantes do ar tigo I. · § 3. · da 
le i n. 143, de 23 de julho de 1895 ; 

N. 170, inici&da na Camara dos Deputados 
sob n. 81, auctorlzando o governl) a contrac-
tar com quem maiores vantagens oll'aracar, a 
construcçlio de uma via ferros que, passando 
pala cidade do Parà:, ligue a Capital do Es-
tado a Pltanguy : 

N. 171, Iniciada na Camara dos Deputados 
s ~b n. 156, comprehen1endo ns s dispo!!· 
çõas do art. 21 e seus nu meros da lei n. 318f 
de 16 de setembro de 1901, os lentes da 
Escola de PLarm acia, cujas cadeiras toram 
supprimidas em virtude do arttgo 10 da 
mesma lei. 

N. 172, iniciada no Sanado ~e remettida á 
Cam a ra do ~ Deputados l ob n. 131), c!'cando 
uma feira de gado nos municípios de Mar 
de Heapanha, Ayuruoca e Leopoldina. 
L EI N . 4, ADDICIONA L A Ct·NSTirUIÇÃO DO ES· 

TADO, PUIJLICADA PELO CQNORE380 MI · 
NE IRO. 

N. 4, iniciada no Senado e remettida á 
Cam&ra doa Deputados sob n. 124, creando 
paculio obrigatorio ou monte-pio dos fllD· 
e.!icnarios publicos. 



PROPOSIÇÕES REhllf.TTIDA8 AO SENA DO IlM 19(.::: 

N. 76, iniciada sob n. 115, om 1901, aucto 
rizaudo o governo a entrar em accordo com 
o governo da Uuil!o e de "utros E:;ta1os 
productores de café afim de promover no 
extrangeiro a propaganda do consumo desse 
producto . 

N. 7i, Iniciada sob n. 128, em o902, da n· 
do á cidade, muoicipio e comarca de Mar 
de Hespanha, a deoomioaçl!.o de <•Santos 
Dumont». 

N. 78, iniciada em 1001, sob n. 110, an 
nullando os arts. I.· e 2. · da r6soloção da 
Camara Municipal do Pomba n. 364, de 22 
de j.,ueiro do corrente anno. 

N. 79, iniJiada sob n. 114, desannexando 
de quaesquer dos officios de justiça, da co · 
marca de Juiz de Fórn, o do registro geral 
de bypothecas da mesma comarcA. 

N. 80, ioictada sob n. 135, em 1902, auctCI· 
riznndo o go,·erno a conceder privilegio 
para u:ploreçlio de mincne3 no leito dos 
rios de dominio do E!tado. 

N. 81, iniciada s · b n. 131, trat.ndo do 
exorc!cio de esc• ivães priva ti n:s dos pro· 
cessos e ex·Jouçõ 3& crim1n aes e contendo ou· 
tr-as disposições. 

N. 82, iniciada sob r •. 73, em 1900, aucto· 
riznndo o goveno a contractar com quem 
maiores vantagens dl'erecel', a con8tru · 
cçl!.o, uso e goso de t m ram al f~r1eo de bi· 
tola estreih, de Poços de Caldas a povoação 
do Campestre . 

N . 83, lniciadl Eob n. 139, declarando ex· 
tincta a djvida dos funccionarios publicos 
resultante da construcção de casas na Ca-
pital do Estado, depois de Eeu falleci· 
mento. 

N, 84, iniciada sob n. 133, interpretando 
a lei n. 319, de 16 de s~tembro de 1001, so· 
bre estatística. 

N. 85, iniciado sob n. 136, dispemando a 
publicação do <<Minas Gerao!» ás segundas · 
!eiras, quando nl!.o houver feriad > na sem a· 
na. 

N. 86, iniciada sob n. 147, perdoando o 
réo Theodoro Sebastião Torres Murta, ex de· 
legado de policia do município do Rio Par· 
do, do resto da pena a que foi C<J ndemnado 
pelo juiz de direito da com arca do Rio 
Pardo. 

N. 87, iniciada sob n. 14~. fixando o EUb· 
sid!o para o Presidente do Estado dura nte o 
período presidencial seguinte, e o subsidio 
e ajuda de cu~to para os membros do Con-
gresso durante as seuõss ordinarias e ex · 
traordinarias da seguinte legislatura. 

N . 88, iniciada sob n. 145, auctorizRndo o 
governo a Cozer doação do proprio estadeai 
onde funcc ionou a E~cola de Minas ã Santa 
Casa de Misericordia de Ouro Preto. 

N. 89, iniciada ~ob n. 134, modificando 
di\·e : sas d i sposi~õ!S da Constttuição do Es 
tado. 

N. 90, iniciada sob n . 81, em 1900) au 
ctorizando o governo a contractar com quem 
maiores vantagens c.ft'erecer a construcçl!.o 
de uma via fdrrea que,partindo na E. F. de 
Bello Horizont9 a Gonçalves Ferrei ra , se 
dirij a ã cidade de Pitanguy. 

N. 91, inicia~a súb n. 146 relevando do 
pagamento d!l quantia de dois contc.s tre-
zentos e trinta m i! ré is, em cujo debito se 
acha para com o cLfre do E1tado, o cidadl!.o 
Augusto de Almeida Magalhães, th~soureiro 
da Recebedorla de Minas. 

N. 92, in ic 'ada sob n. 153 auctorizando 
o Presidente do Ertado a conceder aos oi-
dadl!.os Luiz de Rezende e outros, á empresa 
que organizarem ou a quem melhon s van-
tagens ofi'erecer, privilegio por fO annos 
para conHrucçl!.o, uso e goeo de uma estra-
da de rouage:r.-Systema Cailet·~ Manorail, 
da cidade-Diamaut!na á cid11de do Cur·vel · 
lo .. 

N. 93, iniciada Sob n. 150, llxando a for· 
.,;a publica do Esta Jo para o aurcicio de 

1903. 
N. 94, iniciada sob n. 151, auctr.rizanJo 

o governo a dePpender a qoanlia rle ..... . 
2 .468:483~009 com a força publica do Estado 
dur~nte o exercic:o de i903. 

N. 9:>, ini ciada s~i.t .n. 149, fixand•J a des· 
pesa e orçando a r eceita do ettado para o 
exercício de 1903. 

N. 96, inici a ia sob n. 1:10, ddclaran<lo 
compreheode.-se nos casos de desappro · 
pria~ão por utiltda<Je publica, r!e qua tr .. ta 
o a rt1go 6.· da lei n . 15 de i7 de d .. verubro 
de 189 i e nos termos prescriptos pala mes-
ma lo i, a construcçilo de cana• s par a deri-
vação d'agua, de linhas para a trammisslio 
da energia eleutrica e de estradas de ferro 
ou de rodagem indtspemaveis á exp to rtiçil.o 
das in dustrias mineralurgicas e metollurgl-
cas. 

N. 97, iniciada sob n. 15G, decl~rando 
comprehendidos nas disposições do art. 
21 e SbUS numeros da lei n. 318, de Hl de 
setembro de 1901, os lentes da E~cola de 
Pbarmacia, cuias cadeiras foram supprimi · 
das em ' ' irtude do art. 10 da mesma lei. 

N. 98, iniciada sob n. 123, declarando que 
não se comprehende no valor venal das ter-
ras, para os tlns do imposto territor ial, o 
dos machini~mos e predios destinados á in· 
dustria manuractureir9, que forem deter-
minados e definidcs em regulamento e con · 
tendo dispósiçõ~s sobre a cobrança do re · 
ferido imposto. 

N. 99, iniciada sob n. 144, auctor izando o 
governo do Eat&do, para fiel execução das 
disposições contidos no art. 3. • e§ I.·, da 
lei n. 281, fi e :6 de setembro de 1899, a 
usar da attribuiçlio que lbe foi c Jnferida no 
4. · do referido artigo. 

N. 100, iniciaJa sub n. 132, auctorizando o 
Presidente do E~ ta do a nomE ar uma com-
missão para elaborar um projfctry de codi · 
go de organizuçl!.o judiciarut e de procesoo 
civil, afim de submettel·o ao Congresso na 
futu ~ a sessão legislativa. 

N. 101, iniciada rob n. 155, C( nc<dendo 
ao cida dl!.o Vicente Domiog ues Martins, ex · 
coll ~ ct or das rendas Hta1oaes, no munici· 
pio da Janunria, m oratoria por cinco an· 
n os, para effectuar o pagamento do a lcance 
que foi verillc a1o em suas contas . 

N 102, iniciada sob n. IM, concedendo 
ao ci<ladão Francisco de Paula Santos, es · 
cri vão do judicial e no\as e offici a l do regis-
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Ma· tradae de ferro ou de rodagem indispenea-
veis á explora elo das lndustrias mineralar-
gi~as e metallurglcas. Pende de delibera-
çlo do Senado. 

tro geral de bypothecu da comarca de 
nhuataú, llcenoa por trea annos. 

N. 103. Iniciada sob n. 159, annexando á 
cadeira de mecbanlca a de geometria e tri-
gonomltrla do Internato do Gymn1uio Ml 
nelro, creando o logar de porteiro, elevan-
do a gratltlcaQ!o do reitor e 01 vencirnen · 
toa do profeaeor de desenho e do aecretario 
desse eetabeleolmento . 

N. lr4, Iniciada a )b n. 138, declarando 
nulloa os aegulntea actoa da Camara Muni-
cipal de Uberaba: a) dt.poPiçllo do art. 20, 
da lei n. 5, de 20 de março de 1893; !J) lei 
n. 122, de 6 de janeiro de 1901?; c) leis ns . 
108, 109, 113, 114, 1 i5, 116, 118 e 119, de 
1go1; e d) lei n. 123, de 6 de janeiro de 
1902. 

N. 105, iniciada sob n. 161, auctorizando o 
Presidente do Estado a conce1er ao enge 
nheiro civil Albert <> Carloa da Rocha ou á 
companhia que o~ganizar, ou a quem me-
lllorea vantagens offareoer, privilegio por 50 
annoa para a conatruoção, uao e goao de 
uma eatrada de rodagem pelo systema •Cal-
let'd Monoralb>, que partindo da cidade da 
Campanha vá terminar nas margens do rio 
Sapucaby, na extens!o de 50 ktlometros 
mala ou menoa. · 

N. 10~, Iniciada aob n. 148, declaranJo 
que oe dislrictos de ltatyalnasú e da Con 
quieta, desmembrados do munlciplo do Bom· 
tlm e annexados ao de ltaúna, pelo§ 5 . · do 
art. I.· da lei n. 3i9, de 16 de setembro 
de 190i, e .Coram pelas divisas que tinham 
em virtude de leis anteriores. 

N. 107, iniciada sob n. 164, per~oando ao 
reo Bslmlro Octaviano Gomes, ex -subdele-
gado de policia do diltricto de Bicas a pena 
que lhe f.i Imposta por sentença do juiz de 
direito da comarca de Mar de Heepanha, de 
12 de dezembro de 1898. 

N. 108, Iniciada sob n. 157, annullando di· 
versos actos da Camara Municipal do Pomba 
de 28 de maio do corrente anno. 

N. 109 Iniciada sob n. 166, declarando 
que o processo de legitimação e revalida-
ção de posses de terras do Estado será sum-
mario e correrá perante o juiz commum, 

N. 131, declarando que nos termos ainda 
nllo providos de eacrlv!ts privativos doa 
proceuos e execuçl!ea crlminaeP, as respec-
tivas foncçl!aa serão exercidas por distri-
bulç&o pelos eaorlv!es do otvel atAI que o 
provimento se faça. Remettida a sancçl[o 
pela Camera doa Deputados sob n. 62. 

N. 132, a'Octorl!ando o presidente do Esta-
do a nomear uma commfnlio para elabo· 
rar um projecto de oodigo de organizaçl[o 
judioiaria e de· prooeuo clvil,submettendo a 
ao Congreuo na futura ae"l[o legislativa . 
Reieltada pelo Senado em 3 de setembro. 

N. 133, declarando que os municiplos crea-
doa pelo art. I .· da lei n. 319, de 16 de se-
tembro de 1901, ficam pertencendo, em ma 
t'.ltalldade, às comarcas de que fazem parte 
os diatrlctos de paz elevados a eéde dos re-
feridos mnnlciplos. Remettlda á sancç!o pela 
Cdmara dos Deputados sob n. 53. 

N. 134, modificando diversas disposiçl!es 
da Constitolç!Io do Estado. Devolvida pelo 
Senado pende de discuselio das duu Cama-
ra~, segundo o preceito constitur.ional. 

N. 13~, auctori2ando o governo a conceder 
privilegio para exploraçlio de mineraea no 
leito doa rios de domlnio do Eetado. Remet-
tlda á 1ancção pela Camara doa Deputados 
sobn. 51. 
_ N. 136, dispensando a publicaçlio do Mi· 

nas Geraes ás segundas feiras. Remettida à 
sancçllo 'Pelo Senado sob n. 15i. . 

N. 137, ann•Jllando a disposição do art. 
12 da lei n . 11, de 14 de outubro de 1901' 
da Camara Municipal do Machado. Pende 
de parecer da commlsallo de Camaras ·Mu-
nlcipaes para 3. · dlaouaan:o. 

N. 138, annullando os seguintes actoa da 
Camaro. Moniolpal de Uberaba : a) dispo· 
sição do art. 20 da lei n . 5, de 20 de marco 
de 1893; b) lei n. 122, de 6 de ja:teiro de 
1902; c) leis ns. 108, 109, 113, 114, ll5, ll6, 
118 e 119 de 1901 ; e d) lei n. 123, de 6 de 
janeiro de 1902. Remettida á aancção pelo 
Senadosobn. 162. 

N. 139, declarando oxtincta a divida d~s 
runccionarlos pubilcos resultante da cons-
trucção de casas na Capital para sua reei· 

PROJICTOS APRE~ENTAOOS E~I J90Z E O ESTAD~ dencia, quando, por faJlecimento destes, 
EM QUE FICARAM deixarem viuva, fi lhas solteiras, filhos me-

N. llO, iniciada sob n. 170, approvan-
do as contas da receita e despesa do Estado, 
referentes ao exerclcio do 19JO, pro :essa ias 
na secretaria das Finanças. . 

nores ou maiores a estes equiparados por 
N. 128, Denominando «Santos Dumont•> direito. Remettida á sancção pela Camara 

a cidade, municipio e a comarca de Mar de dos Deputados sob n. 43. 
Hespanba. Pende de deiibero.ção do Senado. N. 140. auotorizando o governo a conoe· 

N. 129 craanio em ooda comarca 1ogares der privilegio por 125 annos ao engenheiro 
de tres avaliadores publicos, que offici arão Luiz dd R~cha Miranda, pare, por meio de 
nas execuções, nos inventario& e em todos machioas e processos modernos, explorar 
os arbitramentos j udtclarioa que não depen . o extrbbir as riquezas auríferas do H.lbeirllo 
derem de conhecimentos tocllnicos. Pende l do Carmo deede as cechoeir·as do Grão Parà 
de discus~ão em redacçã.o final. até ás praias da cidade de 1\!arianna. Appro-

N. 130, deJh,rando comprehender-3e nos vado om 2. · discussão fui remettida â com· 
casos de desapropriação por utilidade pu lmis~ão de Minas que o incluiu no parecer 
blica, de que trata o artigo 6. · da lei n. 15 n. 213. 
de 17 da novombro de l90i e os terrenos N. 141 , concedendo moratorio, sem juros, 
pro criptos pelo mesma lui , a construcção r paio prazo de cinco annos, ao ex collector 
de canaos p Ha derivação de agu , linh~s 1[ do município da Jan uaria, cidnóão v .cente 
para transmissão do energia electrica e es· DJmingos Martin~, para liquidar o debito al-
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legado e provado para com o Estado. Re-
mettida á comminllo de Petições em 15 de 
julho. 

N. 142, creando uma escola de instrucçl!.o 
primaria do sexo masculino no districto de 
~. Caetano do Japure, municipio da Janua-
ria . Pende de 2. • discussão. 

N. 143, determinando o subsidio pecunia-
rio para o pre~idento do Estado durante o 
periodo de 1902 a 1906 e para os membro. 
do Congreuo Mineiro. Remettida á sancçllo 
pela Camara dos Deputados sob. n. 45. 

N. 14t. declarando que noa districtoa em 
que houver Fó .nente uma cadeira mixta de 
in@trocçi\o primaria, fica o governo auctori-
zad1 a dividir Q ensino dessa cadeira em 
duas, sen1o uma do eexo mMculino e outra 
do sexo feminino. RemeWda a trancção pelo 
Senado, sob n. 163. 

N. 145, auctorizando o governo a f der 
doação do pr.>prio estadoal, onde funcci onou 
a E-1cola de Mina,, á Santa Ca'a de Miseri -
cordia de o~ro Preto. Remettida a eancção 
pelo Senado sob n . 161. 

N. 146, reclamando o pagamento da. q uan-
tia de dois contos trezentos e trlnt1 mil 
réiP, em cuia debito se acha para com o Es-
tado, o ctda1llo Augusto de Almeida Maga-
lhães, thesoureiro da Recebedoria de Miobs 
Remettida a aancção pelo Senado ~ob n. 
160. 

N. 147, perdoando o réo Tileodoro Sebas -
tiã\o Torres Morta, ex-delegado de palicia 
do municipio de Rio Pardo, do cumprlmonto 
do resto da pena a que foi condemnado, 
como incurso no art. 130 do Codigo Penal, 
p or sentença do juiz de direito da comarca 
do Rio P<~rdo, proferida em 23 de abril de 
1902. Remettida a sancçl!.o pelo Senado, sob 
n. 158. 

N. 148, dec!arando que os districtos de 
ltatyaiussu e da Conquie~a, desannexados do 
municipio de Bomftm e annexados ao de !ta -
úna pelo § 5. • do art. 1. · da lei n. 319, de 
16 de setembro de 1901, foram pelas divi-
sas que elles tinham em virtude de leis an-
teriores. Rejeitado pelo Senado em 9 de se-
tembro. 

N. 149, lixando a despesa o orçando are-
ceita d'> Estado para o Hercicio de 19(}3. 
Remettida a sancção pelo Senado sob n. 
164. 

N. 150, fixando a força publica do Estado. 
Adiado no Senado por tempo indeterminado 
em 10 .de setembro. 

N. 151, auctorizand'> o governo a despen-
der no exercicio de 1903 com a força publi-
ca do E-1tado a quantin. de 2. 723:736Sli)O . Re-
mettida a sancçl!.o pela Camara dos Deputa-
dos sob n. 5( 

N. 152, esclarecendo o art . 30 da ldi n . 
319, de 16 de setembro de 1901. Pende de 
parecer da commiBbão de E tatistica para 
2.• discussih. 

N. 153, auctorlzando o Presidente do Ed· 
tado a conceder aos ara . Luiz de Rezende, 
Antonio Eulallo de Souza e outros, ou a 
quem melllorea vantagens < fl'artcer, privile· 
gio por 5!) annos para conatrucção, uso e 
gozo de uma eatrada de rodagem systema 
«Cai!let's Monorail» da Diamantina a entrou-

oar se na estrada de ferro Central, na ci 
dade do Curvello ou em cutro ponto mais 
conveniente. Remettida a sancçl!o pela Ca-
mara doe Deputadcs Eob n. 47. 

N. 154, concedendo licença por tres ao -
nos ao cldadl!o Francisco de Paula ~autos, 
eacrivl!o do judicial e nttas e c.tHcial do re-
gistro geral do bypothecas da comarca de 
Manhuas1 li. Rejeitada pelo Senado 1m I.· 
de setembro. 

N. 155, concedendo ao cidadão Vicente Do-
min ~ues Maitins, ex-collector das und1 s Es-
ta~ oaes, no municipio de Januario, n:ora-
toria por cinco annos para dl'ectuar o pa-
e:ame ntcque foi v6riflcado em Blas ec.nhs . 
Pende de doliber açiio do Senado. 

N. 156, cc. mprohendendo nas diPpc ~ições 
do art. 21 e Eeus num9rcs da lei n. 3!9, de 
16 de setembro de l llOi, os lentes da Escda 
de Pharmacia, cuja, cadE.irai foram luppri-
midas em virtude do a1 t . 16 da mesma lei. 
Remettida a sancção pelo Senad •, stb n. 
171. 

N . 157, declarando nuila~ as seguintes de 
28 de maio do co1 rente anno da Cam ara Mu-
nicipal do Pomba: a) reH!ução n . 44d; b) 
art~. 2.· e :l . · da re1oluçllo n. 444 ; c) arts. 
8 . . 9. · 12. · 13.· 16 · 19. · 20. · o 21. · da re-
solução n. 445. Rejeitado pelo Senado om 
15 de setembro. 

N. 158, ratitlcando as divisas entre os 
munioipios do Sacramento e Araxá. Pende 
,Je parecer da Commi@@ão de Estatistica para 
2 . · discuuão. 

N. 159, annexando á cadeira de mechani-
ca a de geometria e trigonometria do Inter-
nato do Gymnasio Mineiro, creando o logar 
de porteiro e elevando a gratificação do 
Reitor e os vencimentos do professor de de-
senho deue estabelecimento. Remettida a 
Sancçllo pela Camara dos Deputados sob n. 
48. 

N. 160, creando uma cadeira de in6trucção 
primaria para o sexo masculino no districto 
do Alto Jclquitibil, municipio de Manhuam\. 
Pende de 2. · discus~l!.o. 

N. 161, auctorizando o Presidente do Es-
tado a conceder ao engenheiro Alberto Car-
los da Rocha ou á Companhia que organizar 
ou a quem melhores vantagens ofl'erecer, 
privilegio por 25 anDtls pora a constrncção, 
uso e goso de uma estrada de rodagem <<Cat-
llet's Monorail» da cidade da Campanh!l às 
margens do rio Sapucaby, na extensão de 50 
kilometros. Pende de deliberação do Senado. 

N. 162, oreando uma feira de gado em o 
districto do LivramentC>, munlcipio de Ayu-
ruoca . Pendo de novo parecer da commiss2o 
de lndustrins para 2 .• discussão. 

N . 163, revogan1o _.a re;o loção n . 9, de 28 
de julho do 1899, que altar a o regimento 
interno da Camara dos Deputados na parto 
Nferente ás emen~as do Senado. Pende de 
parecer da cowmis!ão de Policia para 3.• 
discussão. 

N. 1t14, perde ando o reo Belmiro Oatavlano 
Gome~, ex-subdell'gado de policia dO dlstri-
cto co Bica~, da peca que Jbe foi imposta 
por sentença tio ju1z de direito da otmarca 
de Mar de He1panba, de 12 de dezembro de 

. 18QS. Pende de deliberação do Senado. 



N. 165, devidindo o serviço nnltarlo do 
Eataio em municipal e geral e oonten~o di · 
versu dlspos lçoes attlnentes ao assumpto . 
Peade de parecer da oommlulo de Saude 
Publica para 2.' d 'acos,!o. 

N. 166, determinando que o prccesso de 
legitimaç!o de posies em t erras do Es tado 
correrá perante o juizo commum e estabe 
leeendo regras a respeito. Pende de delibe 
reç1o do Seosdo. 

N. ltl7, creaodo duas cadeiras de iostru · 
oç!o primada no dlstrieto de Rlbeirllo Ver · 
melh, , munlolplo de L~ vras , sendo uma de 
aen fe minino e out ~a do masculino. Pende 
de 2 . · dls cuesll.o. 

N. 168, estabeleeaodo o processo para a 
despesa de p redios urb1noa ou ru•t lcos. 
Pende de parecer da cvmmi~ sllo de Justiça 
Ci vil pnra 2 . · discussllo. 

N. 169. oonceden to dois sonos de l ice uça 
para tratamento de saudt>, ao cidadl!o Fran· 
oi1co de Paula Galvão, eerventuar i o do I . · 
officlo de escrivllo do judicial e not <Ls e { ffi. 
cial do registro ger,t l de hypothecas da co· 
marca de Viçosa. Pende de 3. · discos• ão. 

N. 170, approvando as cont as da receita e 
despesa do Estado referentes ao exerci c! o de 
1900. Pende de deliberaçll<> do Senado. 
PR.rJRCTJ~ AP RESENTA DOS BM A~NOS ANTER.I· 

OR.BI E QUE TIVERAM AN DAMRNTO EM 1902 
De 1901 

N. 87, declarando em vi~c r o art. 138 da 
lei n. 105, de 24 de julho de 1894, que dia · 
J:Ol Hobre conducçtto aos avalladore1. Re· 
mettida a sancçllo pela Camara dos Depu-
tados sob n. 50. 

N. 88, auctorizando a Mesa da Camara dos 
Deputados a fazer a reforma na respectiva 
Secretaria, de acoordo com os recursos fi . 
nancelros. Rejeitada em 8 de j ulho. 

N. 89, demarcando 11.8 divisas entre o dis-
tricto de llbéoa e Alvinopolis. Rejeitada pe· 
lo Senado em 16 de julho. 

N. 91, revogando o art. 39 da resolução 
n. 3, de 19 de maio de 1902, que alterou o 
regimento . Rejeitado em 8 da julho. 

N. 95, iaentando de impostos estadoaes as 
pociedades que ee fundarem no Estado para 
proporcionar a venda directa do café no 
extrangeiN por conta do prodt:.ctor. Remet 
tido a S11 ncça.o pela C, m11 ra dos Depnta·ios, 
IOb n . 38. 

N. 100, creando a matricula das minas e 
terrenos mineraes do dominio part icular ai · 
toados no territorio do E!ta1o . Rejeitado em 
13 de all{Sto. 

N. 104, aucto·izando o governo a oor:: ceder 
aos cidadãos Carlos da Costa Wigg e dr. Do· 
mingos José da Rochrt, privilegio po r 25 
annos para explorarem os mineraea existen 
tea ooa depositas de alluv il!.o do leito do rio 
das v .. ibaa em certa e determinada area . 
RemetUdo a sancçllo pela Camara doa lJepu-
tadoa sob n . 40 . 

N. 110, annullando os arts . I.· e 2. · da 
reeoluçllo da Camara Municipal do Pomba 
n. 364, de 22 de janeir'"' de 1901. Pen1e de 
delitersçlo dll Senado. 

. N. 114, crea ndo o o til cio priva ti v o do r e · 
gistro geral df hypotbecaa da comarca de 

358 

Juiz de Fóra. Remettido a sanoçit'> pela Ca-
mara doa Deputado~, sob n . 42. 

N. 115, auctorizando o governo a entra r 
em accordo oom o governo da Uoilto e dos 
outros Ejtados productorea do ca ré, a fim de 
promover no extrangeiro a propaganda do 
consumo desse producto. Remettlda a san · 
cçllo pela Camara doa Deputados, sob n. 
44 . 

N. 117, di~ pensando do praso prescri pto 
no art. 37 § li da lei n. 2, de 14 de setem-
bro de 1891, a inatalluçl!.o do8 di strictos de 
paz creados peles comarca~ o municfpios 
nos termos do art. 112 da Conatiluiçllo e art. 
6 da lei n. li O de 24 de julho de 1894 . Re · 
jeitado paio Sena,lo em 3 de julho. 

N. 120, auc to ri za ndo o governo a mandar 
prcce~ er por profissionul no estudo dos 
meios de comb11ter a- febre s phtbosa e ou · 
tras de caracter epidemicu que no Trian· 
guio Mineiro atacou o gado ~u ino e bovino. 
-Rejeitada pelo Senado em 25 de junho. 

N. 122, declarando desmembrado s :- a ) do 
município de Piumb y e incorporado ao de 
Passos, o dtstricto de S. João da Gloria; b) 
do município de Cambuhy e incorporados 
ao do Jaguary, os districtos de S. Sebastião 
.e S. Roque do Bom Rqtiro ; c)rio município 
de Lavras e encorporado ao dA Camvu Bello 
o distrtcto de Port.!Oes. - Rej eitado om 8 de 
julho. 

N. 123, declarando que nll:o se compre-
hende no valor venal das terras, para os 
fins do imposto territorial, o dos machinismos 
e predios destinados á industr ia ma nuf11.ctu· 
r eir11 .-Remettid11. á sanc~ão pela Camara dos 
Deputados, sob n. 49. · 

N. 124, creando os seguintes municípios : 
-1 . • Ua villa de Boteibos, composto do dia· 
tricto deste nome, desmembrado do muni · 
c\ pio de Cabo Verde; 2. · Da vi lia da Con-
quista , composto do districto desto nome e 
do de S. Francisco da Ponte Alta, desmem· 
brados do município do Sacramento. Pende 
de segunda discussão. 

N. 125, restabelecendo a disposição do art. 
8. · da lei n. 2!1, de 14 de setembro de 1897, 
referente ao funcclona meoto das escolas 
pri ma r! s do Estado.-Remottl do á sancçll:o 
pelo Sen do, sob o. 159. 

N. 127, annullando o § 2.· do art. I.· da 
lei n . 62, d~ 12 de setembro de 1898, da Ca · 
mara Municipal de S. José do Paraizo. Re · 
j eitada em 24 de j ulho. 

De 1900 : 
N. 39, crean ,Jo na zona da matta trea cam-

po• de dem r.nstração agrícola . Pende de 
parecer da ocmmissão de Agricultura para 
segunda disoussllo . 

N . 69, ~Iterando disposiçllo das :eis ns. 18 
e 72 na parte referente á concessl!.o de J.rO· 
viEOes de advogados. Penie de segunda dis-
cnullo. 

N. 73, auctorizando o governo do Estado 
a ccntractar, com quem maiores vantagens 
otrereoer, a construccçlto, uso e goro de um 
ramal ferrao., de bitola estreita, que ligue 
Poços de Caldas a S. José dos Botelho~ . Pen· 
de de deliberaçllo do Senado . 
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N. 74, mudando as senões da Congresso 
Mineiro para 21 de abril de ostla anno. Re· 
jeitatla em 2 de julbo. 

N. 81, autorizando o governo a contractar 
com quem maiores vantagens ofi'erecer, a 
conatruoçllo, uso e goso de uma via f&rrea, 
de bitola de um metro que passandb pela oi · 
dade do Pará ligue a capital do Estado a 
Pltanguy. Remettida a sancçl!.o pelo Senado, 
aob n. 170. 

N. 85, denominando-cidade de 
nldo-a cidade de Bom ti m •. Pende 
cer da oommisall.o de Estatiatica 
discuaallo. 

De 1898. 

João Pe · 
de pare· 
para 2.· 

N. 340, auctorisando o Pres!t.leu te do Es-
tado a auxiliar com a quantia de dois · con-
tos de reis annuaea a Santa Casa de Miseri-
cordia de Uberaba. Rejeitada pela Senado 
em 3 de setembro. 

:S. 132, auctorizando o governo do Estado 
a conceder à «Leopoldina Railway Compa-
ny, Limited,., ou a quem maiores vantagens 
offereoer, p r· ivil ~g i o para const.rucçllo de di· 
versas vias ferf'en. Hemettida á sancçllo 
pelo Senudo, sob n. 166. 

N. 132-a-enranada da emenda n. 4 à 
proposição n. 79, da C1.ma!'a dos Deputados, 
determinando o cartorio pelo qual devem 
correr as execuÇõe~ civeis. Remettida a san-
cção pelo Senad<', sob n. 165 ." 
PROPOSIÇÕES REMETTrDAS PJ!I,O Sl :\AnO rm AN-

NOS ANTERIORES E QUE TIVERAM A~DA~U: NTO 

E~! 1902. 
N. 107, declarando nu lia a deliberaçll.o da 

auem bléa mu nloipal de Caratinga, do 3 de 
fevereiro de 1898, sobre as contas do agento 
executivo municipal do anno anterior. Re-
mettida á sancçll.o pela Camarn dos Deputa-

PRCP08I~ÕE8 BU!ETTIDAS Pt:LO 8t:NAOO 
1902 

EM dos, sob n. 41. 
N. 124, subHitolndo o artigo 106 do Con-

stituição do Estado pelo reguinte: - «Será 
creado por lei o pecul io obrigatorlo ou mon-
te pio dt; S funccionarios poblicos». Publica· 
da pelo Congresso como lei addictr. nal á 
Constitoiçll.o do Estado, sLb n . 4, ~m 16 de 
setembro. 

N. 128 facultando ao pll3rmaceutico di-
plomado' o exercicio de sua profisaão em 
qualquer parte do Estado, sem dependencia 
de licença do governo nem de auctortdades 
sanitarias . Remettlda a sancção pela Camara 
dos Deputados sob n. 46. 

N. 129, creando .as seguintes cadeiras de 
lnatrucção primaria. 

1. Uma para o eexo masculino n l cidade 
do Peçanha e nos districtoa da Conqui8ta no 
municipio do Sacramento e da Cachoeira 
Alegre, Estaçlto Silveira Carvalho, no mu 

N. 126, auctorizando o governo a concor-
rer para a organização de um serviço de es-
tatlstica da producção do cafe no territorio 
naciont l e em pait es extra ngeiroa e a entrar 
para esse ftm em accordo com o de outros 
Estados productores. Remettida á sancção 
pela Cama r a dos Deputados, sob n. 39. 

nioipio de Palma. PARECERES uE COMMIS!Õli:S Pt:Rl\IANBNTES AI'RE-
ll. Uma para o sexo feminino nas oidadee Ih NTA ots EM 1902 

do Peçanha e do Alto Rio Doce. m. Uma mixta nos districtos de Sant' Anna N. 172, da commiesão de Justiça Civil e 
do Suassuby e S. Gonçalo do Ramalhete, no 1 Criminal,'mandando arohivar, por não haver 
municipio do Peçanha. Pende de 2. · dtscus -

1 
que deferir, o requerilr.ento do depositarlo 

silo. publico de Além Parabyba, pedindo moditi-
N. 130, oreando uma feira de gado no ~u- cação nas porcentagens que competem aos 

nlcipio de Mar de Hespanha, nas proxii~Hda· depo8itarios publicoa pele :; leis em vigor. 
dea da estaçl!.o da Sapucaia. Remetttdo a Approvatlo em 2 de julho. 
Sancçl!.o pelo Senado sob n. 172. . N. 173, da mesma commlesã'l, Indeferindo 

N. 131, determinando que as rnoompatlbt- o requerimento do cidadão Silvestre Barbo-
Jidade estabalecidas no art. 197, § 2. · da sa· de Mello( I.· t abelli!io da comarca de Ara-
lei n. 20 de 1!6 de n?vembro de 1891, com- guar y, pedindo perJII.o da pena que lbe foi 
prehendem os tunoolonarJos de que trata o impu~ta pelo juiz de direito da mesml!. co-
mesmo artigo, até seis mezes antes da elei marca em processo de responsabilidade. 
çl[o. Remettida a sancçlio pelo Sena•io sob Appro~ado em 2 de julho . 
n. 167. . N. 174, da me~ma oommissão, mandando 

N. 131-a-constltutda pela emenda n. I, archivar o requerimento do bacharel Gentil 
da CaD'.ara dos srs. Deputados, tornando ex Nelatoo de Moura Rangel, pedindo inter·pre-
tensivas ao reitor do Externato. do Gymnasto taçll.o de lei sobre concursos de magistrados, 
Mineiro, desde a data da pubhcaçll~ desta por aohar se attendid,a a pretençl!.o do aup-
lei, aa disposições constan~es do arttgo I.· § plicante pela le i n. 8'18, <te 16 de setembro 
3.· da lei n. 143, de 23 de Julho de 1895. Re de 1901 e respectivo regulamento. Appro-
met.tida á sancção .Pe~o Senado, sob n. 169. vado em 28 de junbo. 

N. 131-b-conatttutda pela em~nda n. 2, N. 175, da mesma com missão, mandando 
da Camara doa Deputado•, determtDf!-Odo que archi v ar, com os papeis que a acompanham, 
a .diaposiçll:o da ultima parte do arttgo 25 da o offiolo n. 2 da 1. . secçllo da Secretaria 
Iet n. 6, de 16 de_ outubro de 1891, compre- do ln•.• rior, de 25 de junho de 1900, refe · 
bendida a au~encta por mot~vo de serviço rente á. questl!.o de direito controvertida no 
public~, _apphca-se á sobstitulçll:o do Chere Egregio Tt'ibunal ·da Relaçll.o. Approvado em 
d& Pohc1a, mediante a me~ad~ dos venci· 30 de junho. 
mentos de11e cargo. Remetttda a sancçllo pe- N. 176, da commissl[o de Commeroio, Esta• 
lo Senado, aob n. 168, tistlca, Industrias e ArteA, mandando archi-

.A. c. _ 4G v ar as seguintes peças por nllo poder o 



360 

Congresso tomar conhecimento dae mesmas i N. 181, da comml1sl1o de Juatiça Civil e 
pelo uaumpto sobre que verB!I.m : otlloloe Criminal requerendo aeja enviada à comml~· 
elo juiz de paz do dlatrlcto de S. P'rancl•oo alo :le Orçamento o requerimento do eacrt-
de Paula do Maohadinbo ; doa membro~ do vl1o das execuções criminae1 da comarca de 
dlrectorio do Partido P.epublica.no Mineiro Mariatma sobre creaçlio de ordenado. para 
do Rio Verde, municiplo lio Prata ; da Ca· aquelle cargo . Approvado em 17 de JUlho. 
mara Municipal do Serro ; representaçõe~ : N. 18~; da mesma com missão, mandando 
doa habitantes de Cambuqulra, do Conselho sejam publicados na integra e arohlyadas as 
Diatrictal do Eapirito Smto do Pratinha; represantações das Camaras Muniotpaes de 
olllcio da Camara Munlcipál de Sant'Ailna Juiz de Fóra e de ou~o Preto, solioitand? a 
dos Ferros ; - telegrammaa de diversos oida· annexaçlio do c&rgo de eacrlvlto privattvo 
díloa residentes no Espirit.o Santo dos Co· das execuções ftsoaea do munioipio ao de 
queiro ; acta da aesalto do Conselho Diatrl· escriv~o privatiyl) do crime, por l_Lchar·s.e 
otal do .l!:splrito Santo da Pratinha ; requeri · attendtda no proJecto n. 131, .a medtda soh-
mentos : de Frederico de Souza R'lls, de citada. Approvada em 17 de JUlho. 
Salu~tiano To~ i xeira dos 8antoP, de d. d. N. 183, da mesma oommissão, mandando 
Barbara Maria Bucellos e Helena Maria Bar- sejam archivadoa os requerimentos doa ea· 
celloa, de Eugenio Ribeiro Leite SJbrinho e crlvltes do l. · e do 2. · otllcio da comarca 
Joaquim Eugenio de Faria, de Evari6t) Bra• do Bomtlm, por achar-se attendida a reala· 
siliense Neves e outros, prOJ·rietarloa da fa · maçlio doa eupplicantea no projecto n. ~31 
zend1. do« Paiol», de Antonio de Rezende do corrente auno. Approvado em 17 de JU · 
Vilella e de Theodoro Ant.onlo Neves. Ap · lho. 
provado em 2 de julho. N. 185, da mesma cemmissão, requerendo 

N. 177, da mefma commiu ilo, inandando seja remettida a commiesão de representa' 
archivar a repreaentaçlio do Conselho Distri· çlles, requerimentos e petições para tomal·a 
cta1 de Aguaa Virtuosas, solicitando a crea· na consideração que merecer a petiçlo do 
çlio de um municipio composto daquelle di - cidadão André Avellno de Figueiredo sobre 
etrioto e do de L11mbary, por achar se aatie· relevaçlio da multa, como jurado, na comarca 
feit.o o pedido pala lei n. 319, de 16 de 83· de Tr~s Pontas. Approvado em 18 de julho. 
tembro de 1901. Approvada ern 2 de julho. N. 184, da com missão de Commercio, Et· 

N. 178, da commlasão de Camaraa Muni- tatistica, lndustrias o Artes, mandando so-
cipaes, mandando archivar ae aeguintes pe· j 1un archivadas as seguintes representações 
çaa, umas por escaparem ~~ c>mpetencia do visto ter-se findado o decennto constitu· 
Congreuo e outras por nüo ter este se pro· oional : 
nunciado sobre ellaa nas suss anteriores a) doa cidadãos Francisco Pinto Lara, Rey-
se!sõea : nel Pinto Lara e Lafayette Pinto Lara, pe· 

a) uma reclamação do cvnselho districtal dindo passagem de sua fazenda, denominada 
de Jtabira do Campo, contra uma del ibera· «Peroba», do diatrioto do Rio do Peixe, mu-
çlio da Camara Municipal de Ouro Preto, nicipio de Entre Rios, para o diatricto de 
sobre pagamento de impostos ; Piedade do3 Geraes, munlciplo de Bomftm; 

b) um vffiolo do presidente da Camara b) De diversos cidadãos residentes no distri-
Manicipal do Rio Novo, sobre interencs da cto de S. Vicente do Grama, do municipio 
administração publica municipal; de Viçosa, solicitando transferencia desse 

c) uma reclamaçl[o de Egydio Ferceira dlstriato para o município de Abre Campo; 
Dornas, contra uma deliberação da Camara a) doa habitantes do dlatricto de Agua Suja 
Municipal do B~mfim, sobre carne3 verdes ; do munlcipio de Monte Carmello, pedindo 

á) uma reclamação do agente executivo traneferencia do referido districto para o 
do mu!licipio de Carangola, contra actos da municlpio de Estrella do Sul. Approvado em 
Auembléa Municipal; 22 de julho, 

e) uma rsc1amaçlio de contribuintes con- N. 186, da commiaaílo de Constituição, Le · 
trauma resolução da Camara Municipal de glslaçlio o Poderes, mandando se archivem 
.Monte Santo ; trea representações, uma do Conselho Dietri-

f) uma reclamação ·de contribuintes con ctnl e as outras duas da populaçlio do distri -
tra um tato da Camara Municipal de Bom cto de S. José dos Botelhos, sobre elevação 
Sucoesao. Approvado em 4 de julho. do districto á villa, por não poder o Congres-

N. 179, da oommiselio de Justiça Civil e ao resolver sobre medidas de eatatistica se-
Criminal, mandando archiva? a requeri - nlio depois de findo o actual deoennio consti-
mento do oidadlio Bento Antonio da Fonseca, tucioual. Approvado em 24 de julho. 
ex-carcereiro da cadei\ de Pitanguy, pe· N. 187, da commisalio de Representações, 
dindo perdlto do reato da pena de 7 mezea Requerimentos e Petições, mandando á com-
de prisllo que lhe fui impJsh por achar· se mls;ão de Orçamento e Contas o requeri· 
extincto o prazo mencionado. Approvado mento da auperiora do collegio da Immacu· 
em 8 de julho. - lada, mata Capital, pedindo um auxilio para 

N. 180, da commisaão de Representaç ões, manutençlto desse estabelecimento. Appro-
Requerimentoa e Petições, mandando sejam vado em 24 de julho. 
solicitadas do governo info~:mações sobre o N. 188, da commiaalio de Agricultura, Mi-
requerimento do cidadlio Ant.onio Martiniano nas, Colonização, Terras e Bosques, solioi-
Perrelra, professor de gymnaatlca da Escola tando inrormac;õea do governo e da Prefei-
Normal, de Our.J Preto, pedindo pagamento tura sobre o requerimento da Companhia In· 
de ordenado simples durante o temtJo de gleza de Mlneraçl!.o do Morro Velho, pedindo 
disponibilidade. Approvado em 17 de Julho. concesslio por 30 annos para a exploração de 
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diamante, ouro e outros metaes no leito do 
rio Paraopeba e para a navegação do mesmo 
rio. Approvado em 24 do julho. 

N. 189, da commls1llo de Ropresenlnções, 
Requerimentos e Petições, in~eferindo o pe 
dido do cidadllo André Avelino de Figueiredo, 
de relevaçlio da multa que lhe foi ilJipoata 
como JUrado f<1ltoso na corr·arca de Tres 
Pontas. Approvado am 31 de julho. 

N. 190, da commissllo de Orçamento e 
Contas, mandando se remetta ao governo, 
para tomgJ.o na consideração que merecer, 
o requerimento do cidadllo Joaquim Mendes 
da Silva, ex·administrador da recebedoria de 
Dores de Guaxupé, pedindo restituição da 
quantia que lh.e foi indevidamente cobrada 
pelo tis co a titulo de juros pelo atr~ zo de re· 
colhimentoa de saldos em seu poder. Appro · 
vado em 2 de agosto. 

N. 191, da commiaaão· de Ropresentaçries, 
Requerimentos e Petições, concedendo trinta 
dias de licença, para tratamento do saude, 
ao ar. deputado Luiz Cassinos Martins Pe· 
reira. Approvado em 1.· de agosto. 

N. 192, da commlssllo de Commercio, Es 
tatlstica, Industrlas e Artes, requerendo o 
archivamento das seguintes representações, 
por não poder o Congreuo tratar do auum· 
pto senão depois de lindo o aotual decennio 
constitucional : 

a) dos habitantes do districto do S. José 
dos Alegres, do município de Christina, pe· 
diodo tranaferencla desse diatricto para o 
municipio de S. Caetano da Var>~em Grande; 

b) dos habitantes do districto de Santo 
Antonio do Rio Acima, do municlpio de Villa 
Nova de Lima, solicitando transferenoia para 
o município de Sabarà. do territorio daquelle 
districto situado á margem direita do rio 
das Velhas; 

c) dos cidadãos Antonio Joaquim Gulma· 
rães, Antonio Joaquim Alvo3 e Sebastião 
Joaquim Alves, proprletarloa da fazenda elo 
Burity, do município do Prata, pedindo pas· 
sagem dessa fazenda para o municipio da 
Vtlla da Platina ; 

d) dos cidadãos Manoel Bernard ino de Ao 
drade1 Ernesto Henrique de PHuio, A\vlm 
José ae Paula e ~varisto Bernardino de An· 
dradP, proprietarios das fazendas denomina· 
dliB «Agna Limpa e Moinho do Morro do Cha · 
péo», pedindo transferencia para o munici· 
pio do Turvo, onde residem, das parte& das 
referidas fazendas, ~ituadas no districto de 
lbertioga, do municipio de Barbacena ; 

e) do cidadlio Joaquim Coelho dos Santos 
Monteiro, proprietario da fazenda denomina 
da- Sobrado -, do município de Bom Sue· 
cesso, pédindo passagem da mesma fa~enda 
para o districto da Lagoa, do município de 
Tiradentes ; 

{) doa cidadãos JoEé Saveriano Franco, João 
Antonio Teixeira e outros, reaidentes no. fa. 
zenda do Douradinho, do municipio do Prata, 
pedindo tranaferencia da referida fazenda 
para o município da Villa Platina ; 

U) dos cidadlloa Ananias Bueno de Azevedo, 
Manoel Francisco de Rezende e outros, mo· 
radores das fazendas denominadas «S. Do· 
m ingos, Guaritá e Cabeceira do Bebedouro 1>, 
do municipio de Muzambinho, solloitando a 

transrerencia das mesmas fazendaa para o 
districto de Monte , Bello, do município de 
Cabo Verde. 

h) Dos cidadãos J(l ãO Candido Buono, An-
tonio Candido da Silva o outros, proprieta· 
rios das fa;r,and:u denominadas - Formento, 
Palestina e Gramma, do districto da Vil\a 
Nova de Rezende, Bollcitando passagem des · 
sas suas propriedades para o districto de 
Monte Bello, do município de Cabo Verde. 
Approvada em 31 de julho. 

N. 193, da commisa!lo de Representações , 
Requerimentos e Petições, requerendo se en· 
caminhe a commiseão de Commercio, Esta· 
tiatica, lodustria e A ·tes, a representação do 
Conselho District!ll de Dores do Attorrado, 
pedin1o a mudança deste nome para o de 
«Abatira'> . Approvada em 6 de agosto. 

N. 194, tia commissllo de Instrucçllo Pu-
blica, mandando se archivo o requerimento 
do professor Pedro do Amaral Bambirra, pe · 
diodo a publicação, por cont'l do Estado, de 
seu livro intitulado- Arithmetica pratica e 
theorica-, e que se lhe devolva o original 
atlm de ser modificado. Voltou a commissão 
em 12 de agosto. 

N. 195, da oommissão de Orçamento e 
Contas, mandando se remetta ao Senado para 
tomal-a na condideração que merecer a peti-
çllo dos engenheiros tlscaos da E. F. Oésto 
de Minas, referente a equiparação de vonci· 
mantos, visto achar· se pendente daquella 
Camara o projecto da orçamento. Approva· 
da em 18 de agosto. 

N. 196, da commissão de lnstrucção Publi-
ca, mandando ·se archive o requerimento do 
cid11dãll Alberto Andr é Delpino, professor de 
d~senho do Internato do Gymn&sio Mineiro, 
reclamando contra a reducção dos vanoi · 
mentos, por achar-se attendida, tanto quan-
to possível, o pedido do supplicante no 
projecto n. i59. Approvado em 21 de 
a)ZOStO. 

N. \97, da mesma commissão, mandando -
se remlltta ao Poder exe11nti vo para resol · 
ver conforme a lei e a justiça, o requeri· 
mento da directoria do collegio do Nossa 
enho ra das DJres, de S. João d'El·Rey, 
pedindo eejam concedida s a esse estabele· 
cimento os prerogatiVlls de que gosam as 
Escolas Normaes municipaes; approvado em 
21 de agosto. 

N. 198, da com missão de Orçamento e 
Contas requerendo se remetta ao Senado 
uma representação da Companhia de Lacti-
cinios, com Eéde em Barbacena , reclamando 
sobre impostos a qne está sujeita, por achar· 
se pendente daquella camara o projecto 
de orçamento; appr<íVada em 21 de agosto. 

N. 199, da commissão de in8trucção Pu· 
blica, mandando se remetter ao Senado os 
requerimentos de auctoridades e chefes de 
família dos disrtictus de Santo Antonio da 
Coiumna (municipio de Peçanha) a S. Simão 
(municipio de Manhuassú), pedindo creação 
de escolas, visto achar·se pendente daquella 
camara o projeoto n. 144 que trata de ensino 
publico primario; approvado em 26 de 
agosto. 

N. 200, da mesma commiseão, mandando 
se archive a representação doa professores 



/ 

de inatruoçlo primaria da cidade da. Viçosa 
relerente ao funcoionamento das aulas prl · 
marias, em viata da lei n. 331, de 25 de 
agosto de 1002, que trata. de sssumpto, ap-
provado em I. · de setembro . 

N. 201, da me•ma commi!sllo, mandando 
se arohive uma represeutaçl\o do cilladil.o 
Emygdio Joaquim de Oliveira Quites, lem-
brando ao Congreaso Mineiro d1veraas me· 
didas que lhe parecem necesaarias. para o 
deaenvolvimento do ensinoprimario em Mi 
na• visto já ter o Poder Legislativo do Es · 
tado com maxima dedlcaçil.o e alevantado 
patriotiamo- feito pela instruoção publica o 
que lhe permittiram os recursos orçamen-
taea; approvado em 4 de setembro. 

N. 202, da commlesil.o de Commercio, Es 
tatlatica, lndostrias e Arte~ , mandando se 
remetta á commissllo de Agricultura, Minas, 
Colonização, Tt>,·ras e Bosques, attenta a na · 

. tureza do a88umpto, o requerimento do oi 
dadil.o Joil.o Camlllo de Oliveira Penna, re-
ferente a e:sploraçllo de ouro e outros mine· 
raes nos rios Slpó e Paranná: Offerecldo 
com emenda ao parecer n. 213 em 16 de 
setembro. 

N. 203, da mesma commisssll.o, m&nd~ndo 
1e archivar uma representaçll.o dos habitan-
tes do diatricto do Pau Grouo, de Santa Lu · 
zla do Rio das Velhas, protestando contra a 
idéa de passagem da fazenda do R?tulo, des-
ae dlstricto para o de Jaboticatubas, do mes-
mo municipio por nll.o competir ao Congres 
ao tratar do aaaumpto. AppNvado em 4 de 
aetembro. 

N. 204, da commiasllo de Repreaentaçõe@, 
Requerimentos e Peti ções, manJando sejam 
solloitadas da Secretaria do Interior infor 
mações sobre a petiçil.o do oldaoão Antonio 
Juvenoio Balblno de Noronha, ex-porteiro 
da extlncta Secretaria de Agricultura, em 
exerciclo do cargo de continuo da Secreta-
ria das Finanças, pedindo lbe sejum abona-
dos oa vencimentos daquelle cargo. Appro· 
vado em 4 de setembro. 

N. 205, das commisf ões reunidas de lns· 
trucÇII.o Publica e \de Representações, Re-
querimentos e Petições, mandando seja In· 
deferido e archivada a petição do professor 
publico da Conceição do Rio Grande, muni · 
oipio de Lavras, oidadil.o Francisco Angela 
Coelho, solicitando dois annos de licença, 
com metade dos vencimentos para obter o 
diploma de norma lista na Escola Normal de 
S. Jollo d'El-Rey. Approvado em 4 de se-
tembro. 

N. 206, da comminll.o de inatrucçil.o Pu 
blica, mandando se remetta ao Senado are· 
preeentaçil.o em que dii'ersos babitantee da 
cidade de Montes Claros solicitam do Con· 
greaao Mineiro, a creaçll.o de maia uma e fCO · 
la de instruc~ão primaria para o aexo femini · 
no, via to achar se pendente daquella Camara 
a proposiçã? n. 99, que trata do aslumpto. 
Approvada em 4 de setembro. 

N. 207, da commiasll.o de Commercio, 
Eatatistica, Induatrias e Artes, m.endando ae 
archive a repreaentaçllo das auctoridadea do 
diltrioto de D. Viçoso, município de Chris-
tina, pEdindo nova d(marcaçílo diB divisas 
daquelle diatricto por nlio ser da compe1en. 

cia do Congresso o a111umpto de que ae tra-
ta Teve 2. • leitura em 6 de setembro. 

N. 208, da commiuílo de lostrucçll.o Pu-
blica, mandando se rem~.>ttam ao Poder Exe-
cutivo p11ra reeolver como mais convier ao 
enaino publico primario, as repartições doa 
conselhos districtaes da Conceição do Rio· 
Aoima, moniciplo o o Saba1 á e de Barreiros, 
muicipio de i!. JoAo Baptista, pedindo acre-
a.çlto de (ladeiras de instrucçll.o publica para 
o ~exo ma&culino ncs respectivos districtos. 
Teve 2. · leitura em 12 de setembro. 

N. 209, da commissil.o de Orçamento e Con· 
tgs, mandando sejam arcblvadae as repre-
sentações dos agentes executivos munlci-
paes de Ouro Preto e Cataguezes, solicitan-
do do Congreno auctol'izaçll.o para que o 
Executivo poaaa entrar em accordo com a 
«Caixa Economlca Particular» sobre a llqul· 
daçll.o dos emprestimoa munlclpaes visto já 
ter se dado tal auctorlzaçllo. Teve 2. · leitu-
ra em 1 :~ de setembro . 

N. 210, da mesma commissll:o, mandando 
se archivar por já terem sido attendidas, as 
petições em que o provedor da Santa Casa 
de Miserlcordia e Hospital dos Lazaros, de 
Sabará, e o direct,or das «E~aolas Dom Boa· 
co» pedem ao Congresso um auxilio para a 
manutençll.o de taes estabelecimentos. Teve 
2. · leitura em 13 de setembro. 

N. 211, da commlaslto de Instracçll.o Pu-
blica, mandando-se remetia ao dr. Secreta· 
rio das Finanças para toma! a na conaide 
raçil.o que merecer, a petição da professora 
da I.· cadeira do sexo (emtnino da cidade da 
Leopoldina, sobre relevamento de multa. 
Teve 2. · leitura em 15 de setembro. 

N. 212, da commiuão de Estatistlca, Com-
meruio, lndustrias e Artea, mandando· a e ar-
chivem duas representações, uma da Cbmara 
Municipal de Sant'Anna dos Ferros, e outra 
de alguns habitantes de Santa Annn do Pa· 
raiío, protestando contra o disposto no art. 
13 da lei n. 219, de 16 de setembro de 1901, 
não só por não poder o Congresso tratar do 
asaumpto senão depois de findo o decen-
nio constitucional, como por achar-se cla-
ra a disposição do relerido at tigo que ae re-
fere aos limites doa municlplos de Ferros e 
Itabira . Teve 2. · leitura em 16 de aetem-
bro. 

N. 213, da com missão de Agricultura, Mi-
nas, Coiomz a~ão , Terras e Bosques, man-
dando diversos requerimentos sobre explo-
raçlio de mineraes a leste de rios, para 
tornai-os na consideraçll.o que merecerem. 
Approvado em 16 de setembro. 

N. 214, da commisallo de Commercio, Es-
tattetica, lndustrias e Artes, mandando seja 
archivada a repreaentaçll.o de conselho die-
trictal de Dores do Aterrado, municlpio de 
Santa Rita de Caasia, pedindo mudança de 
nome daquelle dlstrlcto. 

N. 215, da commiSBão de Representações, 
Requerimentos e Petições, indeferindo o re· 
quetimento do cidadll.o Antonio Martiniano 
Ferreira, ex pro fessor da Escola Normal de 
Ouro Preto, pedindo seja auctorizado o go· 
verno a. mandar pagar-lhe o ordenado aim-
plea, desde que foi privado de sua oadelra 
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até qu' seja approveitado, na forma da lei 
n. 3 .8, de 16 de setembr.> de 1901. 

para a nomeaç!o de quatro membros por 
parte ria Camara. Approvado em 17 de 
agosto. 

N . 11, do H. Jnl1oTavarea e outros, re 

I qudrendo que a Cumau delegue á mesa po-
. eras para nomear uma comnllssl!.o que apre-

N 169, da c.anmissl!.o de Orçamento, llJan- I sente no governo, cuja mandato se extiogue 
d d ama nhã. os ag ~dec1mentcs do povo minei an o arotuvur as seguintes peças-pol' já ! N pelo mu ito C)tiJ fez pela causa publica ·, terem sido algumas attendldll', outras t "-

PAI!R0 ERB! DB CJ !IIUIUSÕES PERMAN E:NTRS APRR· 
FB~T.\ OI S E~! 19ú l E QUE TIVERAM AN : A · 
M ~ fi!TO ~:M 1902. 

·' ' d d I e lambem que :l :j ue a mesa encarregada de, 1em peru! o a ra2ilO 8 ser e llnulmellte I em uo me da ra~ara, cumprimentar ao exm. outras não poderem ser attendide s por c r d cumstancias conhecidas: i sr. r. l'ranciFca Anton io de Sslle,, depois 
a) t.fficio do presi rJente da Camara \lunici · I da sua posse de President9 do Estado mani-

pal de Cara·.JDga, reclamando con tra a !'estando lhe a sua inteira solidariedade . Ap-
adopçll.o do p rojento n. 188 do Senado ; ' prova~ o em 6 de setembro. 

b) Jn •Jicaçllo da Camard Municipa l de S. MOÇÃ O APRESEN1' ADA EM 1902 Joil.o d' El Rey, no mesmo sentido ; 
c) telegramma do agente oxecu th•o de N. 2, do SI', Jvsé Gonçalves e outros, de· 

Cntagu ~ z es, no moamo sentido ; ciHan lo q uo a c , mara dos Deputados re-
d) re presentaçã? de h• bitantcs de 0 u ro conhe ce e proclam• a benemerAncla doare-

Fino, Pouso Alegre, Christina, S-onta Rita, l e van te ~ Pfi'Viços prestados ao Estado de Mi· 
ltojubá, BorJa da Maua, J• cut111g<1 e Ti os nns pelo governo do emi nente bra,ileiro 
COraçõ ~~ do Rio VerJe, pedin lo a ;, b., IIçllo I exm . s r . dr Francisco Silviano de Almeida 
do Imposto sobre o sa l ; Brand i'io , secundado pelo seu digno substitu-

e) represe ntação das Ass : ciações Co mmer· to o exm . sr . dr . Costa Sana; e mair, que, 
ciaes de Bello Horizonte, pe lindo reducçào l i nteqHet~ ndo os P.entimfntos do povo minei-
da tau do imposto de <<Novos e Velhos Di. I r.>, exprime o seu profundo pesar pelo me· 
rei to;» ; liodroso estado de saude do venerando Chefe 

{) mensa gem do Poder Executivo do anuo ! do Esta·Jo. Approvada em 6 de setembro. 
de 1894, referente a contas do exercioio de I Secretaria da Camara dos Deputados do 
1892 ; Estado de Min a~ Geraes, 18 de setembro de 

g) mensagem do mesmo poder, referente 11902.-0 director, Al(1·edo Furst. 
á approvaçl!.o de um credi to aupplementar O SR. PRES IDENTE, dando por findos os 
aber·to a 12 de março de 1898 ; trLoball!os, convida <·S senadores e deputados 

h) representaçi1o do dnatituto de Protecção presentes para a sessl!.o dcl encerramento do 
·á lnfancia», do Rio de Janeiro, pedindo a Congresso amanhã, á I hora da tarde, sendo 
isençll.o do Imposto de exportação sobre o em seguida lida e approvada a presente 
leite destinado ao seu dispensaria ; aota na fórma do art. 61 § \ . • do regimen· 

i) representação de habitantes de Pouso to e 
Alegre, solicitando um auxilio em favor do Levanta-se a seuflo. 
respectivo Hospital de Carirlade ; 

j ) officio do agente executivo de Prados, 
pedindo seja mantida a Escola Normal de S. DISCU RSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE .15 
João d'El·Rey. Approvado em 25 de junho; 

N. 170; da commlssl!.o de Jnstrucção Pu· DE SETEMBRO DE 1902 
~lioa, mandando archivar um a repree~nta · 
ção de paes de !amilia, residentes na Lagoa 
Sants, pedindo o re&tabelecime nto da 2. · ca 
deira de instrução primari a do Gexo maecu· 
fino, por ser esta uma medida de excepçil.o 
e actualmente injustillcavel em vista das 
circumstancias fi nanceiras do Estado. Ap-
provado em 25 de junho. 

REQUERIMENTOS APR ESENTADOS E~I 1902 

N. 9, do sr. Del fi 01 Moreira e outros, re · 
querendo que o Camara dos Deputados por 
lntermedio do governo do Estado reptHenta 
ao governo da Unilio sobre a necefsidado de 
nova reducçl!.o de tarifa para o café nas es · 
tradas de !erro Central do Brasil o Minas & 
Rio de modo a estbbalecer uma tari fa pro-
porcional ao valor do producto . Approvado 
em 26 de julho. 

N. 10, do sr. Joré Gonçalves, requerendo 
que a Camara dos Deputados auctorize a 
meE a a c• nvidar o Senado a Ee fbzer repre · 
sentar em uma commissl!.o mixtll para o ílm 
de c studar o pro blem a de valorização ao 
cefé, delegando tambem os prec isos podares 

O ar. Ribeiro Jonqoelra ( I) :-Sr. Pre -
sidente, a im portanoia do projecto que se 
discut·> é incontt!stavel e reconheelda por 
loJos os membros desta i Ilustre corporaçAo; 
não preciso, portanto, proclamar que a es · 
trada vae atravessar uma zona uberrima 
cujo progresso está paralysado pela !alta de 
meios de oommunicaçl!.o, pela falta de meios 

' faceis de transporte. 
Entretanto, não tendo tido opportunidade 

de discutir o pro jeoto em seu 2. • turno, e 
vondo, pelo resumo do discurso do nobre 
collega resiJen te u·esta Capital, que apartes 
foram dados no sentido de demonstrar que 
a estrada poderi a onerar o Estado, com a 
garantia Je i uros que este pudesse lhe con · 

! ceder, venho fazer uma pequena reotltlca-
. ção a respeito , lembrando á Camara dos De-
putados que, pelo contracto de 5 de se tem · 
bro de 1898, feito pelo então eecretarlo da 
Agr icultura, dr. Francisco Antonio de Sal -
l as , hoje illas tre e digno presidente do Es-
tlldD, com a companhia «Leopoldina» eata 1e 
obrigou a fazer com que a renda daa linhas 
que não têm garantia de juros reverteue 



··~ 
para aqueUaa que a têm. A' viata di11o, a 
dispoalçlo do artigo 3. · do projecto não 
pode acarretar onus algum ao Estado. 

As linhas que hoje têm garantias de juros 
nllo aerllo prejudicadas pela fatura eatrada, 
accreecendo ainda que os poucos ram.aes da 
«Leopoldina» qoe têm garantia de juros, 16 
goum desae favor até 31 de dezembro de 
1908. 

Neataa condlç1!e&, não ha prejuizo algum 
ao Estado, e quando o houveese (cousa que 
eu nego em abaoluto) elle seria grande-
mente compensado pelas enormes vanta-
gens que a estrada de ferro vem trazer a 
todo Estado de Minas. (Muito bem; muito 
bem). 

SESSÃO SOLEMNE DE ENCE~RAMENT0 DOS 
TRABALHOS DA 4. • SESS,\0 D' 3 .• LE-
GISLATU~A DO CONGRESSO DO ESTADO 
DE MINAS GERAES, AOS 19 DE SETEM-
BRO OE 1902 . 

no Soares, Agoatinbo Cô rtea, Joio Luiz; 
Valerio de Resende, Alves de Lemoe, Car-
,valbo Brito, Mello Franco, Va•co Azevoldo, 
Garp .r LopeP, Anis L' ma, Jayme Gomes, 
Carlus Toledr, Levindo Lopes, Olymplo Mou -
rilo, C·lympio Borl(es, Nogueira, Julio· Tavd-
res, Fe1·re ira Alves, X11vier Rolim, Joll.o 
Velloao, João Bawden, Astolpbo Pinto, R'> · 
drigues Chaves, Fe1relra. e Mello, Camillo 
de Britto. Rncba Logoa, Nu nes Pinheiro, 
Fraoklin Botelho e E-imundo Blum, fdtando 
c.-: m causa participada o sr . Brandão Filho 
e sem ella OJ mais senhorea. 

Abre-se a @esPilo. 
Nà fórma do Regimento occupa a cadeira 

da presideocia o ~r. Pedro· Drummoed e as 
de I. · e 2. · secretario&, os a"s. Cehstioo 
Soares e Agostinho fõf•tea . 

O sa. PR EiiDENTE, depois de agradecer aos 
seus collegos a so licitu1e para o bom anda· 
mento dos traba lhoM ligtslatt vcs, declara 

. «ENCERRAIJA A 4.• F RifÃO DA 3. · LEGULATURA 
PREBIOENOIA DO SR. PIORO DRt'MMúNO oo CCNGBEUO MINEIR' ». . 

( 1. · seoreturio do Senado ) . . . Em seg u1d!l e lida a presente acta que, 
Ao meio dia, feita a chamada, acham se I na fórma d'l R~g ; mento é approva, e aus· 

preaeutes 01 ara. Pe~ro Drummond, Celeati · pendem -se os trhbalbos. 

------·--·----

• 
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COMMISSÕES 

Incum~ida de receber o sr . dr. Secretario de Estado, portador da Mensagem .... .. .. .. ... .. 
Le Pohoia, pags. 2\l e .............. .. ..... . . .. ........ ..... . . ........... . .. ... .... . . . . .. .. .. .. 
Permanentes, pags . 33 e ......... . .............. . ........ ...... . . . . . .... . ........ ........... .. 
Examinador e supplente nos concursos de magistrados .. ..... . .... .... .. ........ . .......... . 
Especial para representar a Camara na sessão cívica em homenagem ao Marechal Floriano 

Peixoto . ....... ..... . . ... . ........ . ........ . ........ .. .. .. .. . .... . ......... . ............... . 
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Especial incumbida de estudar o problema da valorizaçllo do cafê ....•. .. ......... . .... ... • 
De lnstrucção Publica .. . ... .. .. .. ................. ....... ........ .. .. ........... .. . . .. .. .. .. . 
De Saude Publica1 paga. 27d, 2'JJ e .. . ............. ........................... ....... .. ... .. .. 
Especial incumbiaa do felicitar ao dr. Presidente do Estado .... .. ... . .......... . ...... .. . .. 
Especiaes para receber os srs. drs . Presidente e vice-Presidente do Estado .. ..... .... .. .. 
Especial incumbida de dar pezames ao sr. dr. Gaspar Lopes .......................... .. .. . 
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Discursos, dec~ arações de vo t~ . reclamações, observações e questões de ordens 

no ~··· Agostinho I•ca·elra' o 

Apresentando o projecto n. Jl ; .. .. .. ... .. .. . ............. ... .. .. .. .. . ... .. ... .... ..... .• . . • 3G 
Apresentando para terceira discussão os projectos ns . :S I e Jj::... .. . . ..... . .... . . . .. .... . .. . 21:. 

no sr. AIVC!O de Lemo• : 

Pedindo que se complete a com missão de força publica ...... . ......... . .. ...... . ......... .. 
Justificando a auscncia do sr. Luiz Rennó ....................... .. ........ .... . ........... .. 
Enviando á Mesa um requerimento do Engenhcit•o Carlos Alberto da Rocha ..... ... ... ... . 
Justificando a ausencia do sr. Delfim ~l orcira .... .. .. ................................... .. . 
Sobre o projccto n. 1üt. . .. ........ .. .. .. ..... ........ .. . . .... .. .... .......... .......... .. .. 

Do sr. Artltnr PIDlcnla • 
Apresentando os projcctos ns. HI e 1 1-2 ..... .. . ...... .. .. ......... .. . ......... ............ .. 
Pedindo retimda do projecto n. I I 1 c que se compl~te a commissão de Camaras Munici-

paes ................ .. ........... . .. . ..... . . . ........ . .... .. .................. ... ..... .. .. 
Apresentando para terceira discussão o proj ccto n . 1 3~ .............. . .................... . 
Apresentando o projccto n . Jf>7 ............... ....... ... .. .. ... ... ........ ..... ..... .. .... . .. 
Sobre o pro,jecto n. 14!1 ............ . ... ... . ........ .... ..... .... ... . ....... . . ........ . ...... . . 
Apresentando para segunda discussllo o projccto n. 1:i7 .... .... .. ..... .. . ...... .. .......... . 
Apresentando para terceira discussão o proj ecto n . 1.)7 . . .. .. . ... ..... ..... . . .. .. ..... . .... .. 

Do .... A•sls Lima : 

\l3 
l ü5 
~ 1 5 
21!1 
253 

ns 
103 
17~ 
2:9 
2~2 
:3•10 
:3 11 

Sobre o projecto n. 12Z ....... • ..... .. .. .. . . . .. . . . . ... .... • .. . .. . . .... .... .. ... . .. .. .. .. .... .. no 
Apresentan~o um requerimen~e do cidadão André Aveli~o de Figueiredo.......... ... ....... 103 
Mandando a Mesa um requertmento do jwofessor Franetsco An.Belo Coelho... . .... .. ....... 114 
Justificando a ausencia dos srs. Lindolp 10 ~ampos e Brandão ~· i lho.. . . .. ...... . .. .. . ...... li: 
Fazendo declaração de voto sobre n . 13J..... .. . . .. .. .. .. .. .. • . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 251 
Justificando a ausencia do sr . Ft·anldin Botelho............................ .... . ..... ....... ~:.s 
Apresentando o projecto n . lü7.. .. ........ ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. .. .. • .. .. 2'.13 
Sobre o prujecto n . 131 do Senado ...................... .. ................... .. ...... ........ :31; 

no sr. ,\.atolplto Dutra • 
Apresentando o pt•ojecto n . 12!1. ......... ..... . ... .. ... .... . ....... .... . .. ..... .. ... .. ....... 36 
Apresentan<lo o projecto n. 1:12... ... .. .... ... ...... .... ...... . ........ .... ...... . .. .. .. .. .. lt3 
Apr~sentando para segu~d?- discussão o proj~cto n. 1 t!t.. ........................... ... .. ... 46 
Envtando á. ~Icsa um oflieto da camara mum.., tpal de Cataguazes.... .... .. .. . . . ......... . .. 185 
Sobre o proj ecto n . 131...... .... .. .. .. .... .. .. .. . .. .. ... .. .... .. .. .. ..... ... . .. ... .. .. .. . .. 20'2 
Fazendo declaração de voto sobre o projocto n . n5... .... .... ... .... .. ... .. .. .. . .. .. ... .. . 226 
Sobre o projocto n . 129... ..... . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . • . ... .. . • .. . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . .. • . . . 233 
Fazendo declaração de voto sobre a moção n . 2.. . .......... ... . .. ........ . . .... . . . .. . . ... . . 316 
Sobre o projecto n. t :)2 A, do Senado .... .. .. . .. .. ... .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ~~ 17 
Justificando a ausencia do sr. Epaminondas Ottoni. . ............... .. .. . .... . . ... ....... .. .. :12·2 

no s t•. AstoiJ>Iao l'lnlo : 

Apresentando os agradecimentos da s ra. Baroneza de S. Geraldo pelas homenagens tribu-
tadas pela Camara á. memoria do sr. Barão de S. Geraldo .... .... ..... .. ...... ....... . 

~~~~~ ~ g~~J:g~g ~. l~~:::: :::: ·:::::: ::::: :::::: ::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::: 
Apresentan~o o projccto n . 168 ..... . . .. ...... . . .... .. . .... . .... . .. .. ...... . ..... . ..... .. . ... . 
Fazendo declaração de voto sobro a mação n . 2 ....................... . ...... .. .. ........ .. . 
Sobre o projccto n. 131, do Senado .. ... .. ....... . ...................... . . .. ........... . .. .. 

Do sr. Urandào Filiao : 

6 1 
207 
2:l3 
:!!l5 
:n5 
3:;$ 

Pedindo andamento tlc um projccto sobre Estt·ada de Ferro entre S. Jose dos Botelhos e 
Poços de Caldas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . :u; 

Apresentando para tct·ceira discussão o projecto n . ·uo..... .. ... ........ . ...... .. . .. ... ..... t:l!l 
Apresentando o parecer n. l i ti ..... . . .. .... .. ... , . . . .. .. . .. . . • .. • . . . . . . . .. . . • . • . . .. . . . • .. . .. .t;1 
Apresentando os projectos ns . J:\7 e t :lt1, pags. 61 c................. ..... .......... ..... .... <i·l 
Sobre o projecto n . 73 .......... ... ......... ... ........ .. ........ ...... .... .. .... . .. . .. . .. .. !11 

Do ••·· Cnrlo!l Tolr.do : 

Sobre o projecto n . U3 ..... . .. . .. ............. .. ............ ....... . .. .. .. ... ... ..... . 
Sobre o projecto n . U1 ............ . ...................... .... .. ... .. .. ... ..... . . .. .... .. . 

115 
1
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VI 

P.A.GINAB 
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Sobre o projecto n. 184, pags. 13(), 142 e . . .... . .............. .... . ;.......................... 154 
Enviando á Mesa um requerimento do I. • tabelblo do Manhuassu ... ............. . ......... 185 
Apresentando uma declaraçio de voto sobre o projecto n. 130.. . ........ ... .... ... . ..... ... 217 
Sóbre o projecto n. 1 til, pags. 221 e......................................................... 240 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n. 18·~ A.... ..... .. ... ....................... .. 291 
Sobre o projecto n. 166.... . ......... .. .. .... . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . . . 302 

t~~: ~s P~~~~:sn~o1 ~e~~~~ ás~~~~~~~~~~ - ~.'.~~~.~~.~~~~~~:::::::::::::::: :::::: ::::::: :: : ~~t 
Sobre o projecto n. 130. do Senado.... ... ....... . . .. . . ....................................... 325 
Sobre o projecto n. 16 ·, e fazendo uma rectlficaçlo no discurso que pronunciou sobre a pro-

posição n . 68 e quç foi publicado no jornal de 13 de setembro, pags. 331 e............. :'33 

Do 11r. CarYalho llo•1tto : 
Justificando a ausencla do sr . Xavier Rolim ................ ... · .. ...... .. ..... ..... .. ...... . 
Apresentando o projecto n. 13\l ....... ...... ... ....... . ... .. . · · · · .......... · · ........... · · · · 
Sobre o projecto n . l!l!. ... .... .. ..... . ..... ... . ............. . ........ · .. . ... · • ..... · .. · · .... · 
Apresentando para segunda discussão o projecto n . 131 .......... .......... · ............. .. 
Apresentando para tercei ra discussllo o proiecto n 139.. . . : . . ... ... . .. .. ........ .. ....•.... 
Apresentando o parecer n . ISli ................ • .... .. . . ... ........ .. ... ...... .. .... .......... . 
Apresentando para terceira discussão o projecto n . 107, do Senado . , .... ... . . . ..... ... ... . . 
Enviando á Mesa um reguerimento· do engenheiro Miguel Arrojado Lisbóa e justificando a 

ausencia do sr. Xavter Rolim ........ ..... . .... . . ... . .... .. . ... . ... .... .... . ........... . 
Apresentnnd<! para segunda di~cussão o p~o: ecto n . 130,·......... .. .. . : .. ................. .. 
Devolvendo a Mesa um requertmento do etdadlo José Ntcodcmos da Stlva ... ............. . . 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 131. .. ....... . . . .. . . ......... .. . ........ . 
Enviando á 1\Iesa um requerimento do professor publico da villa de S . lllanoel. . . .. , ., ... . 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 153 ... .. .. .. . ... ... .... .. , ...... .. ... . .. 
Apresen tando para terceira discussão o projecto n. 130 .... . . . .. .. .. . ........ . . .. .......... . . 
Apresentando o projccto n. 11j2, .. . . .. .. .... . , . . . .. . .. , ........ , . ..... ..... .. . , ... .. ..... .. . . 
Sobre o projecto n . 14'.1 ... .. ........... , ..... ............ . ... ...... ..... .... , ........... . .. 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 153 .. . ......... .. .. . ............... .. ... . 
Justificando a auscncia do ~r. XaYier Rolim ...................... .... .. ..... ... ..... , .. . .. .. 
Apresentando para segunda discussão os projectos ns . 148 e 124, do Senado . . .. .. .• .. . .. ... 
Apresen tando para terceira discussão os projectos ns . 148 e 1 ~4 do Senado . ..... . ........ .. 
Apresentando para segunda discussão o projecto n . 166 . .... . ............................. .. 
Apresentando para terceira <liscuss1io o projecto n . 166 ....... . .. . .......... ....... ........ . 
Enviando á Mesa representa~ão do conselho districtal de Conceição do Rio Acima .•. , . . . . . 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 166 .... . .............................. .. 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 131 do Senado ... . .. .. .. .. .. ......... .. 

Do ar. Celee&lno Soares 

Justificando a ausencia do sr. Ignacio Morta ........ .. , . . ... .... . ....... ..... ..... , ....... · 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 88 e mandando á Mesa uma declaração 

de voto sobre o projecto n . 111 . . .. .... ................. ..... .. .. ......... .... : . .. ..... .. 

~~~~: ~ g;gj:~:~ ~: ~;J ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 163 ..... ........... .. ............... .. 

Do ar. DelliDl ltlorelra : 

Apresentando um requerimento sobre reducções de tarifas .. . . . .. .. . . .... , ., . . . , .. •. . . . , .. 
Justificando a ausencia do sr. Alves de Lemos . ............. . ......... . ........... , .... .. .. . 
Sobre o projecto n . 123 .......... . .. .. .. . ............. .. .. . ... . ...... ....... . ....... .. ..... .. 
Sobre o projecto n. 131, pags . ll!l e ... ...... ... .. ........... .. .... . ....... ...... ............ . 
Enviando á Mesa um requet·imento do cidadão Belchior Pimenta de Abreu .. . . . ..... . . . • . .. 
Apresentando pu a terceira discussão os tll'Ojectos ns. 113, 145 e 123 ..... .. . ...... . ........ . 
Sobre o pt·ojccto n 11~ .. .. ...................... .. .. .................................. .. .. 
Apresentan lo para terceira discussão o projccto n. 140 ......... . .. .. .. .. .. . .. .. .. ....... .. 
Sobre o projccto n . ll'l ... ................. .. .................. . .................... .. ... .. . 
Apresentando para terceira discussão o projecto n . 1~ . .. , .. .. . ...... , ... , .... . . ..... . .... . 
Enviand t> á ~lesa um oiTiclo da Camarn. Municipal da Christina .. .... .. .. . . ...... . . .. . ... .. . 
Apresentando o projecto n . l O, ....... ..... ........... ...... .. . ....... .. .. . .. .............. . 

Do ar. Desiderlo de l\lcllo : 

61 
63 
og 

10i 
131 
141 
150 

173 
17~ 
176 
1 7~ 
182 
232 
135 
2~0 
240 
242 
~49 
252 
:!72 
2~4 
flOO 
301 
31(1 
330 

41 

53 
218 
222 
27() 

4~ 
4' 

116 
157 
H fJ 
183 
187 n:; 
v. o 
247 
2:;3 
2~3 

Apresentando o projecto ~ 131. ......... . . ...... , .................... ... .... . ...... . :.. .. ... 60 
Sobre o proj ecto n. 110 .... .. . ..... ... ,.. ..... . ... . .................... .. ...... . .... .. . . . .. . 223 
Enviando á .Ilesa um requerimento de Edmundo Dantés dos Reis ... , .... . .....•...... ,. . ... 234 
Sobre o projccto n 161, pags 25 1 e ...... ,,..... .... ... ........... . .... . .......... . ........ . . 2H2 
Justificando a ausencia do sr. Franklin Boteltw ............ ....... .. .... ........... ..... ... 292 
Justificando a ausencia do sr. Jayme Gomes .... .. .. .. . .. , ... . .. .. . .. ... ..... ... . . . . .. ... , . . 297 

Do ar. Ferreira e lllcllo : 

Pedindo que se complete a commissão de estatlstica e apresentando para terceira discussllo 
o projecto n . 12• .... ... ....... .. .............. .................... . .... . ................ 52 

Apresentando para segunda discussão o projecto n. 133 ................................ ;.... 59 
Apresentando o parecer n . 185 .. ............... , .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . 118 
Envlan•lo á Mesa um requerimento do professor Pedro do Amaral Bambirra.... .... ... . .. .. 12 5 



VII 

PAGINAS 

Apresentando para terceira discussão o projecto n . 13:3 ... . . .. .. .. . . .. . . . ... . ...... . 
Sobre o projecto n . 149 . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . ... . .. . .. . .. .... . . . . .. . . . ... . . 

~~~~: ~ g~~~~~~ ~: ~44:::::: :: :: :: ::::::: :: : : :::: :::: ::: ::: ::: : :::: :::: ::::.::: :: :: :: ::: :::: 
Apresentando o parecer n . 202 •.• • •.• . ... . ..•• . • .... . . .. .. ' · .... ... . . . . . . .... . . ............. . 
Apresentando o parecer n . 203 .. .. . ........... . ..... ... . ................ . ......... . .. ... .. .. 
Apresentando o parecer n . 2n1. .. .. .. .. . . . .. .. • • • .. .. .. • .. : .. . . .. ..... . . . .. .. ..... .. .. . .. .. 
Apresentando para segunda discussão o projecto n . 13<1, do Senado . .. .. . .... . .. . .... ..... . 
Apresentando para tercei ra discussão o projecto n. 13 l, do Senado ..... . . ........ . •... . ... . 
Aprosentanelo o parecer n . :!1-1 ........... .. .. . ... . ....... .. . ... ............ .. .. ..... . .. .. . 
Sobre o parecer n . 213 . ............ .. .... . .. ... .. .. ...... .. . ... . . .. ......... ... .. , .. • . . .. . . · 

Do !11'. Franklln Botelho : 

Apresentando o projecto n . 1 ~3 . . . • .. . . . .. . . . . . • .. . . .. . .. .. . .. • . • .. . .. . .. • . .. • .. . .. .. • . .. • . . ISO 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 81. . . .. . . . ...... . . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . 1::'3 
Apresentando para terceira discu são o projecto n . l ~d.. . . . .. .. .... .. . . . . . .. .... .. . . . . . . .. . 2~'3 
Apresentando o projecto n . l lil. ...... ..... . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . ~:l i 
Apresentando par !I. segunda discussão o proj ecto n. l<il..... . . . .. . .... .. .. . . . ... . . .. . .. . .. . 250 
Apresentando pam terceira discussão o lH"Oj ccto n . llil. ... . ............ . ....... . .... .. . . . . . ~:,7 

Do .. r . Gaspar Lo1•c• : 
.J~tlflcando a ausencia do sr . Jayme Gomes... . ................. . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . l ll i-
Enviando á )lesa um requerimeelto de Thomaz Alves tle Figue ireuo..... . ... . .. ..... .. .. .. . :l 'd 

llo §1' . I!Jnaclo Murttt : 

Justificando a auscncia do sr . Rodrigues Clwxcs. ... . .. . ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :+ i 
Sobre o projecto n . lil·l... . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. :,7 
Apresentando pnl'a segunda discussão o projcctu n. 13~L ... ·. ..... . ... ... . .... . .... . ... . . .. . . r.~, 
Aprcselltantl n para terce ira discussão o projccto n. l :l f> ... . .. . . . ....... .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. !1:1 
En,·iando :i. Mesa representação de habi tantes de Santo Antonio tia Columna. . . .. . . . .. . .. .. 1113 
Apresentando para segunda discussão o pr~jcc lo n. 1-\-l .. .. .• . • .. . . . . •... · · • · · · · · · • · • • · • · · · · L\i 
Justificando a auscncia tio sr . Joaqui111 Calixt o ... . . .. ..... .. .. . .. . · .. . .... ......... . . .. . . . 
Sohre o projecto n . 1 'tl ..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 13:, 
Apresen tando o parecer n . 1 ~8. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ . t 
Enviando >\ Mesa um requerimento ele habitantes do tlistricto tl e IJnl'l·ciras c j uslificanuo a 

ausencia do sr. Rodrigues Cha,·cs .. ... . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . ~ 1 0 
Apresentando o parecer n . 21:1. . .............. . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 31~ 

Uo sr . .JllyDlc Gomes : 

Pedindo se complete a commissão do Obras Publicas . . ..... . .. . •. ......... . . • .•. . . . .. .. . . . . 
Justificando a auscncia !lo sr. Joaquim Calixto .... .. .. ........ . . .. . ....... ...... .. . .. . .. . .. 
Apresentando para segunda discussão o projccto n . i3 .......... .. ... . .. .... . ... . . .. . . .... .. 
,\ prcsentando para tc•·ceira discussão o projecto n. 7:1 . .... .. .................... ..... ..... .. 
Justi fi cando a ausencia do sr . Raposo de Almeida . ...... .. .. . ............. . ..... .. .... . . . .. 
Envi_an tlo á Mesa um . rcc\uerime!ltO do citl ~dão Francisco de Assis Fencira Vianna .. . .... . 
Justwcando a auscnc.a to sr. S1mcão Styllta . .. . .. .... ... .. ... . . . ............ .. .. .. ...... . 
Enviando á lllesa uma representação dos habitantes ele Santa Cruz tias Areias .. . . . . .. ... . •. 
Justilicando a ausencia do sr. João Vclloso .... .. .... ..... . .. ............. ...... .... . ..... .. . 
Sobre o projeeto n . IGl. . ... .... . .. ............... . . . .. .. .. .. . ... ...... .. . . ...... . ...... .. . 
Justificantlo a ausencla do SI' . Simcão Stylita . ...... . . . ..... . .. .. . .. .... ... ... ..... . .. .. .... . 
Apresentan rlo para segunda discussão o pr(\jccto n. I :i~ . do Scnauo .... . ... . . . ... .... .. . . .. . . 
Apresentando para terceira discussão o proj ecto n. 1 ~2 . do Senado . .. . . . . . . .. .. . . . .. • .... . .• 

no sr . .Joiio Luiz : 

Fazendo communicaçues por parto elos srs. Agostinho P~rcira , Celestino Soares, Rodrigues 
Cha,·es o Ol,ympio Mourão.. . .... . ....... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::; 

Fazendo inserir na acta um voto de graças á Divina Providencia pelo restabelecimento ela 
preciosa sautie tio dr. Presidente do Estado . . .. ... .. ... . . . ... ... .. . . .. .... . ... . .. . . .. ... ~!) 

Envmndo á :úe•a uma representação da Camam Municipal uc Juiz de Fura e apresentando 
o parecer n. 17:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . • . 3~ 

Aprcs~ntanelo o projecto n. ISO, sobre <:reação das casas de desapropriação de que trata a 
le1 n. 15 . . . .. . .. . .. . ..... . . ... .. ........ .. . ......... . . . ... . .. ... . .. ... ..... .. ......... 40 

Propondo que a Mesa da Camara apresente ao sr . dr. Silviano IJrnndão felicitações por ter 
sido reconhecido vice-Presidente da Republica . . . .... ... . . .. . . ... ... .. .. . . . . .. .. . . .... . . 1•1 

Aprescntantlo o parecer n. J7;.... ... . . .... .. . . . ... .. ... ... .. .... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. 42 
Apresentando o projecto n. 13:1.... . . . . . . . . ... .. ........ . ..... .. .... . ........ .. ... .. ....... . . 41 
Reclamantlo as informações que pediu no parecer n. lG7, da commissão do Justiça, e avre-

sentnndo os projectos ns. 134 e 13;) . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. • .. . .. .. . 4!• 
Enviando á ~lesa um requerimento do juiz de direito do Ouro Fino .. .. ... . . . . .. . . ........ .. 50 
Apresentando para 2.• discussão o projecto n. 132, e otlerecendo o parecer n. I7!J.. ... .. • !3 
Sobre a projecto n. !.31.. . .. .. .. .. .. ............. .. . ... .. .. ... . .... . .. . ..... ... .. .. . .. . .... . . C>íl 
Justificando a auscnc:ia do sr. Julio Tavares e mandando á Mesa uma representação da 

Camara Municipal de Villa Nova de Lima........ . ... ... ............. ... . . . . .. . . . . .. .. GL 
Apresenta ndo para segunda discussão o projecto n. ISl. .. .. . · .. . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . !\L 
Sobre o projecto n. 13! ... . ... . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .... . . .. .. . .. .. • .. . . . .. . .. .. . .. . . !12 
Juatl flcan.lo a ausencia do sr. Gaspar Lopes .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 



VIII 

PAGil'UB 

Mandando á Mesa uma representaçlo da Companhia de Latlcinlo da Alantlquelra .. .. .• •.. . • 
Sobre o projccto n. 13l..... .. .. . ................... . ... . ..... . . .. .. ... .. ...... .. ... ... .... . 
Enviando á Mesa um requerimento do thesoureiro da Recebedor!& de Minas ...... ........ . 
Aprosentanllo para sogunlla discussão o projecto n. 6!1, para terceira o de n . 132 e envian-

do á. Mesa os pareceres 181, I!~ e I''" ... ...... ...... . , .......... 00 ...................... . 

Pedindo quo se complete a commissão 1le Constituiçlo ..... .. ... ...... . .. . 00 ............ . . .. 

Enviando [~ Mesa uma representaçlo da Camara Municipal da Yllla Brazilia . .•. .• •.. ... .••. 
Enviando a\ Mesa diversas representaçüP.s . .... . . . ............ .... .... . .. ...... . .. . .. . . ..... . . 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. 1~9 e enviando á ~lvsa o parecer n. 18~ 
Fazendo declaração do voto sobre o projecto n. J.\1 .... .. . .. .. ... .... .... .... .......... . 
Pedindo dispensa lias formalidades 1>ara ser discutida a redacção final do projecto n. 13; e 

apresentando t>ara terceira discussão o projecto n . 131. .. ....... .. ... .. . . .. . . ... . .... .. . 
Sobre o projecto n. 131, pags . U •, l ãR, llli e . .. ........... ... 00 . .. .. .. .. .. ......... .. ... .. 

Enviando á Mesa mn& representação da Camara ~lunicipal de S. Paulo do .lluriahc .. ... .. . 
Sobra o projecto n . 131, pags. 1;l.', 1211 e ........... ..... ... .. .. ..... .. ..... ........ . ... ... .. 
~~~~~e~t~~~.;c~~u n~.;:~~~i.iicrii~ . de. p~:;fesso~~á' p~l;iici~~ 'dá . Vi iiá '<i~ G".; ~j.ã.;iéàiá: :: ::::.: : . : 
Sobre o projecto n. 1-11 .... ...... . ... ....... .. ...... .... . .. ...... · . ..... . ...... . ... ..... .. 
Enviando ,;, Mesa uma representação lia Mesa Administrativa da Santa Casa lle l:;abará ..•.. 
Apresentando o projecto n. 117 . . . .. ... . . ... . .... . ...... ...... .. .. . . . . . . ... . . ... . . .. . . ... .. . 
Envian<lo :. ~Ccsa uma representação •le contribuintes do municipio lle Monte Alegre . . .... . 
Enviando ;, Mesa o projeeto n . 1 ~ . .. ............ ..... .................. ........ ........ .. . 
Apresentandu para segunda di scussão o projecto a . H7 ... .. ... . .. . . . . ... . ..... . . . . ..... ..• 
Enviando á Mesa uma representação •la Directoria da Santa C2.sa lle Misericordia da Ca- • 

pita L. •• o... • ... . .. o . . ..... .. . o • o • •• o . ". o . o .. . .. o o " •• o .. ... ... o ........ : .. .. .. ... . o ... o • 

Pcdmdo quo se complete a com missão <le Justiça ...... . ..... ........ ....... .. .. .......... .. 
,\ presentando para te1·ccira discussão o projecto n. ·~7 .... .... .. ... ... . .. .. . .... ... . .. .... . 
Enviando :t Mesa documentos referentes á representação da Camara Municipal de Monte 

Alegro ... .. .. . . . ......... . ..... . .. ... ..... .. . · ..... . ... .. .. . .... . .... ... . ........ .. ...... . 
Jo;nviando á Mesa uma representação dos professores publlcos do S . Paulo do Muriahé . ... . 
Pedindo qno se complete a commissão de Justiça ...... ... .. .. ............ ... .. oo ........ oo 

Apresentando para segunda discussão o projecto n . Wl . .. ...... . ... .......... 00 ..... 00 .. .. 

Sobre o projecto n . 1 1\l .... ...... .. . . .. . ... .... . . .... ...... ........... . .. ......... ... . .. ... . oo 

Justificando a ausencla do sr. Julio Tavares .................... .. ......................... . 

~gg~: g g~~j:~:g ~ · 11g·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ~::::: : :: :: :: :: 
Fazendo declaração do voto sobre o projccto n. 1:;3 ....... .. .................... 00 .... .. ... . 

Pedindo inversão da ordem do dia ...... .. .. ..... ... ...... .. ..... ... . ......... .. . .... .. ''iJ" 
Fazendo inserir na acta um voto de pczar pela morte do sr. llarão de Ramalho .... . .. '"""' 
Sobre o projecto n . 1 !l ..... ....... .......... .. ... .. . ... .. ... ........ ... .. ........ .. .... 00 .. .. 

Sobre o pro.Jccto n. 11•5 .. , .... . .. ..... .... .. . . ...... .... .... .. .. ... ......... . ..... . . .. . .. . .. . 
Apresentando o projecto n . lll't ........................ . ....... 00 ... .. .. ........ .. .... . .. . . .. . 

Apresentando para segunda discussão o _11ro:octo n . 13·! A ....... . . .. ......... ... .... ..... .. . 
EnYiando á Mesa um requerimento do Cidadão José Cezario de ~liranda Ribeiro e uma re-

presentação dos professores de Congonhas do Campo .... ................ . ......... .. ... . 
Fazendo declaração de voto sobre uma emenda ao projecto n. 132 A. .. . • • . . • • . . . . • • .•. •• 
Enviando á Mesa um requerimento de Julio Bueno Horta Barbosa e uma representaçlo de 

habitantes do diatrlcto da Pimenta .............. .. ............ 00 ..... .. ......... . . .. , • ••• 

Apresentando para terceira discusslio o projccto n. 13! A ...... .... . ..... .... .. . ............ . 
Sóbre a Moção n . 2 ••• 00 ... .. . ..... ..... . .. ..... . . ............... . .. .... .. ... .. . .. .. 00 ...... .. 

Apresentando para terceira discussão o projecto n. 129 ... ....... .. ... ... ............... .. .. 
Pedindo a nomeação de uma commissão Incumbida de dar pezames ao dr . Gaspar 

Lopes .. . . ..... . .. .. .. ...... .... .. .. . . .... .. .... .. .. . ... . .. .. ....... . ............ . .. .. .... . 
Dando conta de sua missão junto ao sr. deputado Gaspar Lopes ... ................. .. . ... . . 
Sobre o projocto n . l llO do Senado .. . ..... . . .... 00 . ......... 00 . ...... .. .. .. , .............. , •• 

Sobre as emendas do Senado a projecto n. Si da Camara e fazendo declaração de Toto so-
bre as emendas á. proposição n . vs .. ......... .. .. ........ 00 .... ......... ...... .. ..... .. 

Sobre o projccto n . ll\2 .... ...... .. . . . .......... ... ...... .. ....... . .. .. ...... . . ... .. ....... . . . 
Sobre os projcctos ns. 12t o 13t do Senado .. ........ ............ . ......... . . .. .. .. .. ... .. .. . 
Sobre o projecto n . 13 ~ do Senado . ....... .. . .. ... .. .. . ........ .. . ...... .... .. ... . ... .. ... . .. 

Do sr • .loilo Velloso 

06 
99 

103 

100 no 
112 
113 
11-i 
111 

UR 
2:1:< 
125 
126 
129 
131 
13.'j 
J.i() 
140 
H!l 
151 
l i3 
Í75 
•79 
178 

1!ll 
2tli 
218 
21!) 
222 
2~ !1 
2-36 
2JO 
r41 
2~ 
2.>6 
25S 
263 
266 
2il 
~91 
29! 

aos 
311 
:·112 
316 

320 
322 
325 

327 
B31 
333 
311 

Apresentando o projecto n. 115 . ......... ............. .... ... . ...... ..... .... .. . ,.... .. ... ... 125 
Declarando não ter tomado pa1·te na discussão o votação do projecto n . l :\6... . • • . • . . . . . . • 22,; 
Ap1·csentando o projecto n. l<i!l . .. .. .. .. . . ... . ....... .... 00 ......... .. .. .. . . . .. . .... . ... , • •• , 2~2 
Pedindo se completo a comiPissão do Saude Publica, pags. 2~G c. ... . . .. . . ... ..... .... ... . .. 2!17 
Apresentando para terceira discussão o projecto n . 1 2~ do Se •ado ., .. • . . . . ... , .. , .,. ..... . ~!) ~ 
Declarando não ter tomado parto na discussão o votaçllo do projecto n . !17 . ......... .. .. 00 • :1 ·1 

Do sr • .Joaquim Cnlh:to 

Justificando a ausencla do sr. Ignacio Murta .. ..... 00 ..... . .... .. ... ...... .. 

Do •r • .Jo•é Gonçalves : 

Apresentando para .terceira dis~ ussão o projecto n. 11~ . . .... ..... . . . .. ... .. 00 . .. ,... ...... . :,() 

Pedindo rc1mpressão do projecto n. 114.. . .. .. . • . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. • • .. • .. .. .. . . . .. . . . .. .. Gl 
Sobre o projccto n . 13~, pags . U~ e. , ......... .... . .... .... ................... , . . .......... , tGi 
Apresentand<J o requerimento n. 10 ... .... .. 00 . .... . .. 00 .... • .. . 00 00 .... .. .. 00 ... 00 ........ . 26:! 
Enviando á mesa uma representação da associação commercial e Industrial de Itauna.. . .. 2~ 5 



IX 

Apresentando a moção n . :l . .. . ...... : .. .. .. ... ; .... .. . .. .... .. .. . ... .. . .... .. . .. .. . . . .. .. . . 
Apresentando a reúacção 11nal do projecto n. 1->7 . ...... .... .. .... .. .... .. .. ........... .... . 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 131 <lo Senado e utl'erccendo a rcdn-

cçllo final tio •le n. 130 da Camara .. ... .... ............... . ... .. .. .. . .. .. . .... .. .. ... .. 
Apresent:Lndo as redac~!les llnaes dos projectos ns. 151 e 170 .. .. .. ... · . . ... .. . . .. .. .. . ... . 
Apresentando a redacçl!.o llnal da proposição n. !14 .. .. .. ....... .... ............ .. .... .. .. 
Apresentando a redacçllo final do pro.1 ecto n. 1 ~ 1 do Senado .... .. ..... · ... .. ... .. ..... ... .. 

Do sr. Jnllo Tantres: 

311 
317 

l!:nviando á mesa uma representa~llo <lo Juiz ll e Direito, Juiz Substituto c PI'Omotor lle P:~l-
myra . ... ......... .. . ......... . ...... . .. .. . .. ... .. .... .. ... .. ...... .. . ... . . .. . .. ... .. . .. :H 

Avresentando o projecto n . 14·1.. ...... .. ....... . .. .. ... .... .. . .... .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 12:, 
Enviando á mesa o projecto n. 11\l .. .. ... .. .... ... .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1-'•1 
Apres<>nt:~ndo para segun la discussão os projectos ns . 11:3 e lü. . ... ..... . . . ... . . .. . . . . . . . li I 
Apresentando o parecer n . HIJ ... .... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ...... .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1 ~ 1 
Enviando á mesa um requerimento do sr. coronel Emygdio Germano. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . t >'~ 
Apresentando pat·a segunda discussão o projecto n. l!t!l. .... .. .. .... .... ....... . . . . . . . . . . . . . 1\l • 
Sóbre o projecto n. 14 •, pags. ~2a c........ .... . .. . .. . .... .. .... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 22.; 
Apresentando o projecto n . 17·1.. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. :'(\:1 
Enviando á mesa um requerimento de Joaquim Gasparino P. lle Mag:~lh ií cs c uma repre-

sentação do directorio republicano de S. Pedro da União .. . .. . .. .. . ................. .. 3 1 >~ 
Apreseutanllo o requerimento n. 11.. ......... ...... .... .. ... .... .. .... ... ..... .. ... .... .... ;)11 
Dando conta da missão de ftue foi incumhido junto ao Governo do dr. SiiYiano Jlrami;io. . :.1 ; 
Apresentan rlo para segunda discussão o projecto n . 17J . .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. .. . ~~ ~ 
Pedindo •tuo se complete a commissão de orçam•Jnto .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 3 J·l 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 1i0 e otl'erecendo os pareceres ns. t •r • 

e ·110. . . . . . . . . ... . .... . . . . . ... . . . . .... ... . . .. . ... . . .. . . . . . .. .. ...... . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . :1:1·1 
Propondo •1ue se convoquem sessões extrnordinarias diurnas e nocturnas . . .. ......... . . . . . . : :!\ 
Sobre o projecto n. 1:~ 1 do Senado . . . . . .. . , ... ... ... .... . . .... .. .. .. . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ::3...: 
Sobre o proj ec to n . IH~ do Senado.... . .. . . . .. .. .. . ... ... ........ .. . .... . .. .... . . .. . . . . . . 34~ 
Sobre o projcclo n. li!J .. . . .. .. .. ...... . ...... . . . .. . .... ... . .... ... .. ........ .. ... ..... . .. . . . X17 

no ar. Ju•·enal Pennn: 

Fazendo inseri!· na neta um Yoto de pesar pela morte do sr. Barão de S. Geraldo . . . . ..... ~ 
Apresentando o parecer n. 17ü ... .. ........ .. .. .. .... . .. ... ............ .. . .... .. .. . . . .... . . 
Apresentando para segunda discussão os projectos ns. 7',, J·! I e U~, c mandando á mesa o 

t~~T11~;~if~~ t~i~ ~~ ~; :~ ~ ;; ~:~ ~ ~ ~~:~ ~: ;~ ~~ ·; ;~~~ :·:· ~;:·:~ ;~~;~ ·;·; ~::: ~~; : ~ ~ : ~ ; : ~ ; ;; ; ; ; : ;; ~ ~ 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n. I:,·, . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . . . ... .. ... · .. . .. . 
Enviando á mesa um relatorio do agente executivo de S. João Nepomuceno sobre divleas. 
Apresentando para segunda discussão o projeeto n . 162 . ....... .... ... ...... .. .. .. .. .. .. . .. 
Apresentando um attestado que deve instrui!· a petição do vigia fi scal do Parahybuna . . . . . 
Apresentando o parecer n. 212 .... . . . .... , . .... .... ........ . . . .. . .. . ... . ...... . .... .. . ..... . 

Do sr. Leopoldo Corrca : 

Fazendo inserir na aeta um voto do pesar pela morte do dr. Necesio Tava1·es .. .. . ... .... r 
Pedindo que se complete a com missão de Saude Publica ... . . . .. . .. .. .. ... . .... . .. .. ..... . .. 
Apresentando para se!l:unda discussão o projocto n . t·H do Senado . .. . . . . . . . . . .. . . .... . . .. . 
"-obre as emendas do :senado á. proposição n. ~ L . . . .. . .. . ...... ... .. . ....... . ... .. . .. .. .. .. . 

Do ar. Llnclolpho Camr•os : 
Juetifieando a ausencia do sr. Freitas Castro .. . .. . . ... .. .... . . ....... · .. · ... · .. . · . .... .... .. 
Apresentand'J o projecto n. 1Gô . .... . ... .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .... .. ...... . . . ......... .. . .. .. .. 

Do ar. Lula Beanó : 

30 
1,2 

4:l 
11(\ 
13;; 
~23 
226 
307 
3 1(\ 
~: 22 

3H 

Apresentando para segunda discussão o projecto n, 11\1 .. .. . .. . . . · . .. · . ...... . ·. .. . .. ... .. .. ~7 l 
Apresentando para terceira discussão o proj ccto n . HH .. .. .... ..... .. .. · .. .. . ·.. . .. . . .. .. .. :!•• • 

Do l!lr. Mello Franeo • 
Apt'esentando o parecer da commissão mixta incumbida da apmação ,das clciç•:•es prcsi-

denciaes . ... .. ... . .. . ..... . . . ......... . . . .... . ..... . ... . ... ..... . · ... ·. .. . ... . . . . . . . . . . . . . li · 

Do ar. Nunea Pinheiro : 
Justiflcan í!o a nnscncia do sr. Ribeiro Junqucira . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:.':, 
Enviando á Mesa um oflicio da Camara Municipal do Caratinga . .. . .. ... . . . . . . . . ... . . . . . .. 1:< ~ 
Enviando á Mesa um requerimento dos engenheiros liscaes da E. F . Oeste de Minas . .... . ~~~ · 
Apresentando o projecto n . 1ti3 . .. .... . . . ... .. .... . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. :!.1 ... 
Danrlo conta do que foi a Mesa incumbida junto ao goyerno do sr. dr. Fmncisco Sallcs ... 3l6 

llo sr. Olynaplo 1'11ourão o 

Justificando a ausencia do sr. Edmundo Blum.. . . . ... . . . ... . . . .. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Sobre o projecto n . 1 ~ 7 ... .... .... ...... ..... ..... . ..... .. ........... ... .. .. ....... .. .. ... 17 ! 



X 

PAQISAII 

Sobre o projcclo n. 11\ í!W e .. . .... . .. .. .. . .•... . .•.... . . · .. .. .. . . . .... . .• .... .. ... . .•. . ·. !12' 
Enviando á Mes:\ um requerimento do cid:\dão Jollo Nepomuceno Ribeiro Orsini...... .... .. 2i8 

Do •r. Porto Primo • 
Pedindo que se complete a commissllo de Petições.. ...... .. . ....... . .. . ............ ..... ... ;;~; 
Mandando ;, ~lesa o projccto n . 135 .. .. ...... .. .......................... .. ......... : ...... , 59 
Apresentando o parecer n . 1S l .. .... .................. .. .. .. .. .... .... .. .. . · ... ........ .... .. • 9i . 
Apresentando para segunda discussão o projecto n . 136 . .............. . . : . ..... . . -.. .. .... 112 
Apresentantlo " proj ecto n. 143 .. . ...... .. ....... . ............ .. ........ _........... .. .. ... . taL 
Apresentando para terceira discuesllo o projecto n . ta; e enviando~ Mesa o parecer n. 187. 142 
Retirando seu pedido de informações sobre o requerimento do .cx~collector da Januaria . .. . 176 
Apresentando para segun<la discussão o projecto n. 14.i e enviando á Mesa. o !Jarccer 

n . 18\1 ... . ...... .. .... .. . .... . . . .. .. .. . .. ..... .... . .. . ··•.· ... •. ..•. .. •.• . •••.. . . ..... .... . . 177 
Apresentados os pareceres ns . 1\'11 e 192 .. ...... . .. ........ ........... .... ......... .. , .. .. . .. • 183 
Apresentando par:\ terceira discussão o projecto n . l't6 J offerecendo diversos pareceres.. .. 216 
Apresentando par:\ segunda discussão o projecto n . 1'•1. .... .. .. .. ........ .. .. .... .. .. .. .. .. .. 23() 
Apresentando para segunda discussão o projecto n. n;.. ..... .... ....... .... .. .. . . .... .. . .... 2 '•0 
Apresentando para terceit·a discussã~ o projecto n. 15 L..... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2;;2 
Apresentando para terceira discussão o projccto n. 1 ;~,. .... . ... .... . . . • .. . . • . . .. .. .. .. .. . . . .. 257 
Sobre o projecto n . r.·... .. ....... ... .. ... .. ... ........ . .......... .. ...... ... .............. ... .. 264 
Apresentando o parecer n . 2fl l e o projecto n . L';()... . .... ....... . .. . ...... .. .. .......... .. .. . 293 
Apresentando para scgumla discussão o projecto n. l •!J .. . .. ...... . ... . ... . .... ... .. . . . . . . . .. 310 
Apresentando para terceira discussão o projecto n. 169.... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. 323 
Sobre o projecto n . u;.,. ... . .... . . .. .. .. .. .. . .. . .... .. . .. . . .. ... .. . ... . . .. . .. . ..... ... . •. .. .. .. 3:11 
Sobro o (H'Ojecto n. 1 ~\J .. . . . ... . . .. . . ... . .. . . . . . ... .. . . ... • . . . .. .. . . . . . .. ... .. . . . .. .. . . .. .. . . • . . :332 
Apresentando o pa•·ccer n . 21:\.. . .... .. .. .. . .... .. .. .. .... . ........ . ........ .. .. .. ... .. ... 2~2 

Do ••·· Pr~sld ., nteo 

Communicando acharem-se na Capital apenas 21 srs . deputados promptos para os traba-
lhos .. .. ... ... .. ....... ...... . ..... .... .... .... .. ....... .. . .. ............ . ...... ... . .. . ... . 4 

Convidando os srs . deputados para a sessão solemne de insta ilação do Congresso ·... . . .. . '' 
Declarando installada a .~.· sessão da terceira leg islatura........ .. ......... . ...... .. .. . .. .. 2\.1 
Fazendo cunsidernçucs sobre a rcdacção final da proposi ~ão n . 107, do Senado... . .. . . . . . .. 178 
Declarando empossado do alto cargo de Presidente do Estado o exm . sr . dr . Francisco 

Antonio de Salles . .... .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .... .. . .. .. . .. .... .. 31 5 
no !!Ir . BRJIO!!IO d e ;\.lutelda : 

Sobre o projecto n. 1%..... ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . . . .... . . .. . .. .... . .. . . .. . .. 123 
Fazendo declaração de voto sobre ·a moção o. 2 - e j ustificando a ausencia do sr. Brandão 

Filho. .. . . ....... ...... . ...... . .. . . ... . . ... . .. . . .. . .... . . .. ... . ... .... . . .. .. ............. 316 

Uo •r. Ribeiro Junqoelra : 

Sobre o projecto :1. 1:~....... .. ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. l!l'J 
Justificando a a.uscncia do sr. Tavares de Mello............ . . .. ...... ........ .. ... ....... ... 225 
Pedindo leitura dos documentos referentes ao n. lõ5.... .. . .. . . . .... ... . .. ..... . . .... . . . .. . . .... 22ü 
Sobre o profccto n. 15~>.. .. . • . . . . . . • . • .... .. . . .. . ... .. . . .. . .. . . .. . .. .. ... .. . .... . .. .. . . .. • .. . .. . 2~8 
'Apresentando o projecto n. 16~>.... . ...... . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. 273 
Sobre o projccto n. 121 do Senado.... . .... . ............... ........ . ..... . .. . .... ......... ... . . 28'; 
Sobre o projecto n . IG~ .. .. .. . .... . ..... . . . . .. .. . . . ... .. . .. . . .. . . .. ....... .. .... ....... .. . .. . . . . . 286 
Enviando á Me a um oflicio do Agente Executivo da Leopoldlna...... .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. 29ã 
Apresentando a rcdncção fina l do projecto o. 121, do Senado .. . .......... . .... : .. ........... .. 300 
Sobre o projccto n . 11!1............... .... .. . ...... .. .. ... .. .. .... . .. .. .. .. .. . ... . .. .. .. .. . .. 3~7 
~presentand~ o prgjccto n . IUJ. ...... ...... . . . .. .. .. . . . ... . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . 007 
:sobre a moça o n . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. ... , .. . . .. . . . 313 
Apresentando a redacção final do projecto n 16 1.. ..... .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . • 316 
Pedindo se complete a cowmissão de rcdacção .. . .... .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 322 
Apresentando as redacçües finacs das proposições os. 9~ e 1 0:~ ............. .. ...... .. .. .. ... 322 
Sobro o prnJecto n . 130 do Senado........ .... . .. .. . .... . .. . .. . .... . .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . .. . 3~3 
Apresentanao a redacção final das emendas ao projecto n 79 do Senado............ ... .... . 32; 
Sobre as emendas do Senado ao projccto n. ~ I..... .. .. .. ................... .. .. . .. .. .. ..... 327 
Apresentando as redacções finnes das proposições ns . G~, 80 e 9~ ........ .... .. .. .. .. . .. .. .. . 330 
Apresentançlo as redacções fi naes do projecto n . 166 e da proposil;lo n . 81 . .. .... . .. .. .. .. 3 !I 
1\laodaouo" ~lesa uma representação do cidadão 1'otila Frederico Unzcr .. ,....... . . .. .. .. . .. 341 
Apresentan.:o a redacção ~ai das emendas offerecidas ao projecto n . l!ll do Senado .... . . . •24i 
Impugnando o pedido de inversão da ordem do dia... . .... . .... ........... . .. .. . .. . .. .. .. . :·4s 
Apresentanuo para segunda discussão o projecto n . 129 do Senado e os dú os . 110, l GO e 1ü7 

da Camara c offerecendo a redacção final do de n . 129, :!49 e .. . .. .. ... ..... . ............ 3~ 
Apresenta~do a redac%ão final do projecto n. l-i2, dt Senado... .. .. .... ..... ........ .. .. ..... ~51 
Sobre o plOJecto n . 13., do Senaclo. . . . . . ... .. . ... . .... ... • . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. • 3ô3 

Do sr. Ru•lrl~rues Chaves , 

Apresentando um requerimento de cidadãos residentes em Diamantina, sobre privilegio 
para. coostruccão do uma vla-ferrea. . ... . ........ . . .. ... .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . • . . . 47 

Apr~sentando as redacçues flnaes dos projectos n. (l~ e 110..................... .. .......... 91 
Pedmdo se complete a com missão de Redacçllo. ... .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . 103 
Apresentando a redacção fi nal do projecto n .· 21-~ e oiJerecendo para segunda dlscusslo 011 

projectos ns. l~i e 13d. . ..... .. ...... . ....... . ......... .• .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. 103 



XI 

PAGINAS 

Apresentando a redacç1l9 final do projecto n. J3õ.. . .. .• . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . .• . . . . • . • . • . . 117 
Aprtsentando a redacçllo final do projecto n. ;a. ........ ........... ......................... 141 
Apresentando a redacçllo final do projecto n . 131.. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . • . .. .. .••.• 149 
Requerendo que o proJecto n. 14i seja dado para ordem do dia de 26 de julho.............. 173 
Apresentando as re<lacções tlnaes dos projectos na . 133, 1:J6 e 130.. .... .. .. ...... .. . . . ..... 176 
Apresentando a redacção final do projecto o. 147.. ... ... .. ..•.•. ......... . .. ... .. . .. .. ..... 18'i 
Apresentando as redacções finaes dos projectos ns . 143 e 145... . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • l 'J3 
Apresentando a rodacção final do projecto n . 13ft................. . ......... . .... ..... ...... 215 
Apresentando as redacções llnaea dos projectos ns . 81 e n;............ .. .... .. .. . . . .. . . . .. 2.'12 
Apresentando as redacções finaes dos projectos ns . no e 151............ . ...... .. ..... . . . .. Wl 
Apresentando a redacçllo final do projeclo n. 153, fazendo declarações sobre essa reda-

cçll.o. . . . .. ... . .. . . ... . . . . . . ... .. ... . . . .. .. . . .. ... .. .... ........... . ............ ... . ...... 243 
Apresentando a redacção final do projecto o .. 14\J. ... ... . ........... . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 213 
Apresentando a redacção final do projecto n . 130... . ................... .. .. . .. ...... . . ... ... 252 
Apresentando a redacção final do projecto o. 1 ~16 .......... .. .................... . .. ,....... 2i'>2 
Apresentando a redacção final do projecto n . 123 ......... .. .... ... .. .. .. .. ...... ............ 253 
Apresentando as redacções llnaes dos projectos ns. 111 e 114..... .. .. . • .. .. .. .. .. . .. .. . .. 256 
Apresentando a redacçiio final do projecto n. J.jl .. • .. • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • 2G2 
Apres2ntando as redacções finaes dos projectos n. 132, 13!J e 15;). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~66 
Apresentando as reJacções finaes dos projectos os . 138 c ll5............... .... ............ 2i:! 
Apresentando a ra(h cção final do projocto n. 1'1'7 . .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... 291 
Apresentando a t•edacção final üo lll'Ojccto n. UH ............................ .. ....... , .. .. . 2)-~ 
Apresentando a redacção final do pr0 jecto n. lll .. .... .... ... .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. z.n 

Do •r. 1,• •eert'ta&rlo • 

Pedindo urgencia para apresentar um o fil ei o do Senado....... . . .. .... ... . .. . . . .... . ... . . . . 2~3 
Pedindo urgencia para apresentar um ollicio do Senado. .. ... ... . . . . . ...... .. . . .. ..... ... .. . a23 
Petli ndo urgencia para apresentar 2 ollicios do Senado..... .. .. . .... ..... ... . ... . ... . ... . . . . ~3J 

»o sr. Slh·a Forte•: 

Mandando inserir na acta um voto de pesar pela morte do dr. Francisoo Xavier Rodrigues 
Campello .. . . . . . .. .... . ....... . .... . . . ...... . .... .. . . . . .... .. .. .. ... ... ......... . . .. .. . . 

Fazendo inserir na acta um voto de 1>esar pela morte do dr . Augusto Severo .. ....... <r. .•.. 
. Tustificando a sua ausencia . .. .. . . . .. ... . . . .... .. .... . .. ... . . .. . .. . .. . -. . . .. ... ... .. . . ... . .. . 

~g~~~ g g~~J~~lg ~: l'.L:::: ::: ::::: :::::::::::::::: :: : ·.::::: ::::::::::::: :::: ::: :: ::::::::: 
Sobre o pro.jecto n . 1•>1 ..... .. . ... .. ...... . .. .. . ..... ........ ... . .... ......... . ............ . 
Sobre o prtlj ec to n. 12i do Senado ... ..... ........................ .. .... . .. . .. ........ ..... .. 
Justificando sou pensamento sobre o projecto n. 127, do Senado ... ... . .. ... ... ... .. .. .. . . . . . 
Sobre o projecto n. 165 .................. ... .. ...... .. ... . .................... .. ... . ... .. . . .. 
Sobre o projecto n. 132, do Senado, pag. ~ ~~ e .. . .. ....... ..................... ..... .... .. . 
Sobre o projecto n . Hfl ...... .. ...... . .. .. ....... . ........... . . ": ....... ...... .... .. ..... . 

Ho ,.r . Va•eo ,\zevedo : 

Fazendo declaração de Yoto sobre o projecto n. 13 1 ........ ...... ........... .. ............ .. 
Justificando a ausencia do sr. Gaspar Lopes ... ...... . . . .. .. . . ........... .. .... .. . . .. .... .. .. 
Sobre o projecto n. 135 .. ............. .. ............ . ....... . ..... .. ....... . .. .... ..... . ... .. 
Apresentando o project? n. l.JI ........ . .. .. .......................... , ........... .. ...... .. 
Sobre o projecto n . 131 . ... . ... .. .. ............. . .... . . . ...... ... ...... .. ... .... ......... .. . 
Sobre o dr0jecto n . 13:{. pags . 12.1 e .. ....... . ................... .. ...... ... .. ... .... .. .. . 
Apresentando os projoctos n. 1>~ e 1··1 .... .. ... ... .. ... ........ .. ... .. .. .. .... .. .. ......... . 
Apresentando o projccto n . 1 ~• ·! ..... .. . . .. . .. ... . . ........................... .. . .. . . ...... .. 
Just ificando a ausencia el o sr. João Velloso ..... ... .. .. .. ..................... .... .. ..... .. . 
Sobre o pt·ojecto n . 1 1 .~, pags. li\ c .... ................................ .. ..... .. ......... .. 
Apresentando o requerimento de Alberto André Delpino e offcrecendo emenda aoprojecto 

n. Nl. ..... . .... . ....... . . . ... . .. ... .. .. .. .. .. .. ... ..... . .. ... .... ... ..... ........ ... .. 
Mandando á Mesa um oflicio da Camara Municifio de Sant'Anna dos Ferros e apresentando 

para 2. • discussão o projectos ns. I ~ 1 e 1:, .... .. ................ .. .................... . 
Envmndo á Mesa uma representação do director do Colleg io Salczianos em Cachoei ra do 

Campo . ........................ · · · ........ . .... ........ · · · · · ·. · · · · .. · ... · · ... · · · · · .. · · · .. 
Apresentrndo o proj ccto n. t:íü ...... ..... . ... . ........... . ........ .... ...... .. . .. ... ... ..... . 
Apresentando para .1.· discussão os projectos os. I :i 1 c , .,, o enviando ;i. Mesa o de n. 1.·,g 
~~~~~ g l~~~j~~l~ 0n. ';~-.').' .'.'.' .' .' ·:::::: .................... :::::::::::::::::::::::::.'.·::.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
Sobre o proj ecto n IH .. . .. . .......... . .. . ............... . . ........ ... ........ . .... ....... .. 
En,•iando à Mesa um requel'imento do cidad;io Antonio Nicolau Tassara de Padua .. · . .... . 
Sobre o projecto n. I:,:J ... . ... . ...... . .. . . . .. . ... .......... . ... ... . .. . .... ... .. ... .. ..... .. . .. 
Fazendo considerações sobre a reducçl!o final do projecto n. r:,3 . .. ..... . . . . . .. .. . ..... .. .. . 
Enviando á Mesa representação de t habitantes do districto de S. José dos Paulistas ..... .. . 
Sobre o projecto n. 151 .... .... . . ......... .. ... .... .... .. .... . .. .. .. ... ........ . ....... . ... .. 
Fazendo declaração de voto sobre o projecto n . 132, do Senado ........ .. ...... ....... .. . .. 
Pedindo inversão da ordem do dia ..... .. ...... . ..... ........ ..... .. . .. ... ... ............. . 

Do ar. Xavier Rolhn : 

fiO 
112 
119 
125 
127 
103 
165 
174 
1 iS 
1 ~; 

190 

Apresentando os agradec ime1_1tos do sr. dr. Pac_iflco Ma_scarenhas ~elas felicitações a elle 
dll'lgtdas ao ser reconhecido e pr.oclamado vtce-Pres t d ~nte do Estado. . . . . . . . . • . . • . . . . . • lltJ 



XII 

l!:nviando i Mesa uma representaç!o de professores publlcos de Entre Rio1 . . . . •. .. . •.. .. . . 
Enviando i Mesa o parecer n, 1!14 e um substitutivo ao projeeto n. lU ........... .. .. .. .. .. 
Apresentando o projecto n. 159 .. .. .. .. ... . . ....... ... . .. . ....... . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .... . 
Sobre o proJecto n . 144 .... .. .. .. ....... .... . ...... .. . .... . . . ..... .. ..... : ..... .. .. .. .. .... . 
Apresentando para 2.· discusslo o projecto n. 159 e para s • o de n. 141 .. ...... .. .. : • .... .. 
Mandando i Mesa um requerimento do cidadão Joio Camlllo de Oliveira Penna .. ...... .. . 
Apresentando para S.· dlsousslo o projecto n . 159 ...... . .. ..... .. ... .... .. . · .. .. .. ..... .. .. .. 
Apresentando os pareceres ns. lOG e 10i .... .. ....... . . .... . . .. .. .. . . . .. .. .. ... .... . ... .. . . . . 
Pedindo que se complete a commisslo de instrucç!o publica . .• . . . •. . . .. . . •.... . .. . .. . .. .•. . 
Apresentando o parecer n. l!lJ ... .. ...... ..... . . . .... . . .. .. ... .... . . ... .. . . . . . . .. . . ....... . . 
Apresentando o parecer n. 200 ..... . . .. . . .. ........... . ... ........... .. .. ... ... . . .. .. . ... .... . 
Apresentando o parecer n. 201. . ... ...... . .... . . .. . . . .. . ....... .... .... .. . ... . . . . .... .. . . ... . 
Apresentando os pareceres na. 20~> e 200 .. .. . .. .. ... ..... .. . ... .. .... . .. . .. .. ...... .. .. .. . . .. . 
Apresentando o parecer n. 208.... . . . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . .. .. ..... .. .. . .. . .... .. . .. .. . . .. .. . . 
Apresentando o parecer n. 211 . .. . . ... . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. . ... .. . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . 

))o sr. Vale .. lo Resea•c , 
Pedindo escusa de membro da commissl o incumbida de representar a Camara nos fes tejos 

de 29 de junho .. ..... .. . . .. ..... ... ... . ........ ... ... .. . . ... . .. . ...... ........ . . . . . . ... .. 
Justificando a ausencia dos srs. Astolpbo Dutra e F. Peixoto .... .... . ....... .. ..... . . .. .. .. 
Apresentando para 2.· discussilo o projecto n. 123 .. .. .. .... .. .. . .. . .... .. ... . ..... . ... · . .. .. 
Enviando i Mesa um requerimento da professora da I .• cadeira da cidade de Leopol-

dlna .. ..... ... .. .. .. .. .. . . .... . . . ... ... . .. . . . . .... . . .. .. .. ... ... .... .. . .. .. . ... ... . . .. . .. 
Sobre o projecto n. I !l i . . . . .. ..... . . . .... . . . . . .. . . • . . • .. . .. . .. . . .. . .• , . . .. . . .. . . •. .. • . . . . . • . . 
Apresentando uma declaração de voto sobre o projecto n. 131 .. ..... .... .. . .. .. .. .. . ...... . 
Apresentando o parecer n. 108 .. ... . . . . ... . . ... . . . .. .. . .. . .. .... . ..... .. , ... . . .... .. . . .... . . . 
Enviando ú Mesa um requerimento .. <le Francisco de Paula Galvi o ... .. ... .. .... .. . .. .. . ... . 

E 

EMENDAS A PAOJECTOS f PARECEAf.S 

Do Sena4o 

Ao proj ecto n. 10~ .. .. ... .... .. . .. . . ... .. . ... .. .. .... . .. ... ........ .. ... .. . . ... . .. ...... ... .. 
Ao projecto n . 12t ...... . .. . . . ............ .. . . ....... ..... ..... .. .... . .... .... ... , , . ... . .... . 
Ao projecto n. 155 .... . .. .. ...... .. .... . ..... .... .. .. .. . ....... .. .... .. ..... , ... ....... . . .. .. . 
Ao projecto n . 139 . ... .. .. .. ........... .. .. ...... .......... . .......... .. ...... .. . ............ . 
Ao pro~ecto ri. 115 . .. ... . . .... ...... .. ............ .. ....... ... ..... .... .. . .. .. ... .. .... . . .. .. .. 
Ao proJecto n. 143. .. • .. .. .. ... . .... . . . . ... .......... ... .... .. .. ... . .. ............ .. . ... . ... . 
!? &~g~~~~~~~ · :768·.·.·.·.·.·.·.·,·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.: ::::: ::::::::: :: ::::: ·. :::: :::: ::::::::::::::::::: 
A' proposlçlo n. 103 ... .. . .... .. . .... ... .. .. ... ... , . .. . . . .. . ..... .. .. . ............... . .. . . . . . 

~;~f~ ~l~~ :H;.; ~ i!U.U·:;:.:;; LH.L?/;·.~;::x Ui::::: 
DOS DEPUTADOS 

Doer. Ahee de~e-os: 
Ao projecto n. l Gl.. . .. . .. . • . . . . .... . . . .... . . .. . . . . . , . ....... . .. .. .. . .. . . .. .... .. .... .. . .. . . 

Do •r • .& .. thu .. J' !menta : 

191 
22:> 
22G 
237 
2-'.2 

253 
257 
2G~ 
2i8 
2-H 
2~3 
~9 i 
<>!)•) 

32s 
331 

3ét 
5~ 
~17 

112 
13t) 
};o 
26(; 
2!'1 1 

!:17 
250 
25{ 
~58 
25~ 1 
27;, 
2S I 
30t. 
3 1~ 
31~ 
H I\ I 
:!26 
32i 
3:38 
3:H 
3 1t. 

Ao projecto. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . ... . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . . 22~ 

Do er. At~ ele LIDlA : 

Ao projecto n . 131, do Senado . . ....... .. .. .. . . . ... .. .. . . . :: ... : .. ..... .. ... . ; ... . . . 3-li 

Do sr. Aatol1•ho Dutra : 
Ao projecto n. 120 . . .. .. . . ...... . . ... ...... . ... . , . . ... , ........ . . . .. . . . . .. . .. .... , . . .. . . .. . 233 
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Do •r . A•tolpllo Plato : 

!g &~~j:~~g :: l~~· .. ~~~.'.~~:~ .. e . .'.'.'.'.'.'.':::::::.·:::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''.'.'.'.'.'.·:.·. ·::.'.'.".':: :: 
Ao projecto n. 131, do Senado ... ..... ................... . ...... .... .. .. . .. ...... ........ .. 

233 
:!21 
338 

Do •r. Br•n•ao Filiao : 
Ao projecto n. 1-l ........ .. .... . .. . . . . . ...... .... . . . ........ . .... ......... ....... ... ....... . !15 

Do •r . Carlo• Toleclo : 
Ao projecto n . 123 ... . ......... . ......... ....... . . .... .... .......... . . .. .... .. . .... . ........ . 

~~ &~~:~~~ :: m:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::: :.::: 
Ao projecto n. 14\ pags . 221 e . .. ..... . .. .... ... . ... . .. ..... .. .. . .... .... ......... .... .. .. .. 
Ao projecto n. 132 - A- do Senado ....... .. ....... .. . ...... .. .... ...................... . 
Ao projecto n. UG ......... . .... . .. .... . . ; .... .. .. . ....... . ....... .. .. . ... . ........ ... ..... .. 

116 
13í 
1 ~ 7 
210 
3t7 
321 

Do •r. Carvalho Brlt&o : 

~~ &~~:~~~ ~: UJ::::: ::: ::: :: :::: :::::::: :::::::::: :: :::::::::::: :: :: :::: :::::::::::::: .: :. \18 
24U 

Do 1!11'. Cele•tlao Soare• : 

!~ &~gJ:~~g ~ .. m:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~::: : ::: . ::::::::::::::::: ·. :::: 218 
2~2 

Do •r. Delftm Moreira : 
Ao projecto n. ll!l, paga. 13J e . . . .. .. .. ... . .. . . ................. . . .... . .. . . ...... ... ... .... . 2!.0 

Do •r. De11l•erlo de lllello : 

~~ &~gi:~:g :: m:::::::::::::::::: .. ::: ::::::::::::::: :::::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::: 223 
234 

Do 81' . FeU'clra e llollo : 

!g &~~1=~ :: m:::::::::::::::::::::::.::::::::: ::::: .:::::::: :::: :::: .: :::.: ::: :: :::::: ·.:: 
Ao proJecto n. 130, do Senado . .. ... ...... ... . ........................................ .. 
Ao parecer n . 213 .................... . ..... ...... . . . . ..... ... ...... ........ ..... . . ......... . 

221 
236 
3:!0 
3)2 

Do sr. Jayme Go•e•: 
Ao pro~ecto n. lGl .................. . ........... .... ........ . ... . .. . . .. ... , . .............. ... . 
Ao proJecto n. 13~ do Senado ... .. ............. . .. . .. . .... ....... ..... .......... ..... . ..... .. 

25 ~ 
:112 

Do 81' • .Joiio Lu.. : 
Ao pro~ecto n. 131, pAgs. 102 e .. ... .. ... . . . . ....... . ........ .................. . . .... . .. . . .. . 
Ao proJecto n. 139, pags. 114, 1~6 e .. ... .... ............ . . ....... . . ........ .. .. . ......... . . . . 
Ao projecto n. 136 .. . . .. ... ...................... .. .. .. .. ...... .. ...... . ....... ............. .. 
Ao projecto n . ll':l, pags. 222 e .. .. .. ............................... .. ......... ...... .... .. . . 

!~ &~~=~~~ :: m· ~:.. ·A-:...·:::::::: : :: :::: :::::::::·:::::::::: ... :::.::: ::::::::::::::: :::: ::::: 
Ao projccto n. 13\ do Senado .. · ........... .. ............................. .... ....... .... . 

13í 
128 
119 
2.40 
2i í 
271 
312 

Do •r . .Jo•c! Gonçahe• : 
Ao projecto n. 133 ............. .... ........ . .... . .. .. . .. . . ..... . . ... .. . . . .. . .. .... ..... . ... . . . 
Ao projecto n. 131, do Senadc .. .. .. .... · ..................... .. . ...... . ... : ....... .. ... .. 

92 
3~1 

Do ,.r . .Julio Tavare• : 

*~ &~~:~~~ ~: m: 8~gJ~n1:Jo.~~.:::: :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ao projecto n . 13·!, do Senado ..... .. .. .. . .. . ... . .. .. . .... ..... .. . .. ... . ...... . . . . .. .. . .. ... . . 

22 1 
3:-; ,..; 
3<2 

Do •r. Juvcnal r .. nna : 
Ao projecto n. l:H ..... ... ..... ...... .... ..... .. .. 
Ao projecto n. 149 ......... ..... . .... .. : ......... . 

(;{5 
~2-~ 

Do •r . Olylllplo !lonrào : 
Ao projecto n. 1:0, pags . \!2) e . . .. . ................ . ... .. ..... .. . 2 '4 

Do !Ir . P"rto rrlmo : 

l~ ~~~:~~~ ~- ~~t: ·. :: .::::: :: ::: ::::. :::::.:::::::::::::::: :.·::.:: ·.:· :::: :·::: ·.·:.::::::::: 112 
3:ll 

• 



• 

.. .. XJV. 

Do •r . at•dro .Jaaq•elra : 
Ao projecto n . 1~4 ... ............. . ................................ . ........................ . . 
Ao projecto n. 124, do Senado ......................... .. ...................... . .......... .. 
Ao projecto. n. 130, do Senado ...................................... . . ...... ................. . 

Do •r. \'••~• Azevedo : 

tg ::g):~ ::: J?.::::: :. :::::::::::::::::::::.:::::: :·. :·:::.:: :: ·.::: ·.: :::.:.::::::::::::: :: :: 
Ao projecto n . 15(1, paga . 100 . ..... . ........ .... .. ... ... . .. .............. .. ...... ... .. ...... . 

1~ ~~~J:~ :: l~::: : : : ::::::: :::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do •r . Xavier BoliiD : 

1g ~~~= :: ~~t.-:::::::::::::::::: . ::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::: : 
Aos projectos ns. 160 e lõ7 . ... .. . ......... ....... .... ...... ......... .... . ..... ....... ...... . .. 

ELEIÇOES 

Da Mesa, paga ~9 e ... ... . ..... .. . ..... . . .......... . . ... . .. ... ...... .. ... ... .. ... ... .. . . . ... . 
Das CommissOes perm!inentes . .. ...... .. ... . ...... ... ... ........ ,. . . ........................ . 
Da Commisslo mixta mcumb1da da apuração das eleições pres1denciaes ... •. . . .. . . .... . .. . 

M 

MENSAGEM 

PAGINAS 

202 
28~ 
321 

174· 
1-9 
232 
220 
241 

225 
2!,2 
3t\l 

30 
iJ3 
41 

Do dr. Presidente do Estado, apresentada por occasião da installaçlo do Congresso 
pags. 5e .. . ... .............. .. . ... .. ..... ... ... .... ... . .. ..... .. _..... . .. ... ...... .. ...... 20 

MOÇÃO 

N. 2 - Do ar . José Gonçalves\ reconhecendo e proclamando os relevantes serviços presta-
dos ao Estado. pelo ar. Francisco Silv1ano de Almeida Brandlo e exprimindo o 
profundo sentimento da Camara pelo seu estado melindroso de saude .. .. ....... · 312 

o 

• 
De deputado• 

Do sr. Alves de Lemos, communicando que faltará ás primeiras secções................. .. 5 
Do ar. Bernardes de Faria communicando estar privado ·do exercício de seu mandato, por 

ter sido eleito deputado ao Congresso Fetleral............ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . G!l 

Do Senado : 
Communlcando nllo se ter verificado numero legal para a inatallaçilo do Congresso. . ... . .. 4 
Communicando ter-se ver1tlcado numero legai para a installação do Congresso . .. . . . . . . . . . . ,., 
Communlcando o resultado das eleiçües da Mesa e das commissões permanentes daquella 

Camata .... .. . ........... . . .. . .. ...... .. . ....... :.: .. _: .... .. .. . . .... : . :· ··· .. ·······"· 3 1 
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Communicando ter sido convocado o Congresso para o dia !::7 de j unho para a apuração 
da eleição presidt>ncial. ............... . . . . . . .... . . .......... .. . . . ... .... .... . .... ...... . . 

Communicando ter sido rejeitada a prorosiçllo n . 6t . . .. . ....................... ..... .. . .. .. . 
Communicando ter ijido rejeitada a proposição n . 71 . ....... .. .. .. ....................... .. 
Communicando ter sidll rejeitada a proposição n. 7.' ............................. .. ... ... .. .. 
Communicando ~er sido ~onv'!cada \lma se81!ão do C<>ngrcsao, para a apresentação do pa-

t·ecer da eletção presulenmal. . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. ..... .. . . .... . ......... . .. ... .. .. . , 
Devolvendo com emendas a proposiçiio n . 76 .......................................... .. 
Permittl!!do que seja alte~ada. a redacçiio da proposiçfto n_. 107 . . •• . ...•• . ..• . . . . .. .. .. .. . . • 
Commumcando haver subtdo a sancção a proposíçl o n . R~ .. . ... .. . ...... .. .. .. .... .. ..... .. 
Devolvendo com emendas a prJ posição n. 124 daquella Camara .. ..... ........... .. .. . .... . . 
Devolvendo com emendas a proposição n. 83 ............ .. . ...... ....... ........ .. ........ .. 
Devolvendo com emendas a proposição n . 79 .. .. ............ . ...... .. ....... .... . .... . .... .. 
Communicando haver subido á sancçiio a proposiçiio n . 86 • •• · ......... .. .. .. .... .. .... .. . 
Enviando os projectos ns . •ll· e l i !\, e devolvendo com emendas a proposição n . 87 ..... . 
Devolvendo com emendas a proposição n . t;;, . . . . . . . • . . . . . . • . . . .... ......... ... .......... . . 
Communicando haver subido á sancção a proposição n . 7~ ..... . ... . . ... .... .. . ... . . .. . ..• 
Communlcando terem sido nomeados membros incumhidos de estudar o problema da Yalo-

rização do cafó .. .. . ... .. ... . . .... .. . .. . .. ... . .. . . .. . . .. ... . .. . . . .. . . .•... .•• ... .•... . . . 
Devolvendo com emendas a proposição n. 1!1 . ......... . .. ....... ..... . ....... .. ........... .. 
Communicando haver subido á sancção a proposiçll.o n . 91 ............... , ...... ... . . . . .... . 
Communicando h11ver subido á sancçllo a proposição n. S~ . .. . .. .. . .. . . .... ... ..... ..... . . .. 
Enviando o r rojecto n . I:JI, dtJ Senado, sobre feiras de gado .... . .. ..... .... .. ........... . 
Devolvendo a proposi~iio n . 6< e communicando a ~cjeição d:\ de n . 102 ...... . .. ..... . .... , 
Devolvendo com emendas as proposiçües ns. ~ ~· . !'~• !•.,; e 103 .......................... .. . .. 
Communicando a rl\jeiçilo das proposições ns. 1 O e l ~ l. .. ............. ................. . .. 
Enviando o projecto n . 1<!1, e communicando haver subido á sancção a proposição 

n . H'lt • • • .• • . . . • . ..• .• •• •• . .. .. .• • •.... . . . . ... . . •.•.• • •• . ...... •• . • . ..• •..•.. • •. •.. •• . . • . 
Commun icnndo haver subido á sanc~ão a proposiçiio n. 9.1, e deYolvendo com emen,las a 

de n. s!t . .. .• . . •.. . .. . •. . .. • . . ... . . .. . • • • . • . • • ...• • . .. •..... . .•. ..•••.. .. , . ••• . .. .. •.• .. . 
Devolvenllo com emendas as proposições ns . !'!, e !J'· ........ .. ... .... ... .... .. .. .. .. .... ... . 
Devolvendo a proposição n . 12'., daquella Camara . . ..... . .. .. .. .. .. . . ... . . .. .. ........... .. 
Devolvendo com emendas as propos1\·ões ns . e !17 S 1. . .. .. .... .... .. .. ...... ... ....... ...... . 
Communicando ter sido designado o dia lP, á I hora da tarde, para o encer ramento dos 

trabalhos do Cong1·esso .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. • . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. 

Do dr . Secretario do Jntt·rlor , 

Apresentando a proposta para fixação da força publica para t;Jo l ...... . . ... . .. . ... . .. . . . . . 
Enviando uma l'epresenta~ão da Congre"ação da Escola Livre de Musica da Capital. .. . . . . 
Devolvendo informado o requerimento de Antonio Martiniano Ferreira ... .. . . . . . . . . .. .••. . 
Enviando um requerimento do major João lgnacio da Costa Santos, pedindo contagem de 

Envl~~s~·~ ·;êq;,~·ri~~~i~· ·ci~ ·~áriüi~ · F.r.:iri éi8êõ ·na~'àúi~ · i>i~i~; · s~iJr;; 'êõ~·str~êÇiiõ · 'cià ·ê~~á 
nesta Capital . ... . . . . . .. ... . . . . .... .. . . .. ... . . . . . . .•.. . . .. .. .. . . . . .... .... . . . . .•.. . ... .. . . 

Communicanilo haver assumido o exercício de seu cargo, a 7 de setembro .....•. . ...•... .. . 

Do ar. Sceretnrlo 4n• Finança• : 

Apresentando a proposta de orçamento para tnna . ... .... ............ .. . ............... .. . 
Apresentando um requerimento do pessoal da !mprensa Ollicial. ....... ........ .. ......... . 
Enviando as informações solicitadas, sobre o requerimento do ex-collector da Januaria •. • 
Apresentando um plano do Governo Fluminense. sobre a valori zação do cafú . . . . . . ... . . ... . 
Enviando o requerimento do vigia fiscal de Parahybuna, sobre relevação de pagamento . . .. 
En\'iando um requerimento de Collatino Marques de Souza e outros, sobre exploração de 

rios .. ... .. . .. .. . .. . . . . ... . . . . .. ........... .. . ... . .... . . . ... . . . . . ....... .. . ........ . . . .•.. 
Enviando uma representação dos lavradores do município de S. Manoel . . . . •. .. . . · .. . . . .. .. . 
Apresentando o orçamento defi nitiYo de l(} )tl ... ... .. . .. . • .... .. . .. .. .... .. . .. .. .... ........ .. 
Enviando informação sobre um projecto de valori zn~ão de café .. .... . . . .. . • . . ... . .. . . ....•.• 
Communicando haver tomado poAse do seu cargo a 7 de setembro . . . ... .. . . . ... . ..... ... . . 

llc aiver• ···: 

85 
39 
41 
50 

~3 
1 2 
18;) 
23t 
23i 
242 
2-IS 
2.'•1 
2711 
2il 
2iS 

~83 
2U1 
2n2 
2!14 
29ft 
801 
303 
30i 

315 

3211 
3 3 
33<1 
~3!) 

S. 53 

3) 
41 

1iS 

218 

3~1 
46 

182 
214 
234· 

237 
296 
3U l 
Sl5 
3>3 

Do presidente da Camara Municipal de Ouro Preto, pedmdo seja annexado ao omcio do es-
crivão do cl'ime o serviço de execu ~õcs c íveis ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3G 

Do presidente da Camara Municipal do l\lachado, apresentando uma representação de con-
36 tr ibuintes ......... . . .. . ... .. . . .. .. ........... . ..... .. .... . ...... . . • .... ... .. .... . . .. .. . 

Do p1·es idente da Sociedade Nacional de Agricultt;ra, adYogando interesses da lavoura . . .. • 3Li 
Do pres idente <lo Conselho districtal de S. José dos Botelhos sobre ~ecenseameto . . . . . . . . . . . 31) 
Da Camara Municipal de Sant'Anna dos Ferros reclamando contra disposições do proj ecto ii(i 

n . 103 .. .... . ... .. .. .... .. . .. ... .... .. .. .. .... . .... .. .. . .... .... . .. .. .... ..... .... . .. 
Do ~ Cluh Floriano Peixoto, • convidanuo a esta Camara para a sessão ciYica do <lia 29 de S.> 

JUnho .. .. ... . .. .. . . ... . . .. . .. . . . ... .. . . ...... .. . . . .. ... . . . ... . ... ... ...... . . .. ..... .. .. 
Do pres idente da Camara Municipal de Garatinga, sobre questões de limites. . ... . . . .. . .. ... H 
Da Camara Munici~al do Pomba. enviando tres representações de contribuintes .. . . .. : ... . . 4G 
Do presidente da <.:amam Municipal de Abre Campo, envirmdo uma representação sobre 

medida de estatí stica . .. . ... . . ..... .. .. . .... .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . Gl 
De Alexandre de Mello Cab1·al, no mesmo sentiu o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . • .. . .. .. 61 
Do presidente da <.:amam Municipa l do Rio. Branco, ·pedindo adop~ão de medidas de in teres-

se Ua l:~.vou ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . . . . . . • . . • . . . Ori 
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De Alexandre de Vello Cabral, enviando peças para serem reunidas á uma repreaentaçlo 
~ue enviou a esta Camara ............. . ...... . ... ....... . . ........ . , ..... ... ............ . 

Doe d'eui~:~c1:.:~rg!~~ . ~~a.~~-~~~~~.~~- _c~~~~.~~--~~~~~~:~~.~- .~?~.~-~~~~~: -~~~~e.~~~~~~ 
Do Conlelho diatrietal de Dores do AterrAdo, sobre mudança de nome desse districto ..... . 
Do Secretario do • Club Floriano Peixoto, • apresentando a lista doa membros da nova di-

rectorla desse Club ... .. ...... .... . ......... ...... ... . .. . .... . . . ............... .. ..... . .. . 
Do presidente e agente executivo municipal de Cataguazes, sobre lnterpretaçlo da lei que 11-

xou as divisas desse municiplo .. .. ..... .. .... .. ... ....... . .... ..... ......... . .......... . 
Do dr. Francisco Antonio de Salles, agradecendo as fllicitações, que lhe foram dlrlgldaa, 

por ter sido reconhecido e ~;~rociAm&do Presidenle do Estado., ...... .... .. .... . .. ...... . . 
Da Camua Municipal do Caratmgn, sobre questlo do limites. . . . • . . . . . .... . . .. . .. . .. . . . . . . 
Ua Camara ~luniclpal de Cataguazes, pedinilo auctori1.açilo para liquidar o debito daquelle 

município, com a Caixa Economica particular do Ouro Preto .... . .... .. .... ..... ...... .. 
Do presidente da Camara Municipal de S. João d'El-Rey, sobro Imposto de industrias e 
Da ~n!'::~o:iurii~~·~;~i ·.i~· s&~i·X~riã: d~s ·Ferros. a· de ·Iiâi>.ii&riiã8' d~"sárii .. Ãn·.;~ ·dó 'i>à.'r&i~o·, 

&obre a transferencia deste districto .... .. ...... . ...... . ..... ................... . .... . 
Da Camara Municipal do Ouro Preto, eobre auctorização para liquldaç!D do contas com a 

Caixa Economica Particular . . .. ....... . . ... ..... ............ ... ... . ...... . .......... . 
Do secretario da Associação Catholica, convidamlo a Camara para a aesalo commemora-

tlva do seu J,>rlmeiro anniversario ........................... .. ............. .... ...... .. 
Da Camara Mumcipal •la Cllristlna, enviando uma repreaentaçlo de habitantes do districto 

do Rosario de D. Viçoso. que~tllo do limites . ... ... ... ..... ........ .. .. . ... ...... .. .. .. 
Do vice-director da Faculdade do Direito de S. Paulo agradecendo as condolencias, que 

lhe foram dirigidas. por occasiiio da morto do dlroctor daquelle estabelecimento ...... . 
Do escrlvlo de paz de S. SebaatiAo do T<1rres1 sobro moditlcaçiio da lei n . 18 .•......... . .. 
Do aaente executivo de Leopoldida, sobre problema da valorlza~Ao do café .......... . ... . . 
Do coronel Francisco Bressane, communlcando haver tomado posse e entrado em exo~rcicio 

do cargo de Prefeito desta Capital. .. ......... . . · . .. .......... .. .... .. . .. ........ . ...... . 

p 

PARECERES 

De 1001 

N. 16!J ...:.. Da commiullo de Orçamento, sobre dlveraaa peças submettidas a seu exame . .•. 
N. 170- Da commissllo de lnstrucçlo Publica, sobre diversaa reclamações, com relaçlo 

ao ensino publico .. .. . ................. . . . .... , . .. .. .......... ... ..... . .... .... . . 

De lfJO:.C 

N. 1i2- Da commil!slo de Justiça Civil e Criminal, sobre o requerimento do depositaria 
publico de Alem Parahyba, pags . 3!1, i ·3 e ........... ... .... . .................. .. 

N. 173 - Da meswa commiRSão, sobre o requerimento do 1.• tabellilo da comarca de 
Araguary, paga. 39, -12 o .. ...... ... ..... ..... ......... .. ...... . ................. . 

N. 17.& - Da mesma com missão, sobro o requerimento do bacharel Gentil Nelaton de Mou-
l'a Rangel, pags. 4~. oi~ e ..... ......... .... . ........ ......... ... .. .. .... .. .... . 

N. 1i5- Da mesma commlssãu. sobro uma questllo de direito controvertido no 'fribunal 
da Relação. pags 42, 44 c . . . ..... . .. . . ..... . . . ........ ..... ..... .. . ..... ... ... .. 

N. 176- Da comm1ssão do Commerclo, Estatística, etc., sobro diversas medidas de esta-
tistlca, pags. 4·?, 4 1 o .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .... ... . ....... . 

N. 1i"1 - Da mesma commlssão, sobre uma representaçlo do Concelho Districtal de Aguas 
Virtuosas, paga. 4j , 4:1 e . ... . ... ........... . .......... .. ... . ...... . .... .. ... . ... . 

~. 173 - Da commisslo do Camaras Mnnicipaes, sobro diversas reclamações referentes a 
questr.es municfllaes, pags. 4\ 46, 52 e . . . .... ... .... . .. ........ . ... . .. · .. . .. .. .. 

N. 179 - Da commlsslo de Justiça Civil e Criminal, sobre o requerimento do cidadlo 
Bento Antonio da Fonseca, r,ags. 5:1, ü •, 61 c .. .. . . ......... . . . ....... .. ....... . 

- Da commissilo Mixta, incumb da da apuraçlo da e1eiçlo presidencial, pags. 6~• e 
N. Hl - Da commissio de Requerimentos e Petições, sobre o rectuerlmento do cldadlo 

Antonio Martiniano Ferreira, pags. 97, 1'" e ........... . .. . ........ ... .. ..... . .. 
N. 181 - Da com missão de Justiça Civil o Criminal, sobro o l'Cquerimento tio escrivlo •las 

execuções criminaes da comarca de Marianna, paga. 10!1, 112 e .... .......... .. . 
N. 182 - Da mesma commissAo, sobre as representações das camaras munlcipaes de Juiz 

de l•'óra e Ouro Preto, pags . 109, 112 e .. . . .. . . .... .. . ....... ... . .. . . .. . . .... .. 
N. t3;l - Da mesma com missão. sobro os requerimentos dos esorlvlea do civil da comarca 

do Bomtlm, pags. 10:1, 11'! e ............. .. . . ................................ .. 
N. 181- Da mesma commissllo, sobre o re.1nerlmento do cidadão André Avellno de Fi-

gueiredo, pags. IH, ll i e ... .. . .. .... .... .... ...... .. .. .......... . .. ... . ..... . . 
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1'.\GIXAS 

N. I :sã - Da com missão de Commercio, l!:statistica, etc . , sobre diversas representa çces re-
ferentes a medidas de estatistica. pags. 11~, 12:;, IS9 c . . . ... .. .. . . .. ....... . .. . 

N. 100 - Da commissão de Constitulç!o e Poucres, sobre a elel"ação do districto de S. 
José dos Bote lhos á categoria de villa, pags . 141, U9 e . .... . . . . . .. •.. . .... ... , 

N. 187- Da commissão de Representaçces, Requerimentos, .etc., sobre o, requerimento da 
super10ra do Colleg10 da lmmaculaua, desta Cap1tal . pags . li~, 14'1 c ..... ..... . 

N . l'lS - Da commls~ão de Minas . sobre o requerimento rla Companhia de lllincraç:• o de 
Morro Velho, com relação á exploração uo rio Parahyba, pa;:rs. I W , lli ·, 
11\7 e . . .. . ... .. ... .... . ..... .. .. ·· .... . .. . ····.······· ···························· 

N. I S!l - Da commlssão de_ Representaç;;.es, Heq~eri~~;~entos e Petlçõc~~· ~obr~- um requeri-
mento do culadao Anuré Avehno de F1gue~redo, pags. 17 ,, I ti', 1:..., e .. .... . . . . . 

N . HJO - Da commissão de Orçamento c Contas, sobre um requerimento tio cidadão Joa-
quim lllcntles da Silva, pags . H I, 1 $.~ e . .. . . . ..... . ....... .. .. . .............. . . . 

N. l\11 ·- Da com missão de Representações, Requerimentos e Peti~õcs, sobre o pcdiuo ti() 
licença do s•·· deputado Luiz Cassiano, pags. IS:I, 1·"1\ e .......... . . . ........ . . .. 

N. 1!12 -Da commissllo de Estatistica, sobre diversos pedidos de transferencias de distri-
ctos e de fazendas, pags. 1:-H c..... .... .... .... .. .. .. .. .. .. . .. ... ........ . . 

N . 103 - Da commisslio do RepresentaçOcs, Requerimentos c Petições, ~obre a representa-
ção !lo conselho districtal de Dores do Atterrado, pags . ~ I ; c . . .. .. . . ... . . . . . 

N . 19~ - Da com missão de lnstrucção Publica, sobre o requerimento do prof~ss~or Ped ro 
do Amaral Bamhirra, pags. :!2~. ~·~~ e ... .. .. .. .. .. ...... .. ................ . .. .. 

~ . l\15 - Dn commissão de Orçamento e Contas, sobre um requerimento dos engen heiro. 
flscaes dn I~. I~. OéMc de 1\linas. pags. ~:.:1, 2:,1; e . ...... ... ..... ... .... ........ . 

N. 100 - Da com missão de lnstrucslio Publica, sobre o requerim~nto do ciuadão Alberto 
Andrc Ddpino, pa~s- 2li~. 26 ; e . . . .......... .. .. . .. . . ....... ... . ..... . ... .. .. 

~ . 19i - Da mesma commlssao, sobre o requcrimcneo dl\ directora do collcgio tl e ~ . S . 
das Dores de S. Jofio d'gi-Rey, pags. 2.;?, 2,;~ e ................. . ... .. ........ . 

~. 1!13 - Da com missão de Orçamento e Contas, sobre uma representação da Companhia 
de Lacticinios, pa;{s . t;n c .. ...... .. . ... .. ... .. ... . .. .......... . ..... ....... . .. 

N . 1\ ~1 - Da com missão de lnstrucção Publica, sobre creação de cadcil·as primarias nos 
municipi o> do Peçanha e Manhuassú, pags. 2·q e . .. .. .. .. .. ........... ...... . 

:"<. ~Uil - Da mesma commissão, sobre uma representação dos profess01·c~ da ciuaue de Yi-
çosa, pags . 2~1 :J, 29 1, 2~Ji o.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. .. .... . .. . .. . . .. . ... .. ... . 

~. 201 - Da mesma commissão, sobre uma representação do cidauão Emygdio Joaquim de 
Olivei ra Quites, pags . ~'J :, ~\ 1 7 , :l~il e ......... .. ... .. . ..... .. . .... . ... .. .... .. .. 

~ . ~(12 - Da commisslio de Commercio, Estatistica etc., sohrc um requerimento do cidad<i o 
João Camillo de Oliveira Penna .. . . . ..... . . . . .. . ..... ... ... ..... . ... . ... ....... . 

N . 203 - Da mesma com missão, sobre uma representação dos habitantes do districto de 
· Pau Grosso, pags . 2!\i, 2~9 c ... ..... • .. . ............... .. ... ....... . .... .. .. . .. 

:I/. ~04 - Da commissão do Roprcsontaçoes, RequCJ·imentos c Peticroes, sobre o requerimen· 
'to do cidadão Antonio Juvencio de :\oronha, pags . ~ns, 2!1\J o ... . . . . ... ..... . . . 

N. 2(\.'j - Das com missões J'etmidas de Representações e lnstrucçlio Publica, sob1·c o reque-
rimento do cidadão Francisco Angelo Coelho. pags. <!!J(I , :-!0 1 e ... . ... . . .. .. . .. . 

N. 206 - Da com missão de lnstrucçlio Pnblica, sobre uma representação de habitantes da 
cidade de Montes Claros pags. 2!1\J, !:111 e ..... ... ...... ... .... . ....... .. ........ . 

N. ll07 - Da comm1ssão •I c Commerc1o e Estatistica, sobre uma representação do conselho 
districtal de D. Viçoso. pags . :-103 e ....... .................. .. . .. ............. . 

JS. ~0::< - Da commlsslio do lnstrucção Publica, sobre diversos pedidos de creação de ca-
deiras primarias, pags . :123 o .. . .• ... . .. . . ....... . . .. ... . .. . .... . .. ... . .•. . . .... 

N. 200 - Da commissão :le Orçamento o Contas, sobre as representações dos agentes ex-
ecutivos municipaes de Ouro I' reto c Calaguazes .. . .. . . . ... .... ... . . . . .. .. . .. .. . 

N. 210 - Da mesma comm1ssão, sobre os requerimentos do provedor da ~anta CMa de 
Sabará e do director das Escolas de D. Bosco .. ....... .. .. .......... .. . .... .. .. . 

N. 211 - Da com missão de lnstrucção Publica, sobre um requeri mento da prof~ssora da 
. 1.· cadeit·a da cidade da Leopoldina, pags . 33~ c ....... .. ...................... . 

N. 212 - Da co?llllissão de Estatistica, sol?re as rcpres~ntações da Camara Municipa l tl c 
Sant Anna dos Fer1·os e de habitantes de Sant Anna do Para1so ..... . . . .. ... ... . 

N. ~ : :1 - Da com missão do Minas, Terras e Bosques, sobre di\•c rsos ped i tios de pri\'ileg ios 
para exploração de rios, pags. :1 18 c ............... . .. .. ........ ... .. . ........ .. 

N . !H - Da com missão de Commercio, Estatistica, lndustrias c Arte~. sobre uma repre-
sentação do conselh o districtal de Dores do Atterrado, pags : 51 e ..... ..... •.. 

N. 21.-, - Da com missão de Representações, Requerimentos o Peti çr,es, soh •·c o re• tuc•·i-
mento d·> cidauilo Antonio Martiniano Fc1Teira, pags. :n·! c . . ... ... . .. .. ... . . .. . 
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1>1. l ! l:! - Sobro mudan1•a llc nome da cidade do Mar uo llespanha, pags . 3•;, ~ 4 , 1\ t: •, :,!, 
1;•, n~ c....... . . .. . .. . ....... . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ,, 

N . 12.1 - Sobre oflicio de avaliadores publicos, pags . :il3, 4·1. Ql\), 1:"1:1, ~ I •• e.. . .... . ........ ;:!~ 
N. 13(1 - Sobre ampliação das casas de desapropriaçilo de que trata a lei n. 1\ pags . 'o', 

l2, 46, t i 4, ~ l't, i l i, 2::5, 2;d , ,2;,~ c ... .. . .. ...... .. . . o. ... ..... . .... . . . . . . . . . . . . 2."',:1 
1\ . 1:11- Sobre substitul ~ões dos escrivães pri\'ativos dv crime, pags . 12. 41 , ,;•\ , !"•l n~. 

11\ 118, 1!3', I•P . lü7. 1i0 c.... . ... .... .......... . ... . .. . ......... ... ... ::i 'J 



.· 

·'· •• 
· .. 

;.• 

.. •, 

XVIll 
.....:._ 

N. 13~ - Sobre commlssão Incumbida de organizar um projecto de reforma j udiciarla, 
paga . 32 4'1, 47t .1<1, 53, 9~. 1o.i, ~ '' e ........ ...... ..... ........ .. . .... ... .. .... . 

N. 133 - Sobre colncldenc•as das divisões admlnistratlvu e Judiciarias, paga. 44, 47, 49, 
59, il !, 131, 1'•1, 171, li6, 327 e ..... .. .. .. ....... .. .. .. ........ .. . ....... .... .... . 

N, 184 - Sobr41 alteração da Constitulçlo do Estado, pags. 48, à 1, ;;3, 104, 11!1 , 136, 142, 

N. 1s5 - .~~~t\á~~à ~g· JJ;er~'!;·a2~~n~~sã.õ ·de ·p;ivilegi~ ·pà~~· ~~·piô~ãÇi~ 'ilê' ~iõ~~ãêà. ã;~ 
leitos de rios de domlnio do Estado, pags . •!9, i•l , ãS, ilfJ, !!•, \13, 111, 114 o ..... 

~. 136 - Pj1~~n1~~~~d1~ \ ~~~~~~~~~~ . . ~~ :~i.~~~.~~:~~~.'. ~.s. ~~~.u.~~~~~:~~~~~· .. ~~~~.'. ~:: .~ ~.'. ?~: 
N': 137- Annullando leis da Camara Municipal do Machado, paga . :>1 , \tn, \t>l , 1'1!) e . ..... . 
N, 138- Annullando actos da Camara Municipal de Uberaba, pags. t:t , () 1, \15 , tl8, 1lll, 111:!, 

liO. 174, Hl.1, 2õ2 o ... .. .. .... .... ..... .. .. . .... . . ... .......... ... ...... . ....... . 
N . 1:l9 - Sobre extincção da divida de funcclonarios publicos, pags . ü3, 9~ . \JÍl, 110, 114, 

12•1, I:! I, ll..S, 170, 176, 258, 16j e .. . .. · ........... . ....... .. .... .. ... . ...... .. . 
N. 14,0- Sobre exploração de areias no ribeirão .do Carmo, pags .. \!3, 97, IH, 11.1 e . .... . 
N. hl - Sobre moratorm ao ex-collcctor do mumciplo da Januar1a .................. .... . 
N . 112 - Sobre creação de cadeiras primarias em S. Caetano do Japoró, pags . 08, 10 I, 

114 e .... .. ... ........ .. ........ . ,. . .. . .. . .... ...... .. . .... ..... ....... .... ... . . 
N. 143 -Sobre subsidies. pags . I ~:;. 131. 11>, l i -1, !SI, H~, 18ft, 1 •3, 1!19; n;, ~9! , 2l!J e .. . 
N'. 141- Sobre creação do cadeiras primarias, pags . 12\ 131, li 2, 2!7>, 236, 212, ~ -,z, 256 e 
N . . 24'>- Sobre doação de um proprio do Estado sito em Ouro Preto, paga. 126, 1=ll, 1i2, 

17 •, 181, lt'!: l, 1~. 1'.1: e ..... . .. . .. ... .. . . . ... . ... . . .. . .... .. . ... ......... . . .. . . . . 
N. U6 - Relevando v thesoureiro da Recebedorla de Minas do pagamento do alcance ve-

rificado em suas contas. pags. 131, llil, 172, li?, 1!:!4, 186, ~ lã e ..... .. .. ...... . 
N. 147 - sw,e ~~~~d~~~. ar ~r.é~sr·~~~~o~~. ~~~~~~i.~~ . . ~~~~.~~ -~~.~~t.à.'. ~.~~~ :. ~ ~~ · .. . 1~:':. ~::•. ~.~~· 
N. HS - Sobre divisas entre oa districtos do ltatyaiussú e Conquista, I•aga. 151 , 1li-:í, l SG , 

2 .7. 2:>:!, 25 ~ , :l7Z, 28:), 2 ~ ,;:) c . ... . . . .. . .... ..... ... . .... . ..•.. . .. ... .......... .. . . • 
N. H9- Sobre orçamento para o exercício de 1!!03, pags . 151, 16:>, 171, 196, 2 !0, ~23, 2 ~~. 

242, 2 t:l, 2:--. ,, :l2J, :~ ~ 1 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. . . .. . .. . .... . . .. . . . 
N. 15~ - Sobre organização da força publica, paga. 165, l i 3, li7, !!lO, 17, 21'1, 232 e ... .. 
N. 151 - Sobre fixação da despc~a a fazCI·-s~ com a fo rça publica, pags IG~. 1i3, 177, 1\12, 

:t.l7, 210, :t .:::. !.!:10, 3:!3, B ;.J, a~' e . .. . . . .. . . .. . .. . . .... . .. . . .. ... .... .. .. .... ..... . 
N. 152- Danuo novo traçado á estJ·ada do CJue trata o art. :1~ da lei n. 3t:•, paga . 1i4, 

t iG e ...... .... . .. .................. .. .. ... .. .. .......... . ........ . .... ......... . 
N. 153 - Sobre p1·ivilegio para cons trucção de uma Estrada Manorail entre Curvello e 

Diamantina, pags . t il~, 1tl l, UJ, 2 1 ~. 2~6, 22~, ~ 11 e ..... .. ....... ...... ......... . 
N. 151- Sobre licença ao escrivão do judicial e notas da comar<'.a do Manhuasaú, pags . 

216, 2:!1, 2 3, :t.JJ, 2-:íl , 2:>~, ~;;s. :.!6·) e .................. .. .. ... .................. .. 
• N. 155- So~;e ,n!? r~~ori~ :'-o cx-collector do municipio da Januaria, pags. 21:, 21!), 2·~6. 

2.>1, ~.,,, ~a7 , ~ ·3 e . ......... .. ..... . .. ... ... . .. . .. ... . .... .... . . ..... . . . . . ... .... . 
N. 153 - Falendo comprehender nas disposições do art. 21 da lei n. 318 os lentes da Es-

cola de Pharmacia, cujas cadeiras foram supprimidas, paga . :l17, 21.1, :12·1, ~4 1, 
242, :!l2, 25·;, ~ 18 e .... o •• o o o •••• o •• o o o • • • o • • ••• ••• o. o o . o o o o ••• o . o • • o •• • •• o o •• • • o . 

N. 157 - Annullando netos da Camara Municipal do Pomba, pags. 21!), ~2:>, 298, 300, 301, 
~O!, :111, :113, al7 e .. . .. . . . . .. ..... . ... .... ...... .... . .............. .. ... . ........ . 

N. t :·8 - Sobre divisas ent•·e os municipios do Sacramento e Araxá., pags. 2l!l, 225 e •.. . .. 
N. 15(1 - Annexando a cadeira de mechanica á de geometria e trigonometria do Internato 

do Gy moasio Mineiro, pags . 2!6, 2·/tJ, 2 -~~. 21! , 2:>~, 257, t65, 271 e .... .... .... . .. 
N. tiO - S~~re Qc•·eação de cadeiras primarias no districto do Alto Jequitibí•, pags. 232, \!31, 

~ , s, _7,) e ... . ... ... . .. ..... . ... .. ............... . ............ . ............. . .. . .. 
N. 161 - Sobre 1~strada Monorail entre Campanha c as margens do rio Sapucahy, pags . 

211,, ~:l\ 1 . 217, 2:.o, 2 ·3. t H·•, :1111, 211 , 2\J~ e . .......... .... . .. ....... .. .......... .. 
N. 162 - Sobro uma feira de gado no di stricto do Livramento, pags . 2~n , 242, 2'1~, 302, 

31 •1 o . ........... .. . ..... ..... .. . ... . ... . .. ......... . .. . .......... . ....... .. . .. . . 
N. 16'3 - llevogando a resoluç-ão n . a sobre o regimento interno da Camara, pags. 2:;:< , 

:!UZ, 2Gn, 2i! t e. . • . . . . . . . . .. . . . o • • o o o ••• • o • •• •• •• • ••••••• • ••• o • • ••• ••• ••• o •••• •• • • 

N. 161 - So~re .p1erd;o ag 1.?~~s1~b~e l,og.ado .~~. policia do districto de Bicas, pags. 26r,, 270, 
2 !i,. I, .04, •. ' •- , .11, .JOL. . , - o ... .......... .. ...... .. .... . ... .. .. .. .. .. .. . 

N. 165- Sobre reo rganização do serviço sanital'io, pa:;s . ~7:1 , 27~ 1, 28i e .. ........ .. .. ... .. 
lüG - S~brc . l~ ~;oce~~o .• de l.~gi!imação de posses de te1·ras, pag. Z7!!, 2$ 1. 2J·!, 294, 2\li , 20S, 

oO , .~ . , .: , .•21 , o~ ! e ..... .... .. ............ .... .. .. ............ .... ....... .. 
N. 167- Creando cade ira~ prima•·ins no distri cto do Ribeirão Vermelho, pags. :1>3, 2ü l, 

2!ti , :J ~ .; e . .. . . .. ... . . .. . . . .. . . .. .. ...... . . . . . ... ......... . .... .... o ••• • ••••• •• • 

N. HH - Sobre despejo de pl'.Jdios r usti cos ou urbanos, pa.gs : 2\1~ . 2!16 e . .. ... ...... . ... . • , 
N. 169 - c.o?~edgndo li ceiça ao J.• tabc11ião da comarca da \'i çosa, pags . 2~~. :joJ{l, :w·?, 310, 

.'J . , d.l e .. .. ....... .. .. .. ................ .. .... .. .. .. .. .... .................. .. 
N . 17-1 - S?b~c..o orçamento defl niti\'O do exercicio de 1~•. pags . :10 ·, 31\l. :117, :: ·~ t , :; '3, 

.HI , ., ,!) e .. ... .... ...... ... .. ...................... . ....... . .. .... ..... . .... . . .. . 
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PAGINAI 

266 

343 

328 

176 
116 
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271 
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:319 
29:) 
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223 
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293 
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318 

265 

361 

221 
247 

317 

349 

29~ 

331 

292 

31G 
:l92 

340 

N. 115 - Sobre 1H'Op<t:;anda do consumo do ca fê no extrangeiro, pags . :-:5, 2:oS , ~63, ~; 1, 
27J e........... .. . .... .. ....... .... .. .... . .. ... ............. ............ .. .. .. .. :.!Jl 

N. ·.·5 - \Prop<?sição n . :..5 sobre is~oção de i.npostos para sociedaJes destinadas a pro-
porciOnar a venua do caro .................. ....... ·.... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 35 

N . 10ó - Sobre exploraçües de areias auriferas.. .. ........ .. ...... .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • 37 
N. 110 - Sobre nulli fl cação de actos da Camara Municipal do Pomba, (>a!!s . 37, :1;1, 47, -11, 

!lO, !l i e ......... ..... ...... .... ..... .. ...... .... .. .. ...... . ..... : .......... .. . .. , !H 
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XIX .. 

PAGINAS 

N. Hl- ~obre creaçllo de municiplos .... . .. . ..... .. . . .. • .. .. .. .. .. .. . .•. . .••... ... •. .•..... 
N . 71- Sobre mudança da epocha da reuniio do Congresso. pags. 4:1 e . ... . ...•...•... . 
N. 73- Sobre E. F. de Poços de caldas a S. José dos Botelbos, pags. 4;, ti l, \14, !JS, ll :l, 

IH), 111, 15\ e ... . .. .. .. ... ... . .... ....... .. . .... ... ........ . . . .... .... .. .. .... . . 
N. U.> -Sobre registro de hypotbecas na comarca de Juiz do Fóra, pags. 4i, i:il, 5 ;, ;,(l, 9.\ 

9-1, 11) '· 114, l!-i'l e .. . .... .. . .• ........ .... .. .. . . ... .......... .. . . . .... . •..• . . . .... 
N. RS - "obre alleração <.l o Pessoal da Secretaria da Camara, pag~ . :,a e .. . . . . . . . . . . . . . .. 
N. 39 - Sobre campos de demonstração na zona da ~1atta, pags. ü~ o . . ... . . .. .. . . . : . .. .. . 
N. !ll -Revogando o art. 3: da Resolução n . 3, da Camara, pags. IV• e .. ... . . .... .. . •.. . . 
N. 122- Sobre desmembramento <.lo districtos, pal{s. 61 e .. ... . .. ... . .. . .... .. . ..... . ..... : . 
N. 6·! - :<obre exploração do leito do Rio das V emas . ... .. .. .. . ....... . , . . . ...... . .. . ... . . 
N. 123- Sobre modltlca~ão do!. lei do Imposto territorinl, pags. !17, 111, 1~1, 217, 247, 2.'•2, 

t .:i, ~58 e ... . . .. .... ... .. . .... ..... . ... ...... . . ... .. ........ · · · · · · · · · · · · · · ·• · · ·· 
N. 6 I - s obre provisão de :tdvogados .... .. . .. . . .. .... ... . . . .... . .•.. ..... ......... . ..... . . 
N. "-'\ - Sobre mudança de nome da cidade do Bomflm, p&j:!S. 110 e .. . . . .. . .. .. .... .. .. .. . . 
N . 127 - . Annullamlo 11ctos da C!lmllra Municipal de S. José do Paraiso . ... ... ........• . .. . 
N . 81 - Sobre E. de F . da Cllpita1 a Pitangu~· . pags. 183, 11:18. 21.) e .... ..... . ...... .. .. . . 
N. 101- Sobre matriculas ole Minas ............. .. ..... . . .... . . .. . · .. .. .... . ....... ... . ... .. 
N. 87- Sobre revogação do art. 13; da lei n. 1 · ~5,pags. 284, ~91 e .. . .. . . . ... ... . . .•.• ...• 

Do Senntlo : 

45 
,,9 

170 

2:;'\ 
112 
92 
!l2 

. 9l 
IH 

326 
108 
lU 
172 
226 
2:11 
:116 

N. 12ó\ - Sobre e~tallstica dn prodnc~llo do café ·. . .... .. .. .. .. ..... .... .... .. .. . .. .... ... . . 3~ 
N. 107 - Sobre nulliJa•Je de uma deliberação da asscmbléa municipal de Caratinga, pags. 

1'•'1, 174 0 . ...... . .. . .. .... .. ...... . ............. . :... .... ..... .... .............. 193 
N . 12l- Sobre instituição do monte-pio dos fnnccionarios publicos, pag3. 2:l7 , ~5', 2i2, 

258, 2it, 28:1, 2.11, :1111, :1ot, 'i ·~> e.. ........... ....... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 344 
N . 132 A. Resultante da ememla n . '• da proposição n. i9, pags . :!li.'•, 2il, 2-l5, 29 1, :111, 

317 e........... .. . ..... ..... ........ ..... .. ........ .... ... .. .. ..... . . ........... 326 
N. 123 - Rcgulanlio o esercicio da profissão <.lc pharmaceuticos . pags . 27o:, :.!84, 2:13, ~5 .. 

29j, ao:1 e ... .... ... .. . . ...... .... .... ........ , .. . . . ..... . . .. . .. .. .. . . .. .... ..... 302 
N . 121 - Sobro creação de cadeiras de instrucção primaria. pngs . 27.', 2$o , 31'J o 

~.-,o. . .. .... . . .... ... . . ... .... . . . ..... . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 350 
N . 13~ -Sobro feira de gado no municipio do Mar de Hespanha, pags. 2~ 1 '. 3l.'i, :; i(l, 3l l, 

:i'!l,3:11e .. .... . ..... .. ..... . ....... . .. ... . .. ........ .. ...... ... .......... ..... :tl9 
N. 131- Sobre incompatibili <la<.lc eleitoral, pa:;:s . ::6, 3111. :lli!. 3 :->, 3óo c......... . .... ... a11 
N. 132 -- ~obre privilegio á Companhia Leopoldina para construcção de cstt·adas do ferro , 

pags . ;;tü, :;Jt, <ll3, ai•, au c.. ... ........ .. ... .. ............... ... ....... ... .... 35) 

REPRESENTAÇÕES 
Do juiz ole direito, juiz substituto e promotor de Palmyra, sobre tabclla do vencimentos e 

restabelecimento lias aposentadorias . ...... . . .. .. ..... .. ...... . . ..... . .... ... .. .. .. ... .. 
De eguaes funccionarios das comarcas do romb:t, Palma, Carangola, Abre Campo. Muria-

hê, Formiga, Boa Esperança, Pouso Alegre, Varginha, Alvinopolis , Tres Coo·ações, San-
ta Rita de Cassia, Juiz de Fóra e Pitanguy , adherindo {t mesma representação . . ., . . . .. 

Do agente eucutivu municipal de Uberaba, reclamando contra loos lia respectiva ca-
mara .. ......... ...... ... ... .. . ... . . ... . .. ... ... . . . ............... .. .. . .. . .... ... .. .. 

Da Camara Municipal de Juiz de Fóra, sobro o serviço de cxecu ç!lcs flscaes do mesmo 
municipio . . . . . ........ .... . . ..... . . ... .. .. .. .. . . ..... ......... ... . ... ......... . ... .. .. . . 

Da Congregação da Escc~a I,ivre de lllusica lia Capotai .. ...... ....... ............ .... .. . . .. . 
Do jniz de dirilito de Ouro l'ino, sobre tabella de vencimentos .. .. ....... . .. . . ..... . .... .. . 
De habitantes do districto da Piedade da Boa Esperança, pedindo transfcrencia para a co-

marca do Piranga . ... .... ... ... ......... . . . .. .. ..... . ............ ... .... .. .... .... ..... . 
Da Camara Municipal <.le Villa Nova de Lima, pedindo transfercncia para esta Capi-

tal. .... ...... ............. . .... . . .. ... . .... . .. .... ........ . ... .. . .. . . ... . ...... ...... .. 
De diverso< commerciantes do Estado, declarando contra a taxa de imposto, sobre a im-

portaçllo da Cerveja para este Estado .. .. . ....... .. ........... .. .. >' .... .. .. .... .. ... .. . 
Doa proprietarios das fabricas de cerveja • Bavaria • e outras, sobre o mesmo asRnm-

pto ... ... ...... ... . . ... . . .. .............. .. ... . .. . . .... ... . . . . . ...... .. . ........ . .. . ..... .. 
De habitantes do povoado de :Santo Antonio de Lisboa, sobre creaçllo de cadeiras prima-

rias . ... ... . ... ....... .... . . ... .. . . . ... ..... . .. . .. ......... . . . . . .. . . ... . ........... .. .... . 
Do ~~e~~~~~~d1~a ~~.m~.r~ .. 3~~.~i·c·i~.~~. ~~ .. '~~1.1~ .• ~~ .~ · . ~~~~~!: .~~~~~ - . ~~~~.~~~~. d~. ~~~~~. ~~ .. ~: 
Da Camara Municipal do Bomtlm, reclamandiJ contra a lei n . l ll da Villa de Itauna ... . ... . 
De juizes de direito, substituto e promotor lia comarca de Uberaba, sobre tabella de ven-

cimentos ..... .. .. ... .. ..... .......... ... ................ ...... .. . . ....... . .. ... ........ . 
De habitantes do districto de Santa Cruz de Floriano Peixoto, reclamando contra o esbu-

lho que lhe fez o municipio do ltauna ....... ... .. . .... ... ..... . .. ...... .... .. .... .. . 
Doa Jeu~:~"t!:~r~!~~ .. . s.~~~~i.t~.t~·s· ~ .. ~~~~~~~~ .~~~.1~~~: .~~ . :~~~~~~. ~~. ~~~~.):~· .. ~~~~ .. ~~~~~~~ 

31 
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36 
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96 

103 
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De habitantes do districlto de c S. Antonio da Columna • sobre creaçlo e conservação de 
cadeiras .•.•.••. . ..... ... ... . ... •........• .•.. .. . ... ••. . . . . • . ..•..•.............. .. . · •. · . • 

Das Camaraa Municlpaes de c Juiz de 11'óra • e c Ouro Preto •. sobre o serviço de execu-
ções ft~e~es dos respectivos municiploe. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . .. ...... . ..•.. .. ..•. . 

Dos profesaorea publicoa da cidade de « Ouro Fino • sobre tabella de vencimentos . . . . •..• 
Da Câmara Municipal de • Villa Braaiha • eobre quest.~ó de limites ..... . .••. . .. ... .....• . • 
Do Co~~~~elho dlatrlctal de c s. Joae dos Botelho<~ •· pedindo andamento do projecto o. 12•. 
De habitantes do dlstricto da .. Piedade do Paraopéb& •, pedindo sua transfereocia para a 

· ·Comarca da Capital. ••.. . .. ...... ... . ....••• . .•.•...... · .. ·•• •• ··.···· .. ·· .. . . •. · · .. · · · ·. 
Do proprietarlo da fazenda de • S. Domingos •, do. distrleto da cidade de Muzambinho, 

sua transferenria para-o municlpio do Cabo \'erde . ... ... .. ........ . . ..... . .... . . ... . .. . 
Da Camara Municipal de c S. Paulo de lllurlaM •, sobre questão de divisas ........ . •.. . .. 
De. Maooel Bernardino de Andrade e outros, sobre transferenclas do fllzenda . . ..•.. . . .... . 
De habitante• do distrlcto de S. Si mio, sobre restauração da cadeira do sexo masculino . .. 
De habitantes de S. Antonio do • Rio Acima •, sobre transferencia de parte desse distrl-

cto para a Comarca de Sabará........................... . . . .. ... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Da Meaa administrativa da Santa Casa de • Sabuâ •, pedindo auxilio para rest .uraçllo do 

Hospital do Lazaroa ...•... ·... .. . . . . . . . . ..• . •...••...... · .. .. · · . . .... • ... ..... .. • . · . ... ·. 
De di_versoa magistrados, adherindo a reprcsentaçlo, sobre restabeleci mento das aposenta-

rias ............. ... . .. . .. . . ..... ....... .. ... .... .... ... ................ . .. . ... .... .... ... . 
De contribuintes municipaes de M: nte Alegre, reclamando contra a lei n. 3 daquello mu-

nicipio .. .......... . .. ... . . . ......... .. ........ ... .. . . .. .. ....... . ... . .......... . .. . ... .. 
De habitantes do distri cto de S. José doa Alegres, pedindo transferencia para S. Caetano 

da Vargem Grande . . . . . . . . .. . . . ..... . .... .. ....... . . . ·. · . ... · ·. · . . · . . . · .. .. · · · · .. · · .. ·• 
De habitantes das fazendas Douradinho e Buritys, pedindo tran sferencia para Villa -

Platina ... . . .. .. . . .. . ..... . .. . ...... . ..... ................. ... ...... .. ........... . .. .... .. 
Da Camara Municipal de Itajubá, pedindo reYogação de impostos .. .. ...•. . .......... . . . . ... 
Da Santa Casa de Misericm·dia da Capital, pedmdo um auxilio para conclusio de suas 

obras . .. .... . ... .. ...... . . ... . . ...... .. . ... ............... ... . . ....... ................. . 
De vereadores da Camara Municipal do Monte Carmello, sobre desmembramento de dis-

tricto ..... .... .... .. ... . .. ... . .. . . . . ... . . .............. . ...... ...... . . ... .. ............ . 
De professores do municlpio de Entre Rios, sobre aposentadorias .. . .... . . . ..... . . .. . .. ... . 
De habitantes de Jacu h~· . pedindo amalio pecuniario . ....... .. ........ . . .... ... ........... . 
Da Dircctoria do Collcgio - Salcsiano, da Cachoeira do l:ampo, sobre auxilio pecunia-

rto .... .... .... ..... .. . . ... ....... .... .... .. ...... .. ......................... . .... .. 
Dos professores publicos de S. Paulo de 1\Iuriahe, sobre tabellas de vencimentos ........ . . . 
Do agente executivo municipal de Cachambú, sobre \'enda de prasos foreiros . .... . . .. ... .. . 
De habitantes do distrlcto de S . l:ruz das Areias, pedindo transferencia desse districto . . . 
De habitantes do districto do Páo Grosso, protestando contra a transfercnéia da fazenda 

do Rotulo .. . .. . ... .. ..... . . ... . . . ... .. ... . ..... . . . .. . ...... . ......... . . . ...... ... . . . .. .. .. 
De habitantes do tlistricto do Rosario de D. Viçoso sobre questão de limites ...... . .. .. . .. 

Do 'KiO::~~~-r. ~-~~~i:.o .. ~~. ?.ó~e·s· .d~ : ~~~~~~~~-~·. ~-d·l~:~i-~~~- ~- -~~~ -~~~~:~~~~~~-. ~~-~~.i~~-s. ~-~ -~~~~~ 
De Josó Garcias de f.o tloy, sobre tabellas d·• ,·cncimentos . ... .... ... . .. .. ..... . . ....... . ... . 
Dos professores de Con:;onhas do Campo sobre tabella de vencimentos . . .... . . .. ..... .. . . 
Da Associação Commerc1al e Industrial de Itaúna, sobre a immigração - Turca ... . . .. ... . . 
De lavradores do municipio de S. Manoel, sobre valorizaçllO do cafe .. . . . .. . ..... . . .. . .. . .. . 
De habitantes de uma parte de Montes Claros, sobre creação de cadeira primaria . . .. ... . . . 
Do Concelho Districtal da Conceição do Rio Acima, sobre restauração de cadeira .. ...... .. . 
De habitantes do districto do I' i menta, sohrc medida de estatistica . .. . . .. .. ...... ... . . . . . .. . 
De habitantes do S. Jose dos Paulistas. sobre di\·isas ..... .. .... .. .. .. ... .............. . .. .. 
Do pr~side!ltc e mcmb•·os do Concelho Districtal de Barreiros, sobre criação de cadeiras 
Do EG~~~~~~- n~p~i,·Ii~à~-~ ·ciõ ·s: · r;~ci;õ · ci~· i.iiãõ: - ~ õi>~é · DiéiÍici~ · de. ê8iiii8úéi1.'.'::::::::. :::: 
Da Camara Municipal de Palmyra, sobre questão de divisas ....... . . ..... ... .. . . ..... ... . .. . 
De habitantf!s da Camara Municipal de Santa Anna dos Ferros e de Santa Anna do Pa-

rai~o . sobre questão de es atistica . . _. .... .. . ... ....... .... . . . . .. . . .. .. .. ........ . . .. .... . 
De Totlla Frodcnco Unzer, sobre colomzação .. . . .. . .... ... . ... . ... ... ..... . ... . .... .. . ... . . 

REQUERIMENTOS 

De Deputado• : 
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103 
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125 
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140 
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173 
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190 
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214 
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200 
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341 
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Do br. Delfim Moreira c ~tros, sobre redncção de tarifas.. . . .. . . .. ... ... . .. . . .. ..... .... . .. 4~ 
Do sr . Luiz Casslano, pedindo um mez de licença .............. ... ... ... ........ ........ .. .. rtS 
Do sr. José _Gonçalves, pedindo a nomeação de uma commissão para estudar o problema 

da \•alorJzação do café......... .. .. . . . .. . . . ... .. ...... .... ... . . .............. ... . . ..... ... 262 
Do sr. Julio Tavares, pedindo n nomeação de uma commissão, incumbida de agradecer ao 

Governo do dr. !i ilviano Brandão, os serviços por elle prestados ao Estado. e -de cum-
primentar, em nome da Camara, ao sr. dr . Francisco Salles, depois de sua posse de 
presidente.. . ............ . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . . 314 

De dh·erso• , 

Do engenheiro Lu i~ da Rocha Miranda, sobre exploração de areias auriferas. . ......... . ... 36 
Da Companhia The S. Paulo Transway Light and Power Limited pe:lindo concessão de di-

reito de desapropriaçio de terras .. .... .... . .. ... ..... ... .... .'..... .. .. ... . . . . .. . . . .. .. .. 86 
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XXI 

De contribuintes do munlclpio de cabo verde, reclamando contra a lei n . 55 ..•• . ... . . . . . . 
De Antonio Martiniano Ferreira, 11edindo pagamento de ordenado simples ..••... . ......... 
De Herbert •o· Oilplm, pedindo privilegio para exploraçlo do rio das Mortes .... . ........ . . . 
De Allpio Augusto de Mello e d. Maria Emilla de Vilhena, sobre augmento de venci-

mentos .......... . .... ....... . .. .. . . . ... . . ...................... .. ... . .... . .. .. ....... .... . 
De Vicente Ribeiro do Couto, pedindo auxilio para completar seus estudos de Bellas 

Artes . . . .. ........... .. .... . . .................... . ... . .. ........ · · · ·. · . ............... . 
Do escrivão do crime da comarca de Marianna, pedindo medida de vantagem para o~ de 

sua classe .. .. . ....... . ...... . . ........ .. .. .. . . . ... . ....... .. . .. ...... . .. .. ...... ~ •. . ..• 
De Francisco Pinto Lara e outros, pedindo transferencla da fazenda ....................... . 
De André Avelino de Figuoiredo, pedindo restituição de multa .•. .. . •......... ... . .. .. •... .. 
Do Thesoureiro da Recebedoria de Minas, sobre relevação de pagamento de alcance veri-

ftcad'l em suas contas ........... . . ... .. .. . .... .... ....... . .. . . . ....... ... . .. .. .. . .. . .. . 
Da professora da primeira cadeira - de Leopoldina, pedindo allivio de restituição de quan· 

tia demais recebida....... . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. ... . ............. ..... . . 
Do Jlrofessor Francisco Angelo Coelho, pedindo licença para estudar na Escola Normal de 

S João doEI-Re>: .......... .... ............. . . ...... . ...... ..... . ..... . . ... ... . ... .. .. .. 
De Theodoro Sebastaão Torres Wua·ta, pedindo perdão ............. .. ................ . ..... o. 
Da Superiora do Collegio da 1mmaculada, desta Capital, pedindo um auxilio para seu es-

tallelecimento .... .. . .. . .... . . ... ... . .. ..... . •.. .. . ....... . . ... . . .... . .• . . ........ . . . 
Do professor Pedro do Amaral Bambirra, pedindo a publicação gratuita de sua arithmeti-

ca theorica e pratica. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•...... ... 
Dos professores publicos da Villa de Guaranesia, pedindo verba para pagamento de venci-

mentos, como professores de Cidade .................. . . .. . ........ .... ....... ....... .. 
De Benjamin Flores, sobre a publicação gratu ita de uma revista de mineração . .. .... . . .••.. 
Da Companhia 1ngleza de Minera~ão do Morro Velho, sobre exploração do rio Parao-
De R;~:.;i~i ·Pi~eõi& · ;.~· Xb;e;. : ·.;ãtiiódO' · ~~~·~ · ~Çãii · Jã · léi. n;~·~~·c·ii>~·· · ;~~·é ·c~e~~ o~· i.;;põ~iõ 

sobre cabeça de rez , vendida na feira de ~res Cora~ües do Rio Verde ....... ... .. . . .. . . 
De Augusto Libanio, sobre exploração do leito do rio - Sapucahy . . . .. . . o ............... .. . 
Do professor da cadeira vrimaria. do Morro do Pilar de Gaspar Soares, sobre impressão 

g ratuita de seu compendio de instrucção e educação civica ... . . . •. . .. •.... . . .. . . . ... 
Do José Dias Duarte, pedindo privilegio para exploração do leito do rio - Pil·acicaba ... .• 
Do engenheiro Mi~_uel Arrojado Lisbóa, sobre expluração do leito do rio- l'ariL ... .. . . .. . . . 
De Jose Teixeira Marques, protestando contra o pedido de Norberto Gilpim, para explora-

ção do rio das Mortes ....... .. .... .. ... ... ............ ... ............................ . 
Dos professores publicos da cidade de S. João ::\epomuceno, sobre tabellas de venci-

mentos .. . ...... . .. ...... . ....... ....... . . ..... .... .. ... ... ... . ..... . ... .. . · · ........... .. 
Do dr . Antonio do Prado Lopes Pereira, sobre exploração do rio- Piracicaba .. ....... . . . 
Do capitão Arthur llaas e outros, sobre exploração dos rios -S. João e Guardas . . ....... . 
De Alfredo Doux e onta·os, sobre explo••ação dos rios - Soledadc e Maranhão .. . . . .. . ..... . 
De Joaquim Coelho dos s~.ntos Monteiro, sobrll transfercncia da fazenda do • Sobrado •· ... . 
De Severino Salustiano da ~ilva, pedindo que a disposição da lei n . :11!1, se appllque tam-

bem üs causas do juiz substituto ... .............. .. . .................................. . 
De Fr.ancisco de Assis f;;rcira Vianna, reclamando contra o acto pelo qual foi alterada a 

lea provmcaal n .. L 1~ .. .... . .... .. . . .... . .. . .. .. ...... . .... .. ... .. .. .... .. . . ... . ... .. . .. . 

Dos J':~~!~o~~~of~;~l.i~~.s .d.~ .ri.d~d~. d.~ .~~~~.~:. ~~~~.i~d.~ .~~ r~a .. paa:~ .. a~~~.uis~?~~ . . ~~ •. ~~.~i.l~~ 
De Benjaauin Flores, sobre explora~ão do rio - S. Francisco . . ......... ......... .. . ... . ... . 
Do coronel Emygdio Germano, sobre exploração do rio Piranga e sobre a construcçilo de 

uma E. F. que partindo da Central vá a S. Qui teria ............. .. ....... .. ...... .... .. . 
Do professor publico da villa de S. Manoel. Robre tabella de vencimentos .. .. ........... .. . 
Do tenente-coronel Antonio Gentil Gomes Candido, sobre explora~ão do rio - Oualaxo do 

Norte .... .. ......... . .. 0 .......... . ............... ...... .......... . ........ . ... ....... . 

Do e~c~iv~o do jury e olliciacs de justiça do Juiz de Fóra, sobre verba para custas ju-
dlclar•as , ......... ... ... . ... ..... ... .. ...... .... .. . . ...... . . ....... .. .. .. .. . . .. . .. .. . 

Do primei~o tabellião ~.a eomaa·ea do Manhuassú, _pedindo. licença . . . .. . .. .... .. .. ..... .. .. . 
De João Panto de AI meada. sobro exploração do rao - A~ uruóca . .... . . . ... . .. .... ...... .•• 
Do engenheiro Manoel Cavalcanti de Albuquerque e outros, sobre exploração do rio- Gua-

laxo do Sul ..... . . . . . ... . .. . .......... . . ... ... ... •• .. . . .... . .•.. . ...• . ... .• .. ...•.• •. .. . . 
De Alfredo \Valter llelbuth. sobrG exploraç;lo do rio- Abaetc .... . .. .. ...... .. ....... . . ..•. 
De Alberto Andrc Delpino, sobre augmento de vencimentos . •• ... . . .. . , .• .. ....• . ..•. . . ..• . 
De Rosa Faustina de Azevedo Lobato, pedindo licença ........ .. ... o ....................... . 
Dos empregados da porta das SecretariM de Estado. pedindo equiparação de vencimentos. 
De José Polidoro da Rocha, sobre transfcrencia de fazenda ............. .... ... .. .......... . 
Do bacharel Nelson Coelho de Senna, sobre exploração do rio -Doce . . . .. . • .. ........ ..• • . 
Do engenheiro Carlos Alberto da Rocha, sobre E. Ferro .............•.. . . ....•. ••. . . . .••. . • 
Do major. João 1~nacio,~a Costa Santos, pedin~o contagem de ~empo' .. .. .. ....•....... . ... 
De Joaquam lldetonso , anto Coelho, sobre equaparação de vene~mentos ........ •.. ..•..••.. . 
Do bacf1arel Agostinho Max imo Nogueira Penido, pedindo abono de vencimento . . . ... . . o .. 
Do vigia-fisca l do Parahybuna, pedando perdão do alcance verificado em suas contas . . ••.• 
De Ignacio José dos Santos Prata. e outros, sobro exploração do leito do rio - Abaeté .. . .. 
Do porteiro da extlncta Secretaria da A"'ricultura, em exercício do cargo de continuo, nas 

llinanças, pedindo pagamento de dilferença. de vencimentos ..... .... .................. .. 
De Edmundo Dantes dos Reis. pedindo abono de vencimentos aos escrivllos do crime ... . . . 
De Collatino Marqnes de Sousa o outros, sobre exploraçllo dos rios - Arassuahy e Jequi-

tinhonha .................. ..... ...... . . .... . .. ........ . ....... .. ... ... ........ .. ..... . . 
De Manoel Rodrigues Trindade e outros, sobre e:.:ploração industrial no Pomba, Pa.rahybuna 

e Muria.hé .................. .. .... ... .................................... · .. ... .... . .. 
De Rodolpho Candido de Sousa, sobre exploraçllo do J'io - Jequit.ahy .•.. .• ..•••••. . •..• . • 
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De Oraciano Gome~ Calcado, sobre explorli~o. dos rios - Maoahúbas o ltatyaiussú ....... . 
De·Ntoolau Antonio Tassara de Padu&, pedindo ser considerado em commisdo, como ma-lle ~~:n~gs:~~~!i3!a~& il~o~~~e~· •• p;;;ú~'do . ~~a·. i;&~aré~e~~í~' pa~. & 'ciiãiri~iõ. d:â' vliiá 

- ·Pla\lna .... ...... ............ . ....... ............ ..... . ...... . ........ ... ...... .... .. . . 
,poa engenheiros ftscaes da E. Ji'. Oéste de Minas, sobte augmento de vencimentos . ..... .. 
De C&r~oa ·~rtlnellr e !>ut_ros, sobre exploraçllo de rios . ..... .. .. ... . .. ... . ....... . ......... . 
De Jollo Cimillo de Ohve1ra Penna, sobre explor~tçlo tio rio Slpó . .................. .. .. .. .. 
,Do oapltllo Francisco Ramalho Pinto, sobre- construcçllo de casa nesta C&pital. .. . .. . .•.• . . Dõ dr. Joaquim Julio Proença e outrO&. prdtestando contra o pedido da companhia lngleza 

' do ~orro Velho sobre exJlloraçllo do rio . Paraopeba .. . .......... . ......... ..... .... . 
Do engenheiro Jayme Bretas Bhering, sobre exploraçllo do ribeirlo S . Antonio ......... . 
t)e Joio Nepomuceno Ribeiro Orsini, sobre porcepçllo de vencimentos, como profeasor em 
· disponibilidade ..... . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .......... . . ... . .... .. . ..... . . . 
Dos engenheiros Castro & Rtleler, pedindo isençlo de impostos para uma fabrica de oarbo· 

reto de calcio . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . ...... .. 
De JoM· Cezario de Miranda Ribeiro, sobre exploração do rio - Maranhllo .. .. . ... ... ... . 
De Pedro Falei Junior. sobre Jlagamento de vencimentos . .............................. .. 
De FranciRco de Paula Galvlo, sobre licença ................ ... .... ... · .. .. ... .. ........ . 
De,lulio Bueno Horta Barbosa. sobre explora~o do rio -S. &rbara .......... .. ........ . . 
De~oaqalm Ga.oparino P. de Magalhles pedmdo auxilio para estudar - Bellas Artes .. .. 
De Thomaz Alves de Figueiredo, sobre transferencia de fazenda . ....... . . . .... . . .. . .. . ... . 
Do dr. Gomes Lima, ex-•!here de policia, apresentando suas despedidas .. . . .. . .. .. . . ... ... . . 
Resumo dos trabalhos .. . .. . • .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . • .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . ...... . .. ..... .. . . 
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Do ar. Ribeiro de Oliveira, communicando o dia de soa cÍw•ada a Capital ........ : ... .. .. . 
Dos srs. Silva Fortes, Astolpho Dutra, Delfim Moreira e Jatme Gomes, commanicando es-
Dos tar::n c~re;;~~~e~:rfsr~mfd~: 8~~~a~~e~a~~~~~-riica~do' estare~. p~()~ptos' p~;â . os. t;â: 

tllhos . . : ...... : ... ........ . ......... . ......... . .. ......... .... .. . .... .... ...... . ....... . 
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De Antonio :More1ra, sobre reducçlo de tar1fas ............ .............. ....... . . · ....... . .. 
Do sr. deputado Epaminondas Ottoni, justificando sua ausencia .. .. .... .... .... ......... .. . 
Do dr. Francisco Antonio de Salles, agradecendo a communlcaçl!o de ter sido reconhecido 

e proclamado presidente do Estado . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. ... . . . .. ... . 
Do dr. Pacifico Mascarenhas, communicando nllo poder r.omparecer para tomar posse de 

vice-presidente do Estado, por motivo de molestia .... ............. . ............ . ...... . 
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