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CONGRESSO JY.J:INEIRO 

ANNAES 

DO 

SENADO MINEIRO 

ACTA DA J.a SESSÃO PREf'ARATORIA 
AOS 12 DE JUNHO DE 1898 

Ao meio di a, em um dos salões do edifl-
cio em que funcciona a Secretaria da Agri-
cultura, nesta cidade de Minas, acham-se 
presentes os srs. Rebéllo Horta e P. Dru-
mond. 

Não tendo comparecido nenhum dos mem-
bros da commi8são de Policia, o sr. ReMI-
lo Horta occupa a cadeira da presidencia 
e convida o sr. P. Drumond a occupar a de 
l. • Secretario. 

Não havendo numero legal o sr. Presiden-
te convida o sr. Senador presente a compa-
recer amanhã, á hora regimental, e levanta 
a sessão. 

ACTA DA 2.a SESSÃO PREPARATORlA 
AOS 13 DE 'JUNHO DE 1898 

PRESIDENCIA ElO SR. REBtJLLO HOP.'rA . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes · os srs. Rebéllo Horta, P. Drumond 
e Levindo Lopes. 
· Abre-se a sessão : 

A convite do sr. Presidente o sr. Levindo 
Lopes uccupa a cadeira de 2. · Secretario. 

E' lida e approvada a acta da sessão an-
tecedente. 

O sr. l. · SECRETARIO tlá conta do seguinte 
EXPEDIEN1'E : 

Um officio do sr. senador José Bento No-
gueira, de 27 de maio, communicando que, 
por incommodos de saude, não póde achar-
se presente á sessão de installação do Con-
gresso e pedindo 20 dias de licença.-Quan-
to á primeira par-te, tlca o Senado inteirado 
e quanto á segunda tlca sobre a mesa para 
ser em occasião opportuna remettida à com-
missão de Constituição e Poderes. 

Não havendo ainda numero legal, o sr· 
Presidente convida os srs. sena1ores pre· 
sentes a comparecerem amanhã, á ho.ra re-
gimental, e levanta a sessão .. 

ACTA DA 3." SESSÃO PREPARATORIA·, AOS 
14 DE JUNHO DE 1898. 

I 
PRESIDENCIA DO SR. NECESIO TAVARES 

( 1. o Sect•etario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Necesio Tavares, Bernar-
dino de Lima, P. Drumond, Rebéllo Horta, 
Mello Franco e Levindo Lopes. 

Abre-se a sessão : 
E' lida e approvada a acta da antecedente, 
0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 

diz que acaba, infelizmente, de fallecer o sr. 
desembargodor Francisco de Paula Prestes 
Pimentel, presidente do Tribunal da Relação, 
e requer que se consigne na acta um voto 
de profundo pesar por tão infausto aconte-
cimento e que se nomeie uma commissão 
para acompanhar o feretro, cujo sahirnento 
deverá ~er lagar hoje, âs 5 horas da tarde. 

O SR. PRESIDENTE declara que não ha nu-
mero para deliberar, mas que .a Mesa, inter-
pretandp os sentimentos do Senado, vaf;lman-
dar consignar na acta o voto de pesar e no-
meia para membros da commiseão que tem 
de acompanhar o feretro os ~rs. senadores 
Mello Franco, Rebéllo Horta e ·bevilldo 
Lopes. 

Não havendo ainda numero legal para a ' 
installação do Congresso, o sr. Presidente 
declara que vae se officiar nesse sentido ao 
Governo e à Cama.ra ,do~ · srs. Deputados, e 
convida os srs. Senadora~ presentes .á com-
parecerem amanhã, á hora regimental, e le-
vanta a sessão. . 

·. ' 
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ACTA DA 4." SESSÃO PREPARATORIA, AOS 

15 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDENCIA DO SR. NECESIO TA VARES 
(1. · Sec1·eta1·io) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
:presentes os srs . Necesw Ta~ar~s , Bernar-
dino de Lima., P. Drumond, Te1xe1ra da C~sta, 
Rebêllo Horta, Mello Franco e Levmdo 
Lopes. _ 

Abre-se a sessao. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Of!icios 

Um do sr. senador Joa.quim An tonio Gomes 
da Silva de 30 de maio, communicando que, 
por enc~mmodos de saude em pess?as d_e 
sua família não póde comparecer as pri-
meiras sessõ~s e pedindo, por isso, um mez 
de licença. Quanto á primeira parte , fica o 
Senado inteirado e quanto á segunda fica 
sobre a Mesa para ser em occasião opportu-
na remettido á commissão de Constituição e 
Poderes. 

Outro do sr. 1. · Secretario da Caw.ara, de 
hontem datado, communicando não haver 
ainda na cidade numero legal de Deputados 
para a installação do Congresso.-0 Senado 
fica inteirado. 1 

0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra 
pela or dem, diz que a commissão incumbida 
de representar o Senado nos funeraes do sr. 
desembargador Francisco de Paula Prestes 
Pimentel, Presidente do Tribunal da Relação, 
cumpriu o seu dever acompanhando o fer~ .. 
t ro e prestando deste modo homenagem as 
·virtudes civicas do illustre morto. 

o sn. PRESiDENTE declara que o Senado fica 
inteirado. 

Não havendo ainda numllro legal, o sr. 
Presidente convida os srs. Senadores presen-
tes a comparecerem amanhã, á hora regi-
lllental, e levanta a sessão. 

ACTA DA 5.a SESSÃO PH.EPARATORIA, AOS 
16 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDENCIA DO SR. NECESIO TAVARES 
( 1. · Secl'eta1'ÍO) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
}lresentes os srs. : Necesio Tavares, Benar-
uino de Lima, Teixeira da Costa, P. Dru-
mond, .Rebêllo Horta, Mello Franco, Joaquim 
Alvares, Levindo Lopes, Camillo de Britto e 
Josino de Brito. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
Não ha expediente. 
0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo a palavra 

pela ordem, pede para mandar consignar na 
acta que se acha nesta Capit~l desde hontem 
as 11 1/2 horas da manhã mas, chegando ao 
Senado, tinha-se levantado a sessão poucos 
-momentos antes. 

o mesmo sr. diz que o sr. senador Ro-
quette pediu-lhe para oommunicar a? S~na
do que não póde e;omp_arecer _nos pr1me1ros 
dias de sessão por motiVO d~ .mcommodo de 
saúde em p·essoa de sua fannlla. 

O SR. PRESIDENTE declara que, quanto á 
}.a. parte, a reclamação do nobre senador se-
rá attendida, e, quanto á 2.a, o Senado fica 
inteirado. 

0 SR. REBI~LLO I:iOR1'A 1 obtendo egualmente 
a palavra, communica que o sr. s_e1_1a_dor Joa-
quim Dutra, em carta que lhe <!_mgm, pede 
fazer sciente ao Senado o seu nao compare-
cimento ás primeiras sessões por incommo-
dos de saude em pessoa de sua fam~lia, mas 
que julga poder comparecer do d1 a 22 em 
deante. . 

O Senado fica egualmente inteirado. 
O SR. PRESIDEN1'E declara não haver ainda 

numero legal de Senadores para a abertura 
do Con "'resso e convida os srs. Senadores 
present~s a comparecerem_ amanhã, â hora 
regimental , e levanta a sessao. 

ACTA DA 6.a SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
17 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDENCJA DO SR. l'iECESIO 'l'A VARES 
(1 : Sec1·etario) 

Ao meio dia, feita a ~hamada, acham-se 
presentes _os srs. : N_ecesiO Tavares, Bernar-
dino de Lima, Teixeira da Costa, P. Dr_u-
mond Rebêllo Horta, Mello Franco, Joaquim 
Alvar~s, Levindo Lop~s , Camillo de Britto, 
Josino· de Brito e KuiJltscb ek. 

Abre-se a sessão . 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
Não ha expediente. 
Não havendo ainda numero legal, o sr. 

Presidente convida os srs . Senadores pre-
sentes a comparecerem amanhã, á hora re-
gimental, e levanta a sessão. 

ACTA DA 7.n SESSÃO PREPARATORIA AOS 
18 DE JUNHO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. NECESIO TAVARES 
( l. · Secretario) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs . Necesio Tavares, Bernar-
dino d\3 Lima, Teixeira da Costa, P. Dru-
mond Rebê llo Horta, Mello Franco, Joa-
quim 'Alvares, Levindo Lopes, Camillo de 
Britto Josino de Brito e Kul)itschek, faltan-
do co~ causa part icipada os srs. Joaquim 
Dutra Gomes da Silva, Nogueira e Roquet-
te e ~em ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
EXPEDIENTE 

O !fiei os 
Um do sr. 1. · Secretario da Camara dos 

srs. Deputados, ~communicando haver nu-

mero naquella casa do 
do fica inteirado. 

\ ~ 
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Outro do sr. senador Gomes Valladão, 
communicando que por incommodos de 
saúde deixa de comparecer a sessão de in-
stallação, e pede 30 dias de licença. 

Quanto á primeira parte, o Senado fi ca 
inteirado, e quanto á segundo, fica sobre a 
mesa para opportunamente ser remettida á 
Commissão de Constituição e Poderes. 

DA 9.• SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
20 DE JUNHO DE 1898 

I'RESIDENCIA DO SR. NECESlO TAVARES 
( 1. • Sec1·eta1·io) 

Um telegramma do sr . senador Carlos 
Sá communicando seguir no primeiro va-
por.-0 Senado fica inteirado. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os sr.: Necesio Tavares, Bernar-
dino de Lima, Teixeira da Costa, Josino de 
Brito, Levindo Lopes, RebêHo Horta, P. 
Drumond, Kubitschek, Joaquim Alvares, 
Mello Franco,Costa Senae Oamillo de Britto, 
faltando com causa participada os srs. : Joa-
quim Dutra, Nogueira, Carlos Sá, Gomes 
Valladão, Gomes da Silva, Frederico Augus-
to e Roquette, e sem ella os mais srs. 

0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra 
pela ordem, communica que o sr. senador 
Frederico Augusto, comparecerá ás sessões 
logo que lhe permitta o seu estado de saú-
de.-0 Senado fica inteirado. 

Não havendo numero legal, o sr. Presi-
dente convida os srs. Senadores presentes a 
comparecerem amanhã, á hora regimental, 
e levanta a sessão. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, o sr. Bernardino de Lima, oh-
tendo a palavra, communica que, por moti· 
vos de força maior, não poude comparecer 
hontenil á sessão.-0 Senado fica inteiJ'ado. 

Encerrada a discussão, e approvada a 
acta, a qual vae a archivar-sa. 

ACTA DA 8.n SESSÃO PREPARATORIA, AOS 
19 DE JUNHO DE 1898 

Não bavendo ainda numero legal para a 
installação do Congresso, o sr. Presidente 
convida os sr . Senadores presentes a com-
parecerem amanh ã, á hora regimental, e 
levanta a sessão. 

PRESIDENCIA DO SR. NECESIO TAVARES 

( 1. · SecretM·io) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Necesio Tavares, Teixei-
ra da Costa, P. Drumond, Rebêllo Horta, 
Mello Franco, Joaquim Alvares, Levindo 
Lopes, Camillo de Bri tto, Josino de Brito e 
Kubitschek, faltando com causa participa-
da os SI'S. : Joaquim Dutra, Gomes da Silva, 
Nogueira, Roquette, Carlos Sá , Frederico 
Augusto e Gomes Valladão, c sem ella os 
mais senhora~. 

Abr·e-se a sessão. 
O SR. PRESIDENTE convida o sr. senador 

Kubitschek para occupar a cadeira de I. · 
Secretario. 

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

0 SR . l,' SECRETARIO d:i COU ta do se-
guinte 

EXPEDIENTE 

U~1 offlcio _do sr . dt' . Prefe ito da Capital, 
env1ando a lista do corpo diplomatico ex-
trangeiro residente na cidade. 

ACTA DA 10. · SESSÃO P!{EPARATORIA, AOS 
21 DE JUNHO DE 1898. 

PRESIDEl\CIA lJO SR. NECESIO TA \'ARES 
( 1. · Sec1·etcwio ) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs Necesio Tavares, Bernardi-
no de Lima., P. Drumond, Josino de Brito, 
Teixeira da Costa, Rebêllo Horta, Mello 
Franco, Levindo Lopes, Joaquim Alvares, 
Costa Sana, Kubitschek e Camillo de Britto, 
faltando com causa participada os srs. Fre-
derico Augusto, Roquette, Gomes Valladão, 
Nogueira, Carlos Sá, Gomes da Silva e Joa-
quim Dutra, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
O sr. I.· Secretario dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Um offlcio do sr. senador Joaquim José 

de Oliveira Penna, de 15 do corrente, com-
municando que, por incommodos de saúde, 
não pôde, por emquanto, comparecer às ses-
sões e pedindo para esse fim a necessaria.. 
licença. 

Quanto à primeira parte, fica o Senado 
inteirado, e quanto á segunda, fica sobre a 
mesa para ser, em occasião opportuna, re-
mettido á commissão de Constituição e Po-
deres. 

Outro do mesmo sr., communicando que 
deu as precisas ordens para serem collo-
cadas no edificio onde está funccionando o 
Senado as campainhas electricas, deixando 
de attender por em quanto ao assentamento 
~o telephone por não estar ainda feita a 
mstal!ação do serviço na nova estação.-0 
Senado fica inteirado . 

O SR. PRESIDENTE decla,ra não haver ain-
da numero legal para installação e convida 
os srs. Senadores presentes a comparece-
rem amanhã, á hora regimental, e levanta a sessão. 

Um telegramma do sr. senador Frederico 
Augusto Alvares da Silva, ·de hontem d~ta
do, communicando que hoje aqui cltegará 
afim de tomar parte nos trabalhos do Con-
gresso.-0 Senado fica inteirado. 

Não havendo ainda numero legal para a 
installação do Congresso, e devendo o sr. 



senador Frederico Augusto aqui chegar ho-
je ás 3 e meia horas da tarde, conforme o 
telegramma que acaba de_ ser .lido, o s;. 

·Presidente suspende a sessao ate essa hora 
afim de que, verificada a presença d.e s. exc., 
se façam as necessarias comJ_UuntCaç~es a 
tempo de realizar-se amanhã a wstallaçao do 
Congresso. 

A's 3 e 1,2 horas da tarde, reaberta a s~s
são compareceram mais os srs . Frederrco 
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Augusto e Ferreira Alves. . 
Havendo numero lega l, o sr. Presrden te 

declara que vão ser feitas a.s necessarws 
communicações ao governo e a Camara dos 
srs. Deputados, afim de que a installação da 
4.a ses~ão da 2 ." Legislatura do Congresso 
Mineiro, tenha logar amanhã, a _uma hora 
da tarde, no edificio em que funccwna a Ca · 
mara dos srs . Deputados, devendo os srs. 
CongrGssistas reunirem-se com antecipação, 

.â hora marcada, para se proceder ao sorteio 
da commissão que tem de receber o Secre-
tario de Estado, incumbido de ler a mensa-

. gem presidencial. 
Nada mais havendo a tratar-se, o mesmo 

sr. declara mais que a ordem do dia para 
23 do corrente é a eleição da .Mesa e das 
com missões permanentes, e levanta a sessão. 

I. n SESSÃO ORDINARIA, EM 23 DE JUNHO DE 
1898. 

I'RESIDENClA DO SR. ANfONIO MARTINS 
( Vice-P1·esiderte) 

SUmiAI\JO :-Ordem do dia :-Eleição da Mesa 
· commis ões 

Ao meio dia, feita a ch!).mada, acham-se 
presentes os srs. : Antonio .Martins, Necesio 
Tavares Bernardino de Lima. Levindo Lopes, 
P. Drumond Kubitschek, Ferreira Alves, 
Frederico A~gusto, Josino de Brito, Teixeira 
da Costa, Costa Sena., Camillo de Britto, 
Mello Franco e Rebéllo Horta, faltando com 
causa participada os srs. : Roq uette, Gomes 
Valladão, Nogueira, Carlós Sá,Gomes d~ Silva 
'e Joaquim Dutra, e sem ella os mais srs. 

Abre· se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da ant~ceclente. 
0 SR. CAMILLO DE BRITTO commumca que O 

sr. senador Joaquim Alvares deixa de com-
parecer á sesRão por encommodos de saúde. 
-0 Senado fica inteirado. 

0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 
.diz que as Camaras .Municipaes de Caldas, 
Monte Santo, Bom Successo, Bagagem e Ube-
rabinha mandam representações ao Congresso 
Mineiro por intermedio do Senado, pedindo 
a revog~ção do art. 104, da Constituição do 
Estad.o. 

Portanto enviando á Mesa essas represen-
tações, pede que sejam ellas publicadas no 
jornal offlcial. 

O sa. PRESIDENTE declara que as represen-
tações vão ser copiadas para serem publi-
cadas e remetti'das depois á commissão de 
Constituição e Poderes. 
Rep1·esentações dirigidas ao Cong1·esso Mi>~ei?·o 

Paço da Camara Municipal da cidade de 
Caldas, 7 de junho de 1898. 

lllmo.- exmo. sr -A Camara .Municipal da 
cidade de Caldas vos ped~ que sejaes, peran · 
te o Cono-resso do E tado, o interprete dos 
seus sentimentos manifestados em sua ses · 
são de 9 do corrente, e consubstanciados na 
seguinte moção unanimemente approv.ada : 
«A Camara Municipal ua cidade de Caldas, 
usando das attribuições que lhe concede o§ 1· 
do art. 121 da Constituição Estacloal, repre-
senta ao Congresso Mineit'O sobre a cor;v~
niencia da reforma do art. 104 da ConstitUI-
ção citada, no sentido de se t· conceuida apo-
sentadoria aos funccionarios publicas.» 

Os membros desta Camara, certos de que 
vos digneis acceitar esta incumbencia,se con-
fessam desde jà gratos a vós. 

Saúde e fraterniclode.-Illmo . exmo. sr. dr. 
Virgilio i\1artins de Mello Franco, dd. senador 
estadoai.-Francisco Vaz Pereira, presidente; 
Manoel Dominoues da Silva Junior, Manoel 
Joaq uim Garci~ Rosa, Jos~ Barbosa. de Pa~la, 
Domingos lmmediato, Jose Venanc10 da Silva 
e Juão Bernardes de Sousa. 
~ecretari a da Camara Municipal de Monte 

Santo, 14 de junho de 1898. 
Exmos. sril. representantes do Estado de 

Minas Geraes no Congl'esso.-Usando ua at-
t ribui ção que lhe confere o art. 121 § l. · . d.a 
Constituição do Estado, a Ctl mara .Mumci-
pal da cidade de Monte Santo vem represen-
tar a v. exc. sobre a conveniencia de se res-
taurar a aposentadoria dos ma gistrados e 
demais funccionario s publicas do Estado, 
revoo-ando-se o disposto no ar:t. 104 da men-
cion:da Constituição. 

Sendo o poder judiciario um dos ramos ·da 
soberania do Estado, sobre o qual repousam 
garantias de summa importancia~ e que. tem 
sob sua guarda os interesses mais palpitan-
tes dos cidadãos, quaes os que de. correm d_9s 
direitos de liberdade e de proprredade,. nao 
podem os magistraclos ficar em condições 
taes que não possam manterse . com a so-
branceria que devem ter na soCiedade. 

E' a elles que se acham entregues respoi_l-
sabilidades da maior relevancia e a cuJa 
egide devem acolher-se o~ pe~seguidos p~la 
prepotenc ia ne~asta do dmh e~ro e pela m-
fluencia deleterJa dos gananciOsos de man-
dar, devencl~ portanto estar a coberto . de 
decepções e desacatos que Jecorrem da falta 
de meios de independencia , de decente sub-
sistencia e condigna representação. 

O meio social em que vinmos não cogita 
mais de posições , nem do honrada~ , não 
acata os individuas pelo ~eu merecunento 
e é inexoravel para os que lhe são pesados. 

E' certo, pois, que negar se aos magi~tra
dos meios de dignamente se mantere_m e. fa-
zer perielitarem os. interes~e~ da JUStrça, 
pois não ba direi to de se exrgrr delles abne-
gação que é cousa voluntaria. e muito pouco 
commum, principalmen1 e _acen~ndo-se-lhes 
com a miseria quando por mvahdos não p~
derem J'úais prestar servi ços como premiO 
dessa abnegação. 

E isso é àltamente deJlrimente para um 
Estado brioso, como se preza de ser o nosso. 

I. 
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Seria, pois, muito vantnjoso que o Estado 
remunerasse os magistrado~, de modo que 

_aos econ0micos garantisse um modesto pe-
culio na velhice, mas desde que não possa 
conceder-lhes essa garantia por um augmen-
to real e sufflcienta em seus vencimentos, 
entende esta Camara que a aposentadoria é 
um remedio. impre~ c indivel. 

Em S. Paulo, onde os magistrados têm 
mais ou menos o dobro dos venciment.os dos 
magistrados mineiros, têm no fim de sua 
carreiJ·a a aposentHdoria para coroar seus 
esforços, ao passo que os nossos após uma 
vida de privações e tr•abalhos servirão de lu-
dibrio e encommodo á soci edade, quando 
não queiram cur jr á surdina suas amar-
guras. 

Paço da Cam11 ra Municipal da cidade da 
Bagagem, em 4 de Junho ele 1898. 

lllmos. exmos. srs. Pre~idente e membros 
do Senado Mine iro. - Tratando-Ee actual-
mente nesEa angusta Assembléa de um obje-
cto de cuja soluç?ío pende o porvir de uma 
das mais importantes classes de que é for-
mada a sociedade, queremos dizer da ma-
gistrat.ura, não p, demos nem devemos per-
man ecer mud os e JnJi:tr., rentes ante tão me-
lindroso assumpto, pois que delle já remos 
surgir comequencias qu e, por sua natureza, 
terão necessari amente de aggrun1r o ja tão 
an gustioso estado de nossa p1:1 tri~. . 

Si est as co usas se en ten ,Jfm com os ma-
gistrados, o que diremos agora aos profes-
sores 1 

Os vencimentos dessa de~protegida e 
laboriosa classe são até irrisorios. Não 
dão para as primeiras necessidades da vida, 
o que ainda não acontece no visinho Es 
ta do. 

Sua posi ção é ainda ·mais precaria qu e a 
dos magistrados jà tão mal reco mpensados. 

Por todos estes mo ti vos pede esta Camara 
que se decrete a reforma constitucional, 
concl:ldendo-se a aposentadoria a:os funccio-
narios publicas do Estado, IJ que será um 
acto de reconhecida justiça.- Aristides da 
Silveira Lobo Sobrinho, Luiz Antonio de 
Passos, Francisco Leonel de Magalhães, Fe-
linto Orlindo, Francisco Paulino da Costa, 
João Baptista Gomes de Azevedo, lsac Soa-
r~s de Magalhães e Amazilio Pinto de Maga-
hães. 

Paço da Camara Municipal da cidade de 
Bom Successo, 27 de maio de 1898. 

Exmos. srs. membros do Congre~so de Mi-
nas. A Camara Municipal da cidade de Bom 
Successo, sempre solicita !lO desempenho 
das attribuições que lhe confere a lei basi-
ca da organização do Estado, legitimo ga-
rante na defesa de direitos individuaes ou 
de uma classe, vem, com subida honra e res-
peitosamente, como tantas out1·as munici -
palidades, representar ao Congresso deste 
Estado sobre a conveniente derogação do 
art. 104 da Constitui ção Mineira, cujo dis-
positivo supprimiu a aposentação a que ti-
nham di!'eito «pro labore>) os empregados pu-

. blicos. 
Assim procedendo, manifesta esta muni-

cipalidade a acertada deliberação approvada 
em sessão de seus trabalhos, no dia 26 do 
corrente, em pról ue tão justa medida, já 
lembrada e convertida em projecto apresen-
tado à consideração do Congt•esso Mineiro 
pelo illustre patriota senador Virgílio .Mar-
tins de Mello Franco. Saúde e fraterni-
dade. 

Entendemos que o cidadão que desde over-
do rd os annos atit·a-se ao longo e dispendioso 
tirocínio das leis de S/3U paiz; que na prati-
ca da justiça tem frequenti>simas vezes de 
aiTrontar a m <~ l evolencia dos pl'epotentes e 
o. calummia dos injustos; que atra.vessa im-
pavido entre a turba hostil, dominanuo as 
paixões partid a r ns sem pre me~quinhas, sem- · 
pre brutaes e inso lentes ; esse que não con-
sente polluir a tóga para não macular a 
lei ; que encanece ao serv i<;o da pat ia que 
lhe dá remun eração inferior á que tem o 
simples mechanico ; esse heróe, finalmente, 
é benemerito, digno ou an tes credor da gene-
rosidade de sua pakiu quando já invalidado 
pelos annos e alquebrado pelo trabalho. 

E.1tende, poi s, esta Camara que a aposen-
tadoria de que ora se trata nes~a digna Cor-
poração é acto ele justiça , cuja decretação 
virá satisfazer as aspirações de todos ps nos-
sos concidadãos fi lhos do Estado que digna-
mente representam ·- Sa'lide e Fraternidà-
de.- Al()xandre ele Mello Cabral,.presidente; 
Jose Gonçalves de Sousa, vice-presidente; 
Constantino Silva, I · secretario ; Antonio 
Joaquim de Vasconcellos, Eduardo Baptista 
l e i te, Beraldo Pereira Caxeta, José dos San-· 
tos .Guedes Rita e Bernardo Gonçalves Bor-
ges . 

Camara Municipal de Uberabinba, 2 de 
junho de 1898 

Exmos. srs . Deputados ao Con gresso de 
Minas.-A Camara Municipal de Uberabi .. 
nha, usando du direito que lhe outorga o 
art- 72 § 9 da Constituição Federal , e tendo 
em vista a vantagem que advirá da imme-
diata derogação, pelos devidos tramites do 
art. 104 da Constit.uição· Mineira, houve por 
bem approvar a seguinte moção, apresen-
tada pelo vereador José Velloso Carneiro 
de Rezende, em sessão do dia 17 de maio 
proximo passado : - «Indico que a camara 
represente ao Con grEsso do Estado, nos ter-
mos do art. 121 § I .· da Constituição, sobre 
a necessidade e conveniencia que ha em 
estabelecer na legislação Estadoal .a apo-
sentadoria dos funccionarios publicos, ada-
ptando o projecto nesse sentido apresenta-
do ao mesmo Congresso pelo senador Virgí-
lio de Mello Franco. 

Octavio Carlos de Sousa, presidente e agen-
te executivo; Sebastião de Almeida Pinho, 
Vice-presidente; Fidelis Guimarães\ padre 
Antonio Cardoso, vereador; Polybio ae Frei· 
tas Mourão, vereador; Antonio Carlos de Car-
valho, vereador; Ladisláo Ferreir•a da Silva, 
vereador; Custodio de Oliveira Machado, ve-

Sala das sessões, 17 de maio . tle 1898. 
José Valioso Carneiro de Rezende.» 

reador. · 

Trazendo · esta resolução ao vosso conhe- . 
cimento, esta ca mara cumpre gostosal11ente 
um dever, submettendo-a â apreciação do 
Congresso, no intuito de cooperar com seu 
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contingente para o beneficio. de uma d~s 
classes mais distincta e mais credora. e 
consideração, entre as demais, a que es~ão 
a:ffectns os diverRos ramos do vosso serviço 
publico. · 

Parece desnecessario alargar-se em consi-
derações relatiramente a este assumpto, 
porquanto, vós, os represen~niJtes do Poder 
Legislativo, melhor do que nmguem, os re-
conheceis.. · 

E ortanto, limitando-~e ao que a?1ma 
fica' ~:xposto esta Camara aguarda chew _de 

. - 'o ,-osso favoravel pronunCia-convJcçao, · . · d 
mento.-Saúde e fratermdade.-0 presJ en-
te Sereriano Rodrigues da Cunha, .- O se-
cr~tario, Francisco da Fons~ca e Silva. 

~
. 0 sr. PREH DENTE :-Na !órma do art. IH 

o regimento interno, convido os srs. :-,~na
dores a procederem à eleição dos mem ros 
da mesa e das commissões perman~ntes, d~-
vendo a eleição de Presidente, V:Jce-Presi-
dente, 1 .. e 2.. Secretarios, ser fe tta em ce-
dulas especiaes. 

Para Presidente são recolhida~ 14 cedulas, 
e é eleito o sr . Silviano Brandao, por una-
nimidade de votos. . 

Para vier-Presidente, recolhido egu_al n~
mero de cedulas, e eleito o sr. Anto_mo. Mar-
tins, por 13 votos, tendo o sr. Telxetra da 
Costa obtido um voto. . t o sr. Presidente convida o sr. 1. · S_ecre ~
rio para occupar a cadeira . d~ prestdenCia 
e verificar o resv.ltac o da eletçao. . 

8 

O sr. l.. Secretari0, occupando a cad~Jr_a 
da. presidencia, verifica_ o resu_ltad:> da elet= 

· ção e proclama eleito vice-Pres1dent e do ~J , 
nado o sr. Antonio Martm~, a quem convi a 
para tomar assento . . 

Para 1 . . Secretario, recolhidO o meSlJ!O 
numero de cedulas, à elei to o sr. Nece~? 
Tavares, por 1 ~ votos, tendo o sr. Bernar I-
no de Lima obtido um voto. . 

Para 2 .. Secretario, re colhido e g~al nu-
mero de cedulas ~ eleito o sr. Joaqmm Du-
tra por 13 votos: obtendo o sr. P. Drumond, 
um voto. t 64 d Nos termos da ultima parte do ar · 0 
regimento interno, são proclamados S'!!P· 
plantes dos Secretarios os srs. Bcrnardmo 
de Lima e P. Drumond. 

Para a commissão de Comtituiç.ão e Pode-
res, re::olhidas 14 cedulas, ~ão eleJ~os o_s sr::. 
Mello Franco, Camillo de Britto e NecesiO ~~
vares, por 13 votos cada um, obt~ndo 0 • 
Jo8ino de Brito 2 votos e Frederico Augus-
t.o, um. · recolhido Para a comiUissão de Fm~nças,_ 
egu:tl numero de cedu1as, ~ao_ eleitos os s~s. 
Joaquim Dutra e Gomes da Silva_por l4r' o-
to cada um, e os srs . Antomo ~ar ms, 
T~ixeira da Costa e Bemardino d~ Lima por 
13 votos obtendo os H~. NecesiO Tavares, 
Josino de Brito e Costa Sena um voto 
cada um. - . L · 1 ã Para a commissão de Justiça e eg1s aç 3• 
recolhido o mesmo numero d? cedu~as, ~ao 
eleitos os srs. Camillo de BrJtto, Frederico 
Augusto e Rebàllo · Hr>rta, por 13 votos cada 
um, obtendo o sr . Levimlo Lopes, 2 votos, e 
Mello I<'ranco, um. 

Para a commissão de Qbras Publ$.cas, Ter-
ras, Colonir.ação, Correios e Telegraph_?s, r·~
colhido o mesmo numero de votos, sao elei-
tos: 0 sr. Rocha Lagôa, por 14 votos, e ,os 
srs. Costa. Sena e Ferreira_ Alves, por 13 '~
tos, obtendo os srs. Joaqmm Alvares e Tet . 
xeira da Costa, um voto, cada u~. . 

Para a commissão de Instrucçao P_ublJC~, 
recolhido egual numero de cedulas, sao e~et
tos os srs. Roquette, por 14 votos, Kubits-
chek e p. Drumond por 13 votos, obtendo os 
srs. Mello Franco e Levindo Lopes, um voto 
cada um. M · · Para a commissão de Camaras umcl-

aes recolhido o mesmo numero de cedu-
fa.s ~ão eleitos os srs . . Joaquim Ta vare~ e 
Go~1 es Ja Silva, por 14 votos, e o sr. Levm-
do Lopes, por 13, obtendo o sr. Costa Se na 
um voto. P bl' · Para a commissão de Força u ~ca, r~-
colhido egual numero de cedulas, s~o elet-
tos os srs. Gomes Valladão e Nogueira, por 
14 votos, e o sr. Teixeira da Costa, por 13, 
obtendo o sr. Costa Se na, UlJ! voto. 

Para a commissão de Ag~ICultura., Com-
mareio Industria, Artes, ~mas . e Flores-
t re~olhidas 13 cedulas, sao eleitos os sr~. 
Naos~ueira e Carlos Sá, por 13 votos, e o sr. 
Be;nardino de Lima, por 12, obtendo o sr . 
Rébello Horta, um voto. . . 

Para a commissão de Saude Pubhca, Esta-
tística e Catechese, recolhidas _14 cedula~, 
~ão eleitos os srs. Josino de Brtto, Necesdo 
Tavares e P. Drumond' p~r J 3 voto~ ca a 
um, obtendo o sr. Joaquim Dutra, ~votos, 
e Mello Franco, um. . t d 

Para a Commissão de Requernnen os e 
Partes, recolhido o mesmo null_lero de ce 
dulat~ são eleitos os srs. Joaqmm. Alvares 

14 votos Costa Sena e Ferreira Alves 
P~~ 13, obt~ndo os srs. l:lor.ha Lagôa e Jo-
~ino de Brito um voto cada um. . 

Para a com'missão de Redacç__ão, re?ollndo 
errual numero de cedulas, sao eleitos _os 
s;s. Joaqui~n Dutr::., por. 14 votos, e Levm-
do Lopes e Josino de Brito po~ 13, obtendo 
os srs. C. Sena e Camillo de Britto, um voto 

ca~~r~~~mlJros da commissão Examinadora, 
de que tt .üa o art. 21 da lei 11: 18, de 28 de 
Eetembra. de 1891 ' ~ão recolhida~ 14 ced~
la~ , que, apuradas, dão o segumte resu -
tado: · ·tt 1 ) / Para examinador- dr. CamJllo de Brt o~ 
13 votos i Henrique. Sales, um_ voto. . 

1
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. Para supp1ente- dr. Berl)ardmo de Lima, 
votos . Melló Franco, um voto. - . 

· 0 sr: Presidente declara_ qu~ v ao sor te!-
tas as necessarias communJCaçoes ao Go~e~ -

a. Camara dos srs. Deputados e ao ri-no, 
bunal da Relação. 

Nada mais havendo a tratar-se, o n!esmo 
sr . designa para 25 do corrente a segumte 

ORDEM DO DIA 
Até 4 horas da tarde : _ 

Leitura da. acta, expedie~te,_ apr_esentaç~o 
de . pareceres; projectos, mdiCaçoes, e r e-
querimentos. _ 

Levanta-se a ses~ao. 

f) 

ACTA DA 2.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 25 
DE JTJNHO DE 1893 augmer.to de despesas uo Estado, e, princi-

palmente na actualidade, senti r-se-h ia con-
trariado e não seria mesmo portador desse 
requerimento si não visse que preside ao 
mesmo inteira justiça ; e como elle tem de 
ser enviado a commissão respectiva e desta 
espera a mesma justiça., deixa o orador de 
fazer a respeito do mesmo commentarios que 
aliás já vêm descriptos no corpo do mesmo 
requerimento. - A' couunissão de Finan-
ças. 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS. 
(Vice-Presidente) 

SUMMA!UO : - Acta.- Yolaçllo nd ada. -- Expe-
dienle. - Discurso do sr. P. Drummoud.-Ordern 
do dia.- Pareceres de Commissão. - Licença a 

. Senadores.- 01·dem do dia seguinte. 
Ao meio dia, fe ita a cham~tda, acham·se 

presentes os srs : Antouio Martins, Necesio 
Tavares, Joaquim Dutra, Bernardino de Lima, 

· P. Drummond, Frederico Augusto, Mello Fran·· 
: co, Ferreira Alves, Rebàllo Horta, Kubits-
. check e Camillo de Britto, faltando com 
cousa participllcda os srs : Roquette, GJmes 
Valladão, Nogueira, Carlos Sà, Gomes da 
Silva, Joaquim Alvares e Costa Sana, e sem 
ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta. 

om discussão, ê esta encerrada sem debate 
e adiada a votação para quando houver nu-
mero legal. 

O sa. l, · S~CRETARIO dá conta do se-
guinte 

EXPEDIENTE 
0/ficios 

Um do sr. I. · Secretario da Camara, de 23 
do corante, communicando que, na eleição 
a que se procedeu para membros da Mesa 
.daquella casa do Congresso, foram eleito:i : 
:...,. Presidente, dr. José Tavares de Mello ; 
vice-Presidente, Francisco Ribeiro de Olivei-

: ra ; l. · Secretario, coronel Agostinho José 
Pereira ; 2. · Secretario, coronel Celestino 
Soares da Cruz; e supplentes dos Secretarios, 

· capitão Desiderio Ferreira de Mello e dr. 
.- Felippe Nunes Pinheiro.- O Senado fica in-

teirado. 
Outro do mesmo sr., de hoje datado, com-

municando estar ausente desta Capital o sr. 

0 sr. CAMILLO DE BRITTO communica que 
o sr. Teixeira da Costa, por' encommodos de 
saúde, deixa de comparecer ás sessões por 
alguns dias. O Senado fica inteirado. 

Passa-se á 

APRESENTAÇÃO DE PAREC:ERES, PROJECTOS, 
INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS 

Pm·eceres 

0 Sr. CAMlLLO DE BRITTO, por parte da 
commissão de Constitui ção e Poderes, of-
ferece e vão 1:1 imprimir para serem submet-
tidos à discussão os seguintes 

Po.1'ece1· n . 1 

A commissão de Constituição e Poderes em 
vista dos documentos que instruíram o pe-
dido de licença pelo sr. senadot• Manoel Jg-
nacio Gomes Valladão, é ele parecer que 
seja lhe concedida. por 30 dias. 

Sala das commissões, 25 de ,junho de 1898. 
-Camillo de Britto.-Necesio Tavares.-V.M. 
Mello il<lra.nco. 

Parece1· n. 2 

. dr. Presidente da Camara, a quem, em falta 
do Presidente do Senado, competia convocar 
o Congresso para tratar da apuração da elei-
ção presidencial, serviço esse urgente, e pe-
dindo, em nome do sr. vice-Presidente da 
Camara, para se transmittir esse facto ao 
conhecimento do sr. vice-Presidente do Se-
nado, afim de serem tomadas as providencias 
que o caso exige. 

A . com missão de Constituição e Podere!', 
em vista dos documentos que instruíram 
o pedido de licença pelo sr. senador José 
Bento Nogueira, ê de parecer que seja lhe 
concedida por 30 dias. 

Sala das commissões, 25 de junho de 1898. 
-Camillo de Britto.-Necesio Tavares.-V. M. 
de Mello Franco. 

O SR. PRESIDENTE convoca uma sessão do 
Congresso para o dia 28 do corrente, ao meio 
dia, afim de tratar-se da apuração de Pre-
sidente e vice-Presidente do Estado, realiza-
da a 7 de março do corrente, e manda que 
se oiflcie nesse sentido á Camara dos srs. De-
putados. 

A commissão de Constituição e Poderes, em 
vist11. dos documentos que instruíram o pe-
tlido de licença pelo sr. senador Joaquim 
José de Oliveira Penna, ê de parecer que 
sej.a lhe concedida por um mez. 

Sala das commissões, 25 de junho de 1898. 
-Camillo de Britto-Necesio Tavares.-Mello 
Franco. 

Parecer n . 4 O sr. P. Drnmmoncl, obtendo a palavra, 
envia â Mesa um requerimento do thesou-
reiro da Recebedoria do Estado de Minas 
Geraes, na Capital Federal, no qual esse 
thesoureiro pede que os seus vencimentos 
sejam equiparados aos do thesoureiro da 
Secretaria das Finnnças desta cidade. 

A commissão de Constituição e Poderes, 
em vista dos documeütos que instruíram o 
pedido de licença pelo sr. senador Joaquim 
Antonio Gomes da Silva, é de parecer que 
seja lhe .. concedida por 30 ilias. 

Sala das commissões, 25 de junho de 1898. 
-Camillo de Britto.-Necesio Tarares.-V. 
M. de Mello Franco. 

Como o Senado terá tido occasião de 
observar, o orador é sempre contrario a 
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Parecer n . 5 

A commissão de Constituição ~ . ~aderes, 
em vista das representaç?ú.s dm gtdas ao 
Senado pelas Camams Munt ctpaes de Bom 
Successo de Caldas, da Bagagem, de Monte 
Santo e de Uberabinba, sobre a aposentado-
ria dos empregados publicas, e de pare~er 
que sej am ell as , con jun tame!l te como :proJe-
cto do Senado, r •. 129, attendtdas na dtscus-

sãg·art. 121 da Consti t ui ção f~cul.ta. a re-
forma da Constituição por mJ ctattva de 
qualquer das Camaras do . ~ongresso ou da 
maioria elas Camaras Muntctpaes. 

Uma vez propos ta por um a terça parte dos 
membt'OS do Senado a reforma . do art. 1~4 , 
ainda não foi suj eita aos tramites das 3 t.l!s-
cussões . . t d dor Parece, pois, que o prOJeC o o ~r. Sel} a a 
Mello Franco deve ser submetttdo .a I: 
discu são, secundado pel os ~l~va ntados 111tm -
tos das representações muniCrpaes. 

Sala das com missões, 25 de JUnho ~e 1898. 
-Necesio Tavares, vencido.-Camtllo de 
Britto.-Mello Franc~ . . . 

Vae egualmente a Imprumr· se para a or-
dem dos tra ba l ho~ . 

Nada mais havendo a tratar-se, o s~ . Pre-
sidente desi gna para o dia 27 a segumte 

ORDEM DO DIA 

Até 4 horas cl ~ tarde : 
Leitura da a c ta, ~xped i e !lte ? apresenta-

ção de pareceres , proJectos, md!Cações e Ile-
queri mentos. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 3.n SESSÃO DR DINARfA AOS 27 DE 
JUNHO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. NECESIO TAVARES 

( 1, • Sec1·eta1'io) 

, UMMAHIO :- Acta .-Yola:,ãondiada. -Exped ionte 
- Paaeceres de commissão .-Ordem do cl1a se· 
guinte. 

Ao meio dia, faita a chamada, acham~se 
presentes os srs. Necesio Tava~es , Joaq~tm 
Dutra Bernardino de Lima, Josmo de Brtto, 
Frede~ico Augusto Ferreira Alves, P. Dru-
mond Rebello Ho;ta, Levindo Lopes, Mello 
Franco e Kubitschek, faltando com causa 
participada os srs: Roquette, C~st1t Sana, 
Joaquim Alvares, Gomes d_a Stlv.a, .Carlos 
Sá, Nogueira, Gomes Valladao, Tetxetra d.a 
Costa e Oliveira Penna, e sem ella os ma1s 
srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta encerrada sem debate 
e adiada a votação para quando houver nu-
mero. 

0 SR. J.o SEORETAhiO dá conta do Se-
guinte : 

lO 

EXPEDIENTE 1 
Um requerimento do bacharel Vi?torino 

Antonio do Sacramento, juiz de diretto da 
comarca de Bôa Vista do Tremedal, de 15 
de maio, pedindo a concessã.o de um anno 
de licença, com todos os vencu_ne~tes, para 
tratar de sua saúde.-A' commissao de Re-
queri mentos de partes. 

0 SR. FERREIRA ALVRS, obtendo a palavra, 
pede a nomeação de dous senadores .Para 
substituírem interinamente na commtssão 
de Obras Publicas os srs. Costa Sana e Ro-
éha Lagôa, qu e se acll am _ausentes. 

0 SR. PRESIU ENTE nomeia OS srs. P. Dru-
mond e Ku liitschel{(. 

Passa se á 
Ap1·esentação de pa1·ece1·es pi·ojedos, inclica-

ções e J'equm·imentos 
0 SR. LEVINDO LOPES, por par-te d a C~m!lliS· 

são de Hedacção, ofrerece e vae a ! mprmur ·Se 
para ordem dos trabalhos, a segumte : 
Rfdacçii.o fi nal d? pt·oj ecto n. 135, elo Senado 

Acommissão de Redacção o:fl'erece para a 
discussão a seguinte redacção tina! do pro~ 
jecto n. 135, do 8enadn, approvado em 3. 
discussão em sessão de 15 de setembro do 
an no passado : 

o Congresso do Estado de Mina s Geraes 
dect·eta: 

Art. 1. · Fi ca o Presi dente elo Est~do aucto-
rizado a contrar:ta r com quem mawres van-
tagens otferecer a c0nstrucção de um ~amai 
ferreo , de bitola de um metro entre ~rt lbos, 
que, partindo da Estação de S. ~ra nctsco na 
Estrada de Ferro Oeste de .Mm~s, . ou de 
outro ponto que fôr julgado mais conve-
niente passe pelos mun1cipios de Abaeté 
e Dôre's do Indayá e chegue a S. Gotbardo) 
medeante os seguintes favores : 

a) garantia de juros 6 ·y. ao anno sobre o 
capital efiectivamente emprega~o, não ex.ce-
dendo dtr quarenta contos de reis por lula-
metro ; . . 

'b) privilegio por trinta annos e zona prtvl-
legiada de vinte kilometros para cada lado 
do eixo da linha. . . 

Art. 2. · Revogam-se as dtsposições em con · 
traria. . . . h d 1898 Sala das commissões, 27 de JUn o e . • 
- Levindo Lopes.- Joaquim Dutra.- Josmo 
de Brito. . 

0 SR. FERREIRA ALVES,.por parte da_ COlllmlS· 
são de Ol)ras Publicas, ofl'erece e vao eg~al
mente a imprimir· se pa~a serem submetttdos 
á I .n d1scussão os segumtes: 

Parecer ao p1·ojecw n. 1.00, ela Camw·a, de 
1.896 

Primeira discussão 
A com missão de Obras Publicas, a que foi 

presente o projecto n. 100, iniciado na Ca-
mara dos srs. Deputados, no anno de 1896, 
O· qual auctoriza o Presidente do Estado a 
contractar com quem melhores vantagens 
offerecer o prolongamento da Estrada de 
Ferro de Bello Horizonte a Gonçalves Fer-

·, 
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reira, da cidade de Itapecerica ià da Formiga, 
com os favores dos arts. 1. ·, 2. · e 3. · da lei 
n. 139, de 20 de julho de 1895 ; e a entrar 
em accôrdo com a Companhia Oeste de Minas 
sobre o alargamento da bitola do ramal de 
Itapecerica, ou desapropriar o mesmo, é de 
parecer que sej.a o mesmo subwettido á 
prinieira discussão, como se acha conce-
bido. 

eleito o dr. Leop?ldo ~orrêa, finalmente pela 
mesma fórma fot eleito relator o dr. Car-
neiro de Rezende. 

Pelo Presidente foi distribuído o serviço 
de exame e apuração das actas parciaes pela 
fórma seguinte : do L· districto, dr. Josino 
de Brito; do 2. ·, dr. Silva. Fortes; do 3. ·, dr. 
Leopoldo Corrêai do 4. ·, dr. Freitas Castro; 
do 5. ·, dr. Carnetro de Rezende ; e do 6. ·, 
dr. Camillo de Britto. Sala das commissões, 27 de iunho de 1898. 

...-Ferreira Alves. - J. N. Kubitschek. - P. 
Drumond. Deliberou a Commissão requisitar da Se-

cretaria do Interior todas as actas e papeis 
concernentes á eleição de 7 de março deste 
anno e marcou as suas sessões diar·ias para 
terem Jogar na sala das Commissões do Se-nado. 

Pa?·ece1· ao p1·ojecto n . 103, da Camam, 1897 

Prim ei ra discussão 
A Commis~ão de Obras Publicas, á qual 

foi presente o prnjecto n. 103, emanado 
da Camara dos ~rs. Deputados, em 1897, au · 
ctorizanclo o Governo a ceder á Camara Mu -
nicipal do Rio Novo o predio onde funccio-
na a cadéa daquella cidade, e de parecer 
que seja o mesm o submettido á 1. • discus-
são com a mesma redacçã1J com que veiu 
da Camara. 

Nada mais havendo a tl'atar-se, depois de 
lida e approvada esta acta, levantou-se a sessão. 

Eu, Leopoldo Corréa, secretario a escrevi 
e assigno.-Necesio José Tavares .-Leopol-
do Corrêa.-J. Carneiro de Rezende.-Frei-
tas Castro.-Josino de Brito. - Camillo de 
Britto.-Silva Fortes . 

Sala das Comruissões, 27 de junho de 
1898.- Ferreira Alves .-J. N. Kubitscheck. 
-J?. Drumond. 

ACT_A DA COMMISSÃO APURADORA DA ELEI-
ÇAO DE 7 DE MARÇO, PARA PRESIDENTE 
E VICE-PRESIDENTE DO ESTADO. 

O SR. PRESIDEN'l'E convida os srs. Senado-
res presentes a comparecerem amanhã, ao 
meio dia, no edificio em que funcciona a 
Camat·a dos srs . Deputados, afim de ter la-
gar a sessão do Congresso, convocado espe-
cialmente para dm:-se começo á apuração 
da eleição de Pre~idente e vice-Presidente 
do Estado, · 

Nada mais havendo a tratar-se, o mesmo 
sr. designa para a sessão a realizar-se de-
pois da do Congresso a seguinte 

9RDEM DO DIA 
Até 4 horas da t arde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

Discussão unica dos pareceres ns. 1, 2, 3 e 
4, dfl. Commissão de Constituição e Poderes, 
concedendo licença aos srs. senadores Go-
mes Valladão, Nogueira, Oliveira Penna e 
Gomes da Silva. 

Levanta·se a sessão. 

ACTA DA I. a REUNIÃO DA COMMISSÃO APU-
RADORA DA ELElÇttO DE PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DO ESTADO. 
Aos vinte e oito dias do mez de junho de 

1898, na sala das commissões da Camara dos 
Deputados, reunida a commissão, composta 
dos srs. ·senadorês drs. Necesio Tavares, - Ca-
millo de Brito, Josino ·de Britto e dos Depu-
tados dr. Carneiro de Rezende, dr. Freitas 

Aos trinta dias do mez de junho de 1898 
a 1 hora da tarde, presentes na sala das com~ 
missões do Senado os membros da commis-
são especial eleita pelo Congresso, senado-
res Camillo de Britto,Josino de Brito e Nece-
sio , Tavares e os deputados Freitas Castro 
Silva Fortes e Leopoldo C0rrêa faltando coU: 
causa participada o deputado' Carneiro de 
Rez,ende, continuaram no:s trabalhos da apu-
raçã da eleição presidencial. Em homena-
gem ao gra nde morto marechal Floriano Pei-
xoto a commissão deixou de reunir-se hon-
tem, fazendo isto constar da acta de seus trabalhos. 

Pelo sr. Presidente foi entregue aos mem-
bros da commissão especial as diversas actas 
correspondentes ás seis circumscripções 
eleitoraes ~o Estado, existentes no Senado, 

Nada mats havendo a tratar-se, depois de 
lida e approvada esta acta, levantou-se a sessl.l'o. 

Eu Leopoldo Corrêa,secretario, a escrevi e 
assigno.- Necesi Tavares, presidente · Leo-
poldo Corrêa, secretario ; Josino de B'rito · 
Camillo de Britto ; Freitas Castro ; Silva For~ tas. 

ACTA DA 3.a REUNIÃO DA COMMISSÃO APU-
RADORA DA ELEIÇÃO DE 7 DE MARÇO DO 
CORRENTE ANNO, PARA PRESIDENTE E 
VlCE·PRESIDE.NTE DO ESTADO. 

. Castró, dr. Silva Fortes e dr. Leopoldo Corrêa, 
sob a presidencia do J.ó' e servindo de secre-
tario o ult imo, procederam á eleição de Pre-
sidente, que recahiu, por maioria de votos; 
no dr. Necesio Tavares ; seguindo-se a elei-
ção de Secretario, pela mesma f6rma foi 

A. S.- 2 

Ao 1. · dia do mez de julho de 1898, a I 
hora tia tarde, presentes nas sala das com-
missões do Senado, os membros da commis-
são especial eleita pelo Congre'sso senado-
res Camillo ·de Britto, Josino de Brit~, Neoesio 
Tuvares, e os deputados, Freitas Castro, 
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Silva Fortes, carneiro de Reze~de e Le?p~l
do Corrêa. Foram presentes a com~Issao 
todas as actas existentes na Secretar!a do 
Interior, conforme solicitação do President~ 
da commissão. Nã? ho~v~ reclamação algu 
ma com relação a eleiçao de 7 de m.arço. 
Nada mais havendp a tratar-se, depois d~ 
lida e approvada a acta, levantou · ~e a ses 
são. Eu, Lepoldo Cor~éa, secretariO, ~ as: 
crevi e assigno.-NeceeJO Tav~res, preside!~ 
te.-Leopoldo Corrêa, secretarw .. -J · Car~ei
ro de Rezende.-Josino de Bri.~o .-Frettas 
Castro.-Camillo de Britto.-dr. Silva Fortes. 

ACTA DA 4.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 DE 
JUNHO DE 1898 

PRESIDENCIA. DO SR. ANTONIO llfARTINS 
(Vice-P1·esidente) 

SUl\1\IAIIIO:-Acla.-Leilura e approv~ção de ~ela s 
atrazadas.-Expediente.-Ordem do. dJa ·-:P~OJ~Clo 
e discurso do sr. Camillo de Bntto . . LeJlu.ta e 
approvaç5o de parer.eres.-Ordem do d1a segmnte. 
Ao meio-dia feita a chamada, acham · ~e 

presentes os s'rs . Antonio Mart!ns, Ne~es10 
Tavares,Joaquim Dutra, Ber~ardmo ~e _Ltma, 
P. Drumond Josino de Brito, Teixeira da 
Costa, Kubitscheck, Mello ~ranco, c_osta Se-
na Frederico Augusto,Camlllo de Britto, Re-
bêÍlo Horta e Lavindo Lopes, faltando com 
causa partic:pad1a os srs. Roquette, G~mes 
Valladão Joaquim Alvares, Gomes da Stlva, 
Carlos sá', Nogueira e Oliveira Penna, e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão ante-

cedente e bem assim as da I.n e ~.a sessões 
ordinarias. . 

o sR. 1. · sEORErARio dà conta do segumte 

EXPEDIENTE 
Um telegran1ma do do sr. José B_ento No-

gueira, de 27 do corrente, cpmmumcando es-
tar de viagem para esta cidade, afim de to-
mar parte nos trabalhos do Congresso.-0 Se-
nado fica inteirado. 

Passa-se a 

Esta lei, diz o orador, começou a te_r 
execução em 1893 por espaço de um Ql!atn-
ennio somente, que terminou-se em 189i'. 

o anno passado foram conferidos pre~ios; 
o pagamento não se fez porqu~ na let do 
orçamento de 1898 não se consignou verba 
para esse fim. . 

8abem os nobres senadores ( contin tia) que 
essa lei tem produzido resultados importan-
tíssimos (apoiados ) ; desde o tempo do go-
verno provisorio (e acha- se presente o sr. 
senador Rebêllo Hort<t, que póde affirmal-o) 
confeccionou-se um decreto para conferi-
rem-se premios aos cultivadores de vinha e 
mais plantas industriaes ( apoiaclo do s1·. R. 
Ho1 ·ta) e o anno pa ssado o sr. senador 
Bernar'dino de Lima apresentou tambem um 
projecto muito importante sobre esse as-
sumpto, projecto e~se que não sabe o ora-
dor por que infelicidade deixou de passar 
pelos tramites da discussão tlo Senado o 
anno passado. 

Accrescenta que a unica protecção ao 
desenvolvimento das plantas industriaes, e 
sobretudo ao cultivo dos cereaes, é a con-
ferencia de premios, cujos resultados já es-
tão bem apreciados nos relatorios. Além 
disso, as grandes despesas que se têm feito 
com escolas agrícolas, campos de demon-
stração, não produziram ainda resultado al-
gum. . 

Assim, o orador conclue fazendo appello 
ao patriotismo, ao prestigio e ao esforço 
de todo o Senado afim de se conseguir esse 
grande desideratum-o estimulo aos agricul-
tores pelos premias-e espera que seu~ cal-
legas sejam benignos afim de que o proJecto

1 que acaba de apresentar transite bonançosa-
mente pelo Senado e seja em breve conver-
tido em lei. 

o~··· Presidente diz que, -estando o. pro-
jacto apoiado pelo numero de assignaturas, 
vae a imprimir-se para entrar na ordem 
dos trabalhos. 

São lidos e entram successivamente em 
discussão, e são approvados, sem debate, os 
pareceres ns. I, 2, 3 e 4, da Commissão _de 
Constituiçã.o e Poderes, concedendo 30 dias 
de licença ao sJs. senadores Gomes Valladão, 

Apresentação de pa1·ece1·es, p1·ojectos, 
cações e 1·eque1'imentos 

Nogueira, Oliveira Penna e Gomes da Silva. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr. Presi-

indi· dente designa para o dia J· de julho a se-
guinte: 

o SI'. Camlllo de Britto ve~ â tribu~a 
para apresentar o seguinte proJecto ( Le ) 

Projecto n. :138, do Senado, :1898 

« o Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: . 

Art. 1. · Fica pro rogado o praso de q~e 
trata o art. I.· da lei n. 42, de 13 de maw 
de 1893, por mais 4 an~os, para a conferen-
cia de premias aos culttvadG>r~s d.e plant~s 
industriaes viticultores, fabricantes de VI-
nho e cult~res de bicho de sàda. . . 

Art. 2. · Ficam revogadas as disposições 
em contrario. . 

Sala das sessões Minas, 30 de JUnho de 
1898.-Camillo d; Britto.-P. · Drumond.-
Bernardino de Lima. 

ORDEM DO DIA 

}.a PARTE: 

Atê uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.n PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Discussão da redacção final do projecto 

n. I35, do Senado, auctorizando a constru-
cção de um ramal ferrao que, partindo da 
estação de S. Francisco na E. F. Oeste de 
Minas, vá a S. Gothardo. 

• c. 
~· ~. ... , 

Primeira discussão do pr~jecto n. IOO, da 
Camara., de 1896, auctorizaqdo o Governo a 
contractar o prolongamento da E. de Ferro 
de Bello Horizonte a Gonçalves Ferreira, da 
cidade de Itapecerica á da Formiga. 

Primeira discussão do projecto n. 103, da 
Camara, de 1897, auctorizando o Governo a 
ceder á Camara Municipal do Rio Novo o 
predio onde funccionou a cadê a daq uella 
cidade. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 4.a REUNIÃO DA COMMISSÃO APU-
RADORA DA ELEIÇÃO DE 7 Dl!l MARÇO DO 
CORRENTE ANNO, PARA PRESIDENTE] E 
VICE-PRESIDE! TE oo· ESTADO. 

Aos dous dias do mez de JUlho de 1898, a 
I hora da tarde, pl'esentes na sala das com-
missões do Senado, os membros da commis-
são especial eleita pelo Congresso, senadores 
Camillo ·de Britto, Josino de Britto, Necesio 
Tavares e os deputadss Freitas Castro, Car-
neiro ele RezendEr, Silva. Fortes e Leopoldo 
Corrêa, continuaram nos trabalhos da apu-
ração da eleição presidencial. Nenhuma re-
clamação foi presente à Commissão, relativa 
â eleição de 7 de março. 

Foi apresentado pelo sr. Silva Fortes o seu 
relatorio, de apuração da eleição procedida 
no segundo districto estadoal. . 

Nada mais havendo a tratar-se, depois · 
de lida e approvada a acta, levantou-se a 
sessão.-Eu·, Leopoldo Corrêa. secretario a 
escrevi e a~;ssigno. -~ecesio Tavares, pre. 
sidente.-Leopoldo Cot•rêa, secretario .-Ca-
millo de Britto.-Carneiro de Rezende.-Jo_ 
sino de Brito.-Silva Fortes.-Freitas Castro. 

0 SR. }.o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios 

Um do sr. I. o Secretario da Camara, envi -
ando o seguinte : 

/?1'0jecto· n . :135, cl~ Cama1·a 

O· Congresso do Estado de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. ·. Os officiaes da Brigada Policial 

do Estado, que tiverem bôa fe de officio e 
acceitar\3111 commissão ou emprego ou tive-
rem sido demittidos a pedido não perderão 
seus postos, mas ficarão addidos aos respe -
ctivos corpos com direito a serem apro-
veitados quando houver vagas. 

Paragrapho uni co. Para os eifeitos da re. 
forma será contado o tempo de serviço em 
commissão e, como addido, pela terça parte. 

Artigo 2. · Revogam-se as disposições em 
'Contrario. 

Paço. da Camara dos Deputados, Minas, 
27 de Junho de 1898.-Francisco Ribeiro de 
Oliveira, presidente.-Agostinho Jose Pe-
reira, I.· secretario.-Celestino Soares da 
Cruz, 2. · secretariv.-A' commiss1to de For-
ça Publica. 

Outro do mesmo sr., communicando que 
foram reeleitos por parte daquella Camara 
para examinador e supplentes nos concur-
sos de magistrados os srs. dr. Francisco 
Luiz da Veiga e dr. Camillo Augusto Maria 
de Britto.-0 Senado fica inteirado. 
l Gutro do sr. dr. Secretario do Interior 

accusando a recepção do em que communi~ 
cava-lhe a eleição da Mesa e congratulan-
do-se com o Senado por esse motivo.-Ar-
chive-se. 

0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra ACTA DA 5.a SESSÃO ORDINARIA, EM 1. 0 DE envia á Mesa as seguintes: ' 
JULHO DE 1898 

PRESIDENClA DO SR. ANTONIO MARTINS 
(Vice- P1·esidehte) 

Rep1·esentações das Cama1·as Municipaes de 
Viçosa e Carangola, pedindo ct ?'evogação elo 

ct?'t, :104 ela Constituição. 

SUmtAHIO :-Acta.-Volação adiada.-Expediente. 
-llepresenlações das Camaras Municipaes de 
Viçosa c Carangola, pedindo a revogação do art. 
104 da Coustiluição .- Parecel'es de commissão.-
Ordem do dia.-lledr,cção final do projecto n. 
135, do Scoado.-Projeclos ns. lOJ, de 1896, e 
103, de 1897, da Camam.--Votações adiadas. -
OI'dem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Antonio Martins, Necesio 
Tavares, Bernardino de Lima, P. Drumond, 
Teixeira da Costa, Josino de Br·ito, Costa 
Sena, Frederico Augusto, Levindo Lopes, 
Kubitschek, Mello Franco e Camillo de Brit-
to, faltando com causa participada os srs. : 
O. Penna, Nogueira, Carlos Sá, Gom'es da 
Silva., Joaquim Alvares, G. VaUadão e Ro-
quette, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta encerrada sem debate 
e adiada a votação por f~lla de numero. 

Exms. srs. membros do CongresEO Legis-
lativo do Estado de Minas Geraes. · 

A Camara Municipal ~e Viçosa, Estado de 
Minas Geraes, deliberou, por unanimidade 
de votos, em sessão ordinaria, représentar 
ao Congresso, por intermedio do exm. sr. 
senador dr. Virgílio Martins de Mello Fran-
co, nos termos do art. 121 § I.· da Consti-
tuição Mineira, pedindo, o que faz por esta, 
para ser revogado o art. 104 da mesma Con-
stituição, afim de ser concedida a aposen-
tadoria aos funccionarios publicas do Es-
tado. 

Por.presidir a este acto o espírito de in-
tsira Justiça, espera a Camara Municipal de /' 
Viçosa que esta representação seja bem aco-
lhida como é de direito. 

Viçosa, lO de junho de 1898.-Saudações . 
-Francisco Machado de Magalhães Filho, ~ 
presidente ; Francisco José 1\.lves Torres, 
vice-presidente ; Manoel Lourenço Jorge Ju- I 
nior, 1. · secretario ; Francisco Eufrosino Ro-
mualdo da Silva, 2. · secretario; Sebastião 
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Tito Lopes ele Sa, vereador ; Francisco José 
da Silva Cardoso, vereador; Anto_nio Thom_é 
Teixeira, vereador; João Ba_lJtrsta Lotti, 
vereador. 

Illms. exms. sr3. drs. Presidente e mem-
bros do Senado do Estado de Minas Geraes. 

Trago ao conhecimento de vv. excs. que, 
em sessão elo di a 2! do mez corrente, a Ca-
mlra Municipal do Canmgola deliberou, em 
virtude ele propostí\ apresentada pelo ~er~a
dor dr . Alvaro MoMira d.e Barros Oliveira 
Lima, representar a vv. excs. sobre .a ?O~l 
veni tJncia de set• reformada a ConstJtmçao 
estadoa' no art. 104, onde se dispõe que os 
empregados publicas, de qu aesquer catbego-
rias que sejam , não têm direito a aposenta-
ção. 

A alludida deliberação da Camara tem a 
sua justificação no art. 12! § I.·. da nossa 
já citada lei fundamenta l, e, por 1sto, a Ga-
roara Municipal do Carangola espera que 
vv. excs. a recebam para ser opportuna-
mente attendida como fôr consentaneo com 
a justiça e com a lei. . 

Eis aqui, por 8eu intei~o teô r, a proposta 
do vereador dr. Alvaro L1ma e o parecer da 
«Comm issão especial» ela C amara, que sobre a 
mesm a foi ouvida: 

«Indico que. de confo1 midade com o artigo 
121 § 1. · da Constitui ção deste Estado, se 
soli cite do Congresso do mesmo Estado a 
reforma ela referida donstituição no art. que 
dispõe ql!e fi~am sem ~irei to a aposen,tação 
os fun cc10nar10s pubhcos, quaesquer que . 
sejam os seus cargos. 

Sala elas sessões da Camara Municipal, 2! 
de junho de 1898. O vereador, Alvaro Moreira 
de 'sarros Oliveira Lima.» . 

«A <<Commissão especial>> e deparecer que a 
Camara Municipal officie ao Congresso con-
form e se acha lembrado na indicação supra. 
Sala das sessões, em 2! de junho de 1898.-
Fraga Junior.-Manu_el Romano.»- Saucle _e 
fraternid acle.-0 Presidente da Camara, Joao 
B apt islít 11! a1·tins. . . 

Vão á comm issão de ConstltUJção e Pode-
res, publicando-se antes no jornal o~cial. 

0 SR . TEIXEIRA DA CoSTA communtea que 
o sr. Joaquim Dutra, por motivo de molestia, 
deixa el e comparecer às sessões por alr,uns 
dias.-0 ·senado fica inteir11do. 

Passa-se á 
Ap;·esentaçãn de pa1·eceres , p1·ojectos, 

inclicações e reque?"imentos 

0 m. CAMILM DE BRITTO, por parte da 
commissão de Justiça e Legislação, ofior'ece 
para serem submettidos á Ja discussão os 
seguintes: 

Parec-T oo projP.cto n . 125, da Camo1·a 

A' Commissão de Justiça o Legislação foi 
presente o projecto n. 125, da Camara d_os 
srs. Deputados; trata da remoção dos _magis-
trados nos casos do art. 29 n. 2 da le1 n. 18, 
limitando o arbit!'io que têm ell~ s d.e accei-
tarem ou nno o accesso. 

A situação climaterica de algumas comar-
cas durante os ultimas annos aconselhou os 
juizes de direito a recusa de promo<,:ões que 

suppunbam prejudiciaes a si e a suas famí-
lias, re~ultando dahi a vacancia da comarca 
por tempo indefinido. . 

O projecto procurou remover ~sta dr~c~l
dade de occasião parecendo a commtssao 
que ~ situação m~lborou e o projecto deve 
ser submetti4:1o á primeira disc~ssão . 

Sala das comn1issõ'es, I.· de JUlho de 1898. 
-Camià~o de Britto.-Frederico Augusto. 

Pm·ece1· ao projecto n . 129, ela Camara 

A' com missão de Legi ~ lação e Justiça foi 
presente o projecto n. 129 , da Camara dos 
srs. IDeputados', contendo disposi ções ~obre 
a admissão de tlscaes e a não formaçao de 
mesas eleitora ~s. Contendo disposições com-
plementares ela lei n. !8 de 13 de maio de 
1895, a commissão adapta -o para ser submet-
tido a primeira discussão . 

Sala das com missões, I.· de julho de 1898. 
-Camillo de Britto.-Frederico Augusto. 

Pw·ece1· ao p1·ojecto n . t31 , da Camw·a 

A commissão de Justiça e Leg i ~ l ação, t en-
do em v ista o projecto n. 131, da Camara dos 
srs. Deputados, sobre o qual já emittiu pare-
cer a com missão ele Finanças, adopta-o para 
ser submettido a I.n discussão. 

Sala das commissões, I· ele julho de 1898.-
Canlillo de Brit to.-Frederico Augusto. 

A' 2.n discussão o seguinte: 
Parece1· ao p1·ojecto n. 12t, da Cama1·a 

A' commissão de Justiça e Legislação foi 
presente o projecto n. 121, da Camara dos 
srs. Deputados. 

Restabelecendo o concurso dos candidatos 
aos lagares de jui.z~s de direit? d~ ~onfor
midacle com o espll'lto da Constrtmçao, re-
voga o art. 2 da lei n. I 187,de 7 clejunbo de 
1895 e restabelece o art. 2! da lei n. 18. 

A' commissão parece que o projecto deve 
ser submetticlo á 2.n discussão, na qual apre-
sentará emend .. s. 

Sala das commissões, J.o de Julho de 1898. 
- Camillo de Br·itt.o.-Frederico Augusto. 

Vão a imprimir-se para a ordem dos tra· 
balbos. 

Passa-~e á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Recl ·Cçcio final do p1·ojccto n . 135, do St>n :~do 

E' li da e entra em dis C' ussão a redacçã? 
final do projecto n. I 35, do Senado, auctorr-
zando a constr ucção de um ramal ferrao que, 
partindo Li a estação de S. Francisco, na E. 
de F. Oeste ele Minas, và a S. Gotbardo. 

Não havendo quem peça a palav_Ta, en.cer-
ra-se a discussão, ficando a votaçao adrada 
por falta de numero. 

P1·ojectos ns. 100, de 189.'i , e 103, de 1897, 
da c,lm(.ll·a. 

Entram successivamente em l. · discussão, 
que é encerrada sem dellate, e ~o mesmo 
modo adiada a votação, os projectos ns 
100, de 1896, e 1(3, de _!897, da Camara, au 

... 
' 

' / .J 

ctorizando o governo a contractar o prolon-
gamento da E. F. de Bello Horizonte a Gon-
çalves Ferreira, da ci dade de Itapecerica á 
da Formiga, e a ceder á Camara Municipal 
do Rio 1\ovo o prertio onde funccionou a 
cadê a daq uella cidade. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. pre-
sidente designa para o dia 2 de julbo a se-
grinte : 

GRDEM DO DIA 
I.' PARTE 

Até uma hora ela tarde : 
Leitura da acto, expediente, apresentaçf!o 

de pareceres, projectos, indicações e reque -
rimentos. 

~ .· PARTE 
Até 4 horas da tarde : 
Votação da redação final do prqjecto n, 

135, do Senado, auctorizando a construcção 
de um ramal ferJ'eo que, partindo el a esta-
ção de S. Francisco na E. F. Oeste de Minas, 
vá a S. Gothardo. 

Votação 1. · em discussão do projecto n. 
100, da Camara , ele 1896, audorizando ao go 
verno a contractar o prolongamento da E. 
de Ferr-..1 de Bello Horizonte a Gonçalves 
Ferreira, ela cidade de Itapecerica á ela For-
mi ga. 

Votação, em l. · _di scussão elo proj ecto n. 
103. da Camara, de 1897, auctorizando o go-
verno a ceder á Camara Municipal do Rio 
Novo o predio onde funccionou a cadéa da-
quella cidade. 

1. · discussão do projecto n. 138, do Senado, 
proroganelo o praso de que trata o art. l . · 
da lei n. 42, de !3 de mai o de 1893, pr.ra a 
conferencia ele prernios dos cultivaclores de 
plantas industr·iaes, viticuHores, viniculto-
res, etc. 

Levanta-se a sessão. 

ACT!. DA 6.a SESS.ii:O ORDINARIA AOS 20 DE 
JULHO DE 1898 

PRESIDENOJA I:O SR. ANTONIO MARTINS 
(Vice-P1·esidente) 

SU,\HI AHIO :-Acta.-Volacào atllada .-Hepresenl.n-
ções das Camaras ~ luni c ip aes ele Abaelil 11 S. Juào 
d'E I-1\ ry , pedi ndo a rovogaçãn tio art. 104 cl ;1 COI I· 
stllUi vào.-Ordem llo dia. - Conlerencia de premio · 
aos cu lliYadores elo plantas inrluslriaes .-VotacOt:s 
acliadd .- Ord t3 m do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. An tonio Martins, Necesio 
Tavares , Bernardino de Lima, P. Drumond, 
Mello Franco, Frederico Augusto, Rebéllo 
Horta, Camillo de Britto, Teixeira da Costa, 
Levinclo Lopes, Kubitschek e Josino de Brito, 
falt&nclo com causa participada os srs .. Joa-
quim Dutra, Oliveira Penna, Nogueira, Car-
los Sá, Gomes da Silva, Joaquim Alvares, 
Gomes Vallat.lão e Roquette, e sem ella os 
mais srs. 

Abre se a sessão. 
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Lida a acta da sessão antecedente e posta 
em discmsão , é esta encerrada sem debat.e e 
adiada a votação por falta de numero. 

Não ha expediente. 
0 SR . MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 

envia á me$a as seguin tes : 

Repl'esentações das Oamcu·as Mu nicip aes de 
Abaeté e S. Jnão d'El-Rey, peclin do revoga-
ção do a;·t. 104 ctrr. Constit uição. 

Secretaria dt Camara Municipal de Abaeté , 
em 20 de junho de !898. 

lllmo. Exmo. e Sr.-A Camat·a Municipal 
desta ·cidade em SU \l ~essi\o ele hoje tomou a 
resolução que jnnto envio a v. exc., para os 
devidos tlns.-Saude e ft'aternidade.-IIImo. 
exmo. e sr. senador dr. Vir,g ilio Martins de 
Mello Fr-anco.-0 Pre iclente da C•uuara, 
Dr. José Cand ido de Sou sa. Vianna. 

Secrelal'ia da Camara Municipal de Abaeté, 
em 20 de junho de 1898. 

A Camara Municipal ele Abae(é, tendo em 
attenção que quas i todas as nações civiliza-. 
das não EÓ remune rap1 seu sel'vidores com a 
sobriedade )Jrecisa para a manutenção de 
sua independencia, ele sua su bsiste nci a e de 
suas famílias, garantindo-lhes ainda por 
este meio ou pela apose n tado1·b1 a su bsis-
tencia quando venham a se tom nr invá lidos, 
e que o thesouro do Estado actualmente, não 
sendo dado tomar o a!l•itl'e das remunera-
ções sobl'ias, todavia não será in supe!'avel 
ás suas forças ampar<1l-os postel'iormente na 
invnJidez, consoante com o espí rito de re-
conhecimento e grat idão para com os ser-
vidores iuválidos, tr'aduz ida pela aposenta-
doria. 

Resolve r . presenLal' ao Congr'esso Estadoal 
a necessidade ele set' adaptado o pr'Ojf'cto 
aprese:1tado ao Senado, no anno passado, 
pelo illustre Senador clr•. Virgilr o Marti ns de 
Mello Franco, deventlo es La repl'ese ntação 
ser levada ao seu destino por intet·medio elo 
illustre auctor do project9 . 

Sala das Sessões, 20 de Junho ele 1898.-Dr. 
José Candido de Sou a V1anna, prestdente, 
Augusto da Silva e Sous,t, Josué Rod!'igues, 
2.· secretario (vencido) , Jac inLbo Alvares da 
Silva, Herculano Alvares ele Sou~a, João 
Paulo San tiago, Modesto Pires Ribeiro. 

Paço da Camara Municipal de S .Toão 
d'El-Rey, 26 de junho de 1898. 

Exrns. srs. - Cumprindo dcterm in 1ção da 
Camara, levo ao vosso conhecimento que 
esta, em sessão de 23 de maio ul timo, ap-
provou a seguinte indi cação: 

« ln ·li co que esta Ca mal'a rep resente 
ao Congresso rio Estado no sentido de ser 
votada uma lei r·est~ belrcendo as aposenta-
dorias dos funccionari os publicas que ha-
jão envelhe ~ i ·Jo ou se invalidado no serviço 
de seus empregos. 

Sali1 das sessões, 23 de maio de 1898 >> -
Exms. srs. membros do Co n g 1·~ ss0 do Estado 
ele Minas Geraes. Pad!'e João Pere ira Pi-
mentel, v:ice-Presidento da Camara e Agen-
te executivo em exercício. 

As representações vão á Commissão de 
Constituição e Poderes. 

I' 
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·o sr. Rebêllo J-Icn•tn, allegando motivo 
justo, pede ao sr. Presidente se digne S':lb· 
metter á consideração do Senado o pedido 
<1ue ora faz de exoneração do cargo de mem-
bro da Commissão de Justiça e Legislação. 

O sr: I~I·csidcntc.>, declara que, logo que 
haja numero legal, submetterá a votos o 
Jleditlo do nobre Senador. 

Não havendo pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos, passa-se á 

SEGU NDA PARTE DA ORDEM LO DIA 

Deixa-se do proceder á votação das ma-
terias cuj a discussão se acha encerrada, por 
·não baver num ero legal. 

Conferencia ele premias aos cult ivaclOJ·es de 
p lantas inclustl'iaes 

E' lido e ent!'a em J.n discussão o proje-
~to 11. 138, do Senado, prorogando o praso 
<leque trata o art . l. · ela lei n. 42! de 13 
de maio de 1893, para a conferencia ele pre-

. mios aos cultivadores de plantas indus-
iriaes. 

Não havendo quem peça a palavra, en-
·cerra-se a di scussão e fica a votação adiada 
]_)Or falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar se, o sr. Pre-
sidente des igna para 4 do corrente a se-
guinte : 

ORDEM DO DIA 

] ,n PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da neta, expediente, apresentação 

·de pareceres , projectos, indicações e reque-
Timentos. 

2.n PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Votação da redacção fi nal do projecto n. 

135, do Senado, auctorizando a construcção 
de um ram al ferrao que, partindo da esta-
-ção de S. Francisco na E. F. Oéste de Minas, 
vá a S. Gothardo. 

Votação em J.n discussilo do prujecto n. 
100, da Camdra, de 1896, auctorizando o Go-
verno a contractar o prolongamento da E 
Ferro de Bello Horizonte a Gonçalves Ferrei-
-ra, da cidade de Itapecerica á da Formiga. 

Votação em 1 ·" discussão do projecto n. 
103, da Camara, de 1897, auctorizando o GJ-
verno a ceder á Camara Municipal do Rio 
Novo, o predio onde funcuionou a cadea da-
<JUella ciclarle. 

Votação, em I. " discussão, do projecto 
n. 138, do 8enado, prorogando o praso de 
que trata o art. l. · da lei n. 42, de 13 de 
maio de 1P.93, para a conferencia de premi os 
aos culti vadores de plantas industriaes , vi-
ticultores, vinicultores, etc. 

Votação do requerimento do sr. senador 
Rebêllo Horta pedindo exoneração do cargo 
de membN da oom mis~ão de Justiça e Le-
gislação. 

Levanta se a sessllo. 

ACTA DA REUNIÃO DA COMMISSÃO ESPE-
CIAL PARA APURAÇÃO DA ELElÇÃO DE 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO ES-
TADO, PROCEDIDA A 7 DE MARÇO DO COR-
RENTE ANNO. 

Aos 4 dias do mez de julho ele 1898, a 1 
hora da tarde, presentes , na sala das co~
missões do Senado, os membros da commis-
~ão especial eleit_a pelo qongresso,_ senado-
res Camillo de Br1tto, Josmo de Br1to, Nece-
sio Tavares falta ndo os mais mem bJ'os, con-
tinuaram nbs trabalhos el a apuração da elei-
ção presid encial. Nenhuma reclamação foi 
presedte a commissão relativa a eleição de 
7 de março . Nada mais havendo a tratar-se, 
depois de lida e approvada a neta , levanta-
se a sessão. 

Eu, Jos ino de Brito, sec_rAtario interino ~ 
escrevi e assigno.- N~ces1o Tavar~s , ,Iil'es~
dente.- Josino de Bnto, Eecretarw Interi-
no.- Camillo de Britto. 

RELATORlü PARCIAL DA APURAÇÃO DA 
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 7 DE MARÇO 
DO CORRENTE ANNO, NA 2,n CIRCUMSC RI-
PÇÃO ELElTOH.AL. 

Na qualidade de um dos membros e lei tos 
para a commissão especial, que tem de apu-
rar a eleição presidencial do Estado, proce-
dida a 7 de março do corrente armo, co~be
me a tarefa de estudar as que foram feitas 
na 2." circumscripção eleitoral, . comp?sta 
dos seguintes municípios : Ubá, Leopoldma, 
Caranrro!a S. José de Além Parahyba, S. João 
Nepo~uce'no, Cataguazes, Rio Novo, Viçosa, 
Palma Rio Préto, Guarará, S. Manoel, Pom-
ba M~r de Hespanha, Juiz de Fóra, S. Pau-
lo' do Muriahé e Rio Branco, perfazendo o 
todo de 17 municípios. 

Pelo decreto 596, de 31 de outubro de 1892, 
que regulamentou a lei n. 20, de 26 de no-
vembro de 189 1, a apuração das eleições para 
Presidente e Vice-Presidente do Estudo , pro-
cedidas nos districtos ou secções de districtos 
de paz; será feita nas Eêdes das resp~ctivas 
comarcas, ex-vi do art.. 157 do respectivo re-
gulamento eleitoral. , 
-Cumpriram a disposição deste art1go as 
comarcas de Carangola, S. José de Alem Pa-
rabyba, S. João Nepomuceno.. Cataguaze~, 
Rio Novo, Viçosa, Palma e RIO Preto, dei-
xando de dar execução a esta parte do re-
gulamento as comarcas ele Leopoldina, Ubà, 
Pomba Mar de Hespanha, .Tuiz de Fórll, , ~· 
Paulo do Muriahé, Rio Branco e os mumci-
pios de Guararà e S. Manoel. 

Pelo art. 158 do regulamento eleitoral, será 
feita pelo Congresso a apuração geJ'al das 
eleiçõe~, para Presidente e Vice-Presidente do 
Estado de sorte que, dando o Congresso 
cumprimento á disposição legal, elegeu p_or 
foi'Ça de seu regimento commum a commis-
sâo especial, e esta delegou- m~ o exa~e e 
estudo das eleições da 2.n CJrcumscrlpção 
eleitoral, de que me ocr.upo. . 

Em obediencia ao art. 97 § 1: , uUII~1a par-
te, combinado com o § 3:, da Constituição 
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de 15 dejunbo de 1891, darei começo à tare-
fa que me cabe, por delega ção do Congresso. 
Assim: 

Em Leopoldina, o dr. Franci sco Silviano 
de Almeida Brandão obteve para presidente 
do Estado 917 votos e o dr. Joaquim Gandi-
do da Costa Sena, 906 votos, dispersando-se 
onze votos, para vice-presidente. 

Em Rio Branco, o dr. Francisco Silviano 
de Almeida !3randão obteve para Presidente 
2'. 5 votos, dispersando-se um voto, e o dr. 
Joaquim Candido da Costa Sena 206 votos 
para Vice-Presidente, dispersando se um 
voto. 

Nesta comarca, votaram na primeira se-
cção da cidade 17 eleitores de outras secções 
do mesmo districto, onde não houve e'leição, 
recahindo os votos nos mesmos candidatos, 
e já incluídos no total, os mesmos votos, 

Em S. Paulo de Muriabé, obtiveram : o 
dr. Silviano Brandão para Presidente, 70H vo-
tos, e o dr. Costa Sena, para Vice-Presiden-
te, identi ea votação. Faltaram as netas de 
Rosario da Limeira e Santo Antonio do Glo-
ria, onde talvez não tenha havido eleição a 
7 de março do corrente anno. 

Em Juiz de Fóra, o dr. Silviano Brandão 
obteve para Presidente, 1.4.?5 votos dis -
persando-se lO votos, e o dr. Costa Sena 
1.456 votos para Vice-Presidente, dispersan-
do se 9 votos. · 

Deixei de apurar as S€cções, 4.·, 7.·, 8.·, 
10. · e 11. · da cidade, por não me terem sido 
presentes ; e onde talvez não tivesse havido 
eleição em algumas das secções. 

Em Mathia.s Barbosa, deixei de apurar 2 
votos de eleitores federaes, que tinham sido 
tomados em separados. 

Em Mar de Hespanba, obteve o dr. Silvia-
no Brandão, para Presidente, 878 votos 
dispersando-se dous votos, o dr. Costa Sen~ 
obteve 877 votos, dispersando-se tres votos. 

Não pude apurar a acta de Monte Verde 
por não tel-a encontrado. ' 

No Pomba, obteve e dr. Silviano Brandão 
para Pr~sidente 1.200 votos e o dr. Costa 
Sana, para Vice-Presidente, 1.198 votos dis-
persando-se do primeiro candidato 4 votos 
e do segundo, 5 votos. ' 

Em S. Manoel, obteve: o dr. Silviano Bran-
dão 681 votos, dispersando-se um voto, e o 
dr. Costa Sana, para Vice-Presidente iden-
tica votação, dispersando-se um v o to.' 

Em Guarará, o dr. Silviano Brandão para 
Presidente, obteve, 421 votos, perdend~ um 
voto, e o dr. Costa Sana obteve 356 votos 
perdendo 65 votos na secção de Bicas pel~ 
troca do nome Joaquim pelo de Francisco. 

Sendo manifesta a intenção dos eleitores 
de suffragar o dr. Joaquim Candido da Cos-
h Sena, e n~o o dr. Francisco Sana, que 
n~~ e co~hectdo no Estado, poder-se-hia ad-
dtcwnar a votação obtida os 65 votos o da-
dos em Bicas, perfazendo a somma de 421 
voto~ p~ra vice-presidente. 

Deixei de apurar a secção de Forquilha 
por n!io ter apparecido a respectiva acta. 

Em Rio Preto, obtiveram votos: odr. Silvia-
no Brandão, 554 para Presidente, e o dr. Costa 
Sena, eglfal votação para Vice-Presidente. 
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Em Palma obtiveram votos: dr. Silviano 
Bran~ão, 493 para Presidente e o dr. Cos-
ta Sena, egual rotaçãó para Vice· Presidente. 

Faltou a acta da 2.n secção elo Cymeiro 
motivo pelo qual não foi seu result ado ad~ 
dicionado à apuração municipal, como se 
deu com as actas de outras secções, que en-
tão faltaram. 

Em Viçosa, obtiveram: dr. Silviano Bran-
dão, para Presidente, 1.028 votos, dispei'-
s~ndo · se _13 Yotos e o dr. Costa Sena, par!!! 
VICe-PreSidente, 1.021 votos, dispersando-se 
10 votos. 

Em Rio Novo, obtiveram arn bos os candi-· 
datas a um e outro Jogar, 404 votos, diE-
persando-se um voto. 

Em Cataguazes, obtiveram votos: Dr. Sil-
viano Brandão para Presidente, elo gstado 
691 e o dr. Costa Se na para Vice· Presidente 
689, dispersando-se para um e outro Joaa.; 
dous votos, e duas cedulas em branco p~ra 
Vice-Presidente. 

Em S. João Nepomuceno, o clr. Silviano 
Brandão obteve 879 votos para Presidente 
do Esta.uo, e o dr. Costa Sena, para Vice-Pre-
sidente, obteve 870 votos. 

Neste . rr~_unici.J?iO houve um protesto con-
tra eletçao de mteresse local não a:tl'ectan-
do a eleição estadoal. 

Em Carangola obteve o dr. Silviano Bran-
dão 1.1 80 votos para Presidente, dispersan-
do-se 14 votos, e o dr. Costa Se na 1.1 91 vo-
.tos, para Vice-Presidente, di sper~ando-se 3. 
votos. 
, Deixei de apurar a 1 ,n secção de S. Sebas-

tião da Barra porque não appareceu a re-
spectiva authentica, apurando outras que 
appareceram e não foram computadas na 
apuração municipal. 

Em UM, obteve o dr. Silviano Brandão 
476 votas para presidente dO' Estado, dis-
persando-se ll votos, e o dr. Costa Sana 
par~ Vice-Presidente, obteve egual votaçã~ 
e dispersão de votos. 

Faltaram duas secções que não tendo sido 
apresen~adas na_ séde da comarca, e nem 

1 tendo stdo a mim presentes, deixom de ser 
computadas no resultado geral. 
,.Entretanto, o respectivo juiz de paz que 

tmha ~e fazer a apuração geral, allegando 
os mottvos que embaraçaram a apuração 
geral, affirma com tudo .que a votação de todo 
o município attingia a 510 votos para am-
bos os candidatos. 

~Oh!Jondo esta affirmativa, por mais 
criteriOsa que nos pareça, sem razão forte 
firmada em lei, para justificar o comput; 
de votos a cada um dos candidatos deixo. 
de fazel-o, por que, para supprir a falta de 
autbenticas, temos o recurso das certidões 
e si fossemos admittir esta praxe otrensiv~ 
da legislação vigente, teríamos contribuid(} 
para !1-nniquilar a verdade eleitoral, incitando 
o regnl!em da fraude, que deve rigorosamente 
11er estirpado em todas as suas radículas 

E.m S. Jose de Além Parabyba, finalmente 
obtiveram votos: para Presidente do Estado' 
o dr. Silviano de Almeida Brandão 804 vo~ 
tos, dispersando-se 7 votos, o dr. Costa E e-
na, para Vice-Presidente, 809 votos, disper-
sando-se 2 votos. 
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Neste município, houve tentativa de dupli-
car-~e a apuração municipal, organizand~
se dua s juntas apuradoras, uma sob a pre~t
dencia de Bernardo Mamo da Costa Rem, 
funccionando na Camara Municipal, e outra; 
sob a presid encia do I,· juiz .de paz, L~iz 
Gabriel Ja Si lva, fun ccionando na antiga 
co sa da Camara. 

A este facto, prendem-se as lucta~ políti-
cas que ultim amente tém e:trenesCJdo na-
qu~II e município, e a respeito do quejà te-
mos o aresto elo Tribunal da Relação doEs-
tado, embora não tenha applicação no que 
nos int eressa. 

Quando qualquer nullidade pudesFe ori-
ginar->e da legitimidade desta _ou da,qu~IIR; 
junta apuradol'a, d e~apparecerJa. a (ort10rt 
pela l e ~ it i midade da ac~ua_l commissão apu-
radora do Congresso MJne1ro. 

Assim pemanclo, fiz confron~o das auth~n
ticas parciaes com a apuraçao geral, fetta 
sob a pl'esidencia . d~ . Bernardo Manso da 
Costa Reis e comnctdwdo o resultado de 
umas com 'o ela outra, cheguei ao resultado 
que vos apres~nte i, add i cio~a~do o de ou--
tra~ actas parcwes do ll1UOICJpJO. 

A legitimidade tio . ~ct~ a que ~1~ retiro, 
origina-Fe, ou da l e~nmndade do JUIZ ~om
petente, ou da Iegaltdade do local , designa-
do em lei. \ . . 

As eleições em gera l, na 2." cJrcumscrJ-
pção eleitoral elo Estado, correr~ m regulat·-
mente, 8em protesto, e si pequt!HOS senões 
poderiam ser notaclo8, estes s_ão tolerad,os, 
porque não afYectam a soberan~a popula1. 

Esta deve exercPr-se pelo rigoroso cum-
primento elos deveres civicos. 

Nãe é livJ'e o povo que desconhece o ca-
minho por onde conquistamos as liberdades 
publicas. . . _ . 

O pleito eleitoral na· 2.a cn·cumscr1pçao elei-
toral do Estado de Minas exprime sua verda-
de, por que a ell ~ nã.o deix~r.am de concorrer 
ás ditl'erentes opnuões poht!Cas, que nas lo- . 
caliclades luctam pela autonomia municipal. ' 

Resumindo : apresento a meus collegas o 
resultado total ela 2. · circumscripção elei-
toral. . . _ 

Para Presidente : - Dr. S1lvtano Brandao, 
12.f:l74 votos. Diversos, 67 votos. 

Para Vice-Presidente do Estado :-Dr. Cos-
ta Sena-12,895 votos. Em separado : 65 vo-
tos. Diversos : 60 votos. 

Deixaram de ser apuradas onze secções, 
nas quaes não procederam á eleição, ou 
desappareceram as respectivas authenticas. 
· A' benevolencia de meus collegas, entrego 
este relataria, pedindo-lhes suppr_irem _ as 
lacunas que minha hôa vontade, smcertda-
de e amor ao trabalho, não conseguiram 
supprir, e opinando pela apro:vação das elei-
ções, à que se procedeu no dt~ 7 de m_arço, 
do corrente anno, na 2.a Clrcumscnpção 
eleitoral. . 

Sala das Commissões, 2 de julho de 1898. 
-Dr. C. da Silva Fortes. 

Presidente e Vice-Presidente do Estado, ve-
rifiquei que foi este o resultado da referida 
eleição nos seguintes municípios. 

OURO PI:.ETO 
Para Presidente - Dr. Francisco Silviano 

de Almeida Brandão, 4.073 votos; dr. João 
Pinheiro da ::Silva, 10. 

Para Vice-Presidente - Dr. Joaquim Can-
dido da Costa Sena, 4.121 votos; dr. Theodo-
miro Alves Pereira, 12. 

I PALmRA 
Para Presidente - Dr . Silviano Brandão, 

230 votos. 
Para Vice Presidente - Dr. Costa Sana, 

229 votos ; dr. Francisco de Assis Rosa e 
Silva, um voto. 

LIMA I UARTE 
Para Presidente- Dr. Silviano Brandão, 

291 votos; dl'. Henrique Augusto de Olivei-
ra Diniz I. 

Para Vice -Presidente- Dr. Costa Sana, 
292 votos. 

PRADOS 
Pdra Presidente- Silvia no Brandão, 1.333 

votos. 
Para Vice-Presitlente - Dr. Costa Sana., 

1.333 votos. 
S. JOÃO D'EL•REY 

rara Presidente - Silviano Brandão, 1.454 
votos ; dr. Francisco Bernardino Rodrigues 
Silva, um. 

Para Vice-Presidente - Costa Sana, 1.445 
votos · Joaquim Domingues Leite de Castro 
8 ; dr.' Antoniq Olyntho dos Santos Pires, 4, 
e 4 cedulas em branco. 

QUELUZ 
Para Presidente - Dr. Silviano Brandão, 

1.084 votos i dr. José Tavares de Mello I. 
Para Vice-Presidente - Dr. Costa Sana, 

1.082 votos i dr. Silviano Brandão, I. 

1\IARIAl\NA 
Para Presidente - Silviano Brandão, 1.734 

votos · Leandro Lino Moi, coronel Francis-
co Fe~reit'a Alves e Joaquim Candido da 
Costa Sena, um voto a cada um. 

Para \'ice-Presidente - Costa Sana, 1.731 
votos · Antonio Martins Ferreira da Silva, e 
dr. Fr~ncisco Silviano de Almeida Brandão, 
um voto a cada um. 

AL VINOPOLIS 
Para Presidente - Silviano Brandão, l.l2l 

votos. 
Para. Vice -Presidente - Costa Sana, 1.121. 

PIRANGA 
Para Presidente, Silviano Brandão, 718 

votos; dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, 
Encarregado. do exame das actas da alei- um. 

ção a que se procedeu a 7 de ma.rço ultimo Para Vice-Presidente, Costa Sana, 719 VO· 
na primeira circumscripção eleitoral, para tos. 

'. 
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PONTE NOVA 
Para Presidente, Silviano Brandão, 893 

votos; di'. Angelo Vieira Martins, 2, dr. José 
Cesario de Fa1;ia Alvim, I. 

Tiradentes, fiz a apuração pelas unicas 
actas parciaes que me foram presentes, a 
saber: 

BARBAOENA :-(2." secção da cidade) Bias 
Fortes, Remedios, S. Barbara do Tugurio 
Carandahy, Ressaquinha., Livramento Mel!~ 
do Desterro, S. Sebastião das Torres e Ilheos. 

Para Vlce-PresJdente, Costa Sana, 892 vo-
tos; dr. José Vieira Martins, 2 ; dr. Felicia-
no Augusto-de O li v eira Penna, I. ALTO RIO DOCE :-J.n 2.•. e 3." secções da 

cidade, I.• e 2." da Bôa Esperança, 2.n de S. MANIIUASSÚ 
Para Presidente, Sil vi ano Brandão, 1.710 

votos. 
Caetano do Chopotó, e 2.a de Dores do Turvo. 
_ CARA'l'INGA ;-!.•, 3.•, 4.n. e 5,a secções da 

Cidade, Galbo, lnhapim, Vermelho Novo 
Cuieté e Entre Folhas. ' 

EN'l'RE nros :-.J.n secção da cidade, Serra 
Para Vice-Presidente, Costa ~Se na, I. 709 

votos e uma cedula em branco. 
ABRE CAMPO de Camapuan, Desterro, J.a secção de S. 

Para Presidente, Silviano Brandão, 430 
votos. 

Braz do Suassuhy e 1. • do Rio de Peixe. · 
TIRADENTES :-3.• e 4.• secções da cidade. 
Não foram apmadas por não terem sido 

remettidas as actas dos districtos de Bôa Para Vice-Presidente, Costa Sena, 430 vo-
tos. Vista e S. Sebastião, do município de Marian-

na, S. João de Ma t. ipoó, do de Abre Campo 
BARBACENA 

Para Presidente, Si lviano Brandão, 755 
votos. 

Dr. José Cesario de Faria Alvim, I; e duas 
cedulas em branco. 

Para Vice-Presídente, Costa Sana, 755 vo-
tos ; dr. Henrique Augusto de Oliveira Di-
niz, 1; e uma cedula em branco. 

AL'l'O RIO DO CE 
Para Presidente, Silviano Brandão, 943 

votos. 
Para Vice-Presidente, Costa Sana, 943 vo-

vos. 

CARATINGA 
Para Presidente, Si! vi ano Brandão, I. 799 

votos. 
Para Vice-Presidente, Costa Se na, l . 790 

votos. 
TURVO 

Para Presidente, Silviano Brandão, 7~4 v o-
tos e 48 em separado ; e tres cedulas em 
branco. 

Para Vice-Presidente, Costa Sana, 721 vo-
tos e 48 em separaclo, e duas cedulas em 
branco. 

Dr. Francisco Silviano de Almeida Bran-
dão, um voto. 

ENTRE RIOS 
Para Presidente:-Silviano Brandão, 349 

votos. 
Para Vice-Presidente:-Ccsta Sana, 351 

votos. 
TIRADENTES 

Para Presidente :-Silviano Brandão 182 
votos, e dr. Henrique Augusto de oliveira 
Diniz, 3. 

Para Vice-Presidente :-dr. Costa Senna 
177 votos; dr. Sabino Barroso Junior, 5; dr: 
João Gomes Rebéllo Horta, 3. 

Não tendo sido remettidns as actas das 
apuraçõe.~ feitas nas comarcas de Barbace-
na, Alto Rio Doce, Caratingl!>, Entre Rios e 

JL S.- 3 

S Helena, S. João do :tvlaniiuassú, Pockra~ 
ne e Barra elo Rio José Pedro, elo de Manhu-
assü. 

O resultado das eleiç.ões apuradas é o 
seguinte: 

Para Presidente do Estado: 
Dr. Francisco Silviano de Almeida 

Brandão.......... . .. .. .. .. .. .. . • 19.913 
Dr. João Pinheiro da Silva...... 10 
.D~. Henrique Augusto de Oliveira 

. DtnJZ.. . . -. . . ..... ' . . . . . . . . . . . . 5 
Dr.Angelo Vieira Martins....... 2 
Dr. José Casaria de Faria Alvim 2 
Dr. Francisco Bernardino Rodri-

gues Si iva . . _ ... _ .•.. _ . . . , .. ,.... I 
Dr. José Tavares de Mello...... I 
Leandro Li no Moi.............. I 
Coronel Francisco Ferreira Alves I 
Dr. Joaquim Candido da Costa 

Sena .. _ ................ _ .•......• _ 1 
Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes I 
Em branco..................... 7 

Para Vice-Presidente do Estado: 
Dr. Joaquim Candido da Costa 

Sana ............. __ ............... 19.931 
Dr. Theodomit·o Alves Pereira _. 12 
Dr. Joaquim Domingues Leite de 

Castro ........ ___ _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . 8 
Dr. Sabino Barroso Junior . . , ... 5 
Dr. Antonio Olyntiio dos Santos 

Pires .. . . . .... _ . . ........ _ ........ , 4 
Dr. João Gomes Rebêllo Horta. . 3 
Dr. Francisco Silviano de Almeida 

Brandão ....... , .. _........... . . . 2 
Dr. José Vieira Martins......... 2 
Antonio Martins Ferreira da Silva I 
Dr. Feliciano Augusto de Oliveira 

Penna ..............•............ 
Dr. I<'rancisco de Assis Rosa e 

Silva ....................... ,.,,.. 1 
Cedulas em branco..... . .... . .. 4 
Sendo nulla, ex-vi do n. 4 do artigo 218, 

do Regulamento n. 596, de 13 de outub:o de 
1892, a elelção da 2.n. secção da cidade do 
Turvo, cuja Mosa foi illegalmente or-ganiza-
da, conforme consta da acta da apuração da 
respectiva comarca, deixei de computar os 
48 votos nella datlos aos srs. drE~. Silviano 
Brandão e dr. Costa: Sana, para Presidente e 
Vice-Presidente do Estado. 

I 

I 
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Eau almente Yeritlquei que a Mesa de ~pu~ res, dt·s. Camillo de Britto, Josino de ~rito, 
r-a ção geral do município de Manbuassu fot Necesio Tav,lres e os dflputados C<J t·netro de 

t d Rezende e Leopoldo Corrêa, faltando com presidi da pelo ,juiz de di_rei o a. comarcoa~ ca.tJS c'l pn rt icipada os dellutados Silva ,For-contra ;1 dispos1çf'i o em vtgor da let n 2 4, t b 
de 19 ele setembro de 1896 . tese Freitas Castro, conttn~t aram ~os Ia a-

Não obstante, não deixei de apurar a vot~- lhos da apuração presidenmal. . Fot presente 
· · · t fl Mesa o relatorio do sr. Carneiro de Rezen-ção ele .. ta com <~ rca, pois venüqu et a ex a c 1- . de relativo á apuração da 5. " circum s_·c!.'l pção. dão da apuração pelas act~s parcwes dos , _ 

ditrcr entes cli8trictos, confr rtndo exactamen- Não houve reclamação sobre a el uiçao pro-
te su a votação tota l. . . cedidn a 7 de mai'ÇO. . 

Além uestas , nenhuma outra lrrogulartda- · i''ada mai s havenuo a tratar ~e, depo1s de 
de encontrei nas <tetas apuradas. lid a e app11ovada a acta, levantou-se a ses-

A' vista do expostr, e como .as act<~s que ' são . . . 
faltam em caso algum ,poder1am alterar o Eu Leopoldo Corréa, secretariO, a escrevi e 
result1{do conhecido, sou de parecer que se- nssi1rno. -Necesio Tavares , Pres id ente.-:-Leo-
. a rovada• as elet'ç"'es a que so proce- polclo Corréa.-Josino de BI·Ito.-Ca.rneiro de Jam . PP . u . B . 
deu na primeira circumscripção e l~1toral, .e Rezende.-Camillo de r1tto. 
ora apuradas para Presidente e Vtce-Prest-
dente do Estado e remettido o presente pa-
recer ao relator' incumbido da apuração ge -
ral, para os Mns convenientes_. 

Sãla das Commi ssões, 5 de JUlho de 1898. 
-Dr. Josino de Paula Brito. 

ACTA DA REU NIÃO DA COMM ISSÃO ESPE-
CIAL NOMEADA PELO CONGRESSO PAR.\ 
A APUH.AÇÃO DA ELEIÇÃO DE 1-'RESIDEN-
TE E VICE-PRESIDENTE VO ESTADO, PRO-
CED!fiA A 7 DE MARÇO DO CORRENTE 
ANNO. 
Aos cinco dias do mez de julho · de 1898, a 

1 bora da tarde, presentes na sala das co?l-
missões do Senado os membros da commls-
Eão especial eleita pelo Congr ~sso , sena~o
res dt·s. Camillo de Britto, Josmo de Br·1~o, 
Necesio Tavares, e os deputados Carneiro 
de Rezende Freita~ Castro e Leopoldo Cor-
rêa fa ltando com causa partic ipada o depu-
tadh Silva Fortes, continuaram nos traba-
lhos da apuração presidencial: . 

Foi presente á Mesa um off1c1o do dr. ~e
cretario do Interior, e1niando as actas exts-
tentes naquella Secretaria. · E~tregaram ao 
sr. Presidente os seus -relator-tos de apu.ra-
ção de distl'ictos os srs. Josino de Brtto, 
Freitas Castro e Leopoldo Corre~, o I.· d_a 
I.a circumscripção, o 2.· da 4." cJrcumscr·J; 
pção e o 3. · da 3.a circumscrioção. Não fo1 
presente reclamação alguma 6obre a eleição 
de 7 de março. . 

Nada mais havendo a tratar-se, depo1s de 
lida e approvada a acta, levantou-se a ses-
são. Eu, Leopoldo Cor·r éa, secretario, .a es-
crevi e M8igno.-Netesio Tavares , preslden-
te.-Leopoldo Corréa , sec~et»r1o.-9Hrne1ro 
de Rezentle.-Josino de Brito.-FreJtas Cas-
tro.-Camillo de Britto. 

ACTA DA REUNIÃO DA COMMISSÃO J:SPE-
CIAL PARA A APURAÇi\0 DA J<:LEIÇAO DE 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO ES-
TADO, PROCEDIDA A 7 DE MARÇO DO COR-
RENTE AN~O. 
Aos seis dias do mez de julho de 1898, a 

1 hora d11. tarde, presentes na sala das COJ!l-
missões do Senado os membrcs da commls-
são especial eleita pelo Congresso, senado-

. ,, 

APTJRAÇÃO DA 3.a ClRCUMSCH.IPÇÃO 
ESTADOAL 

Sr. Presidente. Em desempen hp da tare!a 
que me foi conliada d~ p~oce der a apuraçao 
da ter·cei1·a c1rcumscr1pçao do Estado, pa~so 
a. scientificar-vos de todas as o ccurrenc~as 
que pud e ob ~ ervar no estudo das actas da-
quelle distt•icto. 

A apui'ução rios munic!pios de Po~~o Alto, 
Itajubá, S. José do Para1zo, Out·o l' mo, Ja-
guÍny,, Cambuhy, Campanha, ~ · Gonçalo do 
Sapucahy, Tres Corações do Rto V e ·de, Tre~ 
Pontas, Varginha, Cabo Verde e Caldas f~1 
feita pelas authenticas das apuraçõe~ mum-
cipaes e se revestiam todas da lli aJOr cor-
recção, preenchendo escrUJ?':llosamente. ~s 
exigencias le~!aes, excepção teita ao mnmci-
pio de Cabo Verde, em que duas secções da 
cidade dão um resultado de 580 Vl.to~ , em 
contrario ao que ·preceitúa a; lei ele1t?ral, 
que diz nenhuma secção podara ter ma1s de 
250 eleitores. Procu1·ando dados de certeza 
para verificõr si o vicio estava nas actas.das 
duas secções ou em um a só , encontrei a 
autben tica da 1." secção com o resultad o de 
<>38 volo8 o que me faz crér' que u irregu-
laridade ~6 pódd caber a outra secção ou à 
junta apuradora. . . 

Dos omr·os municipios, bem como a _Vtll~ 
du Cai acól e Poços de Caldas, a apuraçao fo1 
feita pelas autal:l p ;~ rciaes encontradas e pre-
sentes á commissão. 

Algumas destas actas não eram acompa-
nhadas de actas ue organização de mesa e 
outr·as deixaram do ser confer·id as e concer-
kdas pelos escrivães, o que constitue peque-
nas iJ regularidadtls, que devem sei ' sanadas 
de futuro. 

Os resultados dos municípios de Pedra 
branca, Pomo Altlgr-e, B;~epenJy, Ayuruoc.a 
e Bôa Esperan~,:a não representam a ~otah
rlade da votação Rlcançada pelos C1tDd1datos 
á Presiden'cia e Vioe-Presidencia do Estado, 
p01que não nos foi possi-ye! encoJJirar todas 
as ::~ctl:ls rE:ferelll es ás ele1çoes daquolles mu-
nicipioF . _ 

E' esl.e o resultado de nossa apmrtçao: . 
p.,uso ALTo-rara Presidente: dr. FranCis-

co Silvinno de Almeida Brandão, 672; dr. An· 
tonio Olyntbo dos Santos Pires, 9. 

-. 
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Para Vice-Presidente: dr. Joaquim Ca.ndido 
da Costa Sana, 578-; dr. Fernando Lobo, lO 
votos. 

TRES CORAÇÕES.-Para Presidente : dr. Síl. 
viano Brandão, 523.-Para Vice-Presidente: 
dr. Costa Sena, 523. S. JoSE' DO PARAIZO-Para . Presidente: dr. 

Francisco Silviano de Almeida Brandão, 3.847. 
Para Vice ·Presidente: dr. Joaquim Candido 

da Cos ta Sena, 3.802; dr. Francisco Alvaro 
Bueno de Paiva, 45. 

CA~n>ANHA-Para Presidenie: dr. Francisco 
Silviano de Almeida Brandão, 46 1; dr. Ame-
rico Werneck e dr. Alexandre Stockler, 1 
voto cada um. 

Para Vice-Presidente: dr. Joaquim Candido 
da Costa Sana, 462; dr. Di ogo de Vasconcel-
los, 1 voto . 

CALDAs- Para President e: clr. Ft·ancisco 
Silviano de Almeida Brandão, 416; dr. Faria 
Lobato, I . 

Para Vi ce-Presidente: dr. Joaquim Gandi-
do da Costa Sena, 417. 

LAVHAS.-Para Pres irlen te: dr. Francisco 
Silviano de Almeida Brandão, 1.1 45-Para 
Vice-Presid ente : dr. Joaqu im Candido da 
Costa s~ n a , 1.1 35; dr. Francisco Antonio de 
Salles, 9. Em branco I. 

Poços DE CALDAS.-Para Presidente: dr. 
Francisco Silvi ano de Almeida B1•andão, 178; 
dr. João Pinheiro de Silva, l; coronel Agos 
tinho José da Costa Junqueira, 4; - Para Vi-
ce Presidente : dr. Joaquim Candido da Cos-
ta Sena., 179; e Joaq uim Candido da Costa 
Junquei rH, 4 

CARMO DO Rro CLARo.-Para Presidente : 
dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, 
313 e quatro cedulas em branco.-Para 
Vice-Pro. itlente: di'. Joaq ui m Candido da 
Costa Sena, 312; dr. Joii o Nogueira Penido 
Filho, I, e 4 qua tro em branco. 

BAEPENoY.-Para Presidente : dr. Silviano 
Brandão, 388; dr. Francisco Antonio de Sal-
las, 30.- Para Vice -Presidente: dr. Joaquim 
Candido da Costa Sena , 383; dr. Henrique 
Diniz, 35. 

AYuauocA.-Para Presidente: dr . Silviano 
Brandão, 474.-Para Vice-Presidente: dr. 
Costa Sana, 474. 

TRES PoNTAs.-Para Presidente : dr. Sil-
viano Brandão, 1.051.-Para Vice-Presidente: 
dr. Costa Sena, 1.051. 

VARGINHA.-Para Presidente, dr. Silviano 
Brandão, 1.387.-Para Vice Presidente : dr. 
Cost.a Sena, 1.387. . 

CAno VERDE.-Para Presidente : dr. Silvi-
ano Brandão, 1.122.-Para Vice-Presidente : 
dr. Costa Sena, 1.122. . 

DORES DE Bôa ESPERANÇA:- Para Presiden-
te, dr. Silvian o Brandão , 484 ; para Vice-
1-' l'esidente, dr . Costa Se na, 484 

VILLA DO CACACÓL:- Para Presidente, dr. 
Sil vi ano Brandão, I 08 ; para Vice-Presiden-
te, dr. Co ta Sena, 108. 

PEDrtA BRANCA:- Para Presidente, dr. S!l-
viano Brandão, 275 ; para Vice-Presidente, 
dr. Co ta Sena, 275. 

Pouso ALEGRE:- Para Presidente, dr . Sil-
viano Brandão, 488; para Vice Pres idente, 
dr. Costa Sana, 488 . 

Para Presidente, total do districto - Dr. 
Francisco Silviano de Almeida Brandão, 
23 .427 ; dr. !<rancisco Antonio de Salles,. 30; 
dr. Antonio Olyntho dos Santos PiPas , 9; co-
ronel Ago~ti nho Jose da Costa Junqueira, 
4 ; dr. Americo Werneck, dr. Faria Loba to, 
dr . Alexandre Stockler e dr. João Pinheiro, 
I voto cada um. 

Para vice-Presiden te:- Dr. Joaquim Can-
dido da Cost a Sena, 23 .283 ; dr. Fra ncisco 
Alvaro Bueno de P11iva , 45 ; dr. Henrique 
Augusto ue Oliveira Diniz, 35; dr. Fernando 
Lobo Leite Pereira, 10; dr. Fl'ancisco Anto-
nio de Salle~ , 9; Joaquim Gandido da Costa 
Junqueira, 4; dr. Diogc. de Vasconce llos e 
dt'. João Nogueira Penido Filho, l voto cada 
um. 

Bello Horizonte, 5 de julho de 1898. -Leo-
poldo Corrêa . 

Exm. sr. Presidente da commissão mixta 
de apuração das eleições de 7 de março e 
reconhecimento dos candidatos eleitos na-
quella data : 

CHars·rtNA.-Para Presidente: dr. Silviano 
Brandão , 1.308.-Para Vice-Presidente: dr. 
Costa Sena, !.308. 

lTAJ UBÁ.-Para Presidente: dr. Silviano 
Brandão , 1.129. -Pa.ra Vice-Presidente : dr. 
Costa Sana, 1.829. 

Ouao FINo.-Para Presidente: dr. Silviano · 
Brandão, 1.893.-Para Vice-Presidente: dr. 
Costa Sena, 1.893. 

JAGUARY,-Para Presidente: dr. Silviano 
Brandão, 1.952.-Para Vice-Presidente: dr. 
Costa Sena, !.952. 

Tendo me cabido na distribuição, que por 
v. exc. foi feita, dos trabalhos da Commis-
são, por nós representada, o estudo das 
actas da 4." circumscripção eleitoral do Es-
tado, desobrigo-me hoje do dever que me 
foi imposto, expondo a v. exc. o que nellas 
por mim foi observado e apresentando em 
algarismos a quantidade de votos obtidos 
pelos candidatos . 

PASSA QuATRo.-Para Presidente: dr. Sil-
viano Brandão, 383.-Para Vice-Presidente : 
dr. Costa Sena, 383. 

CAMBUHY.-Para Presidente: dr. Silviano 
Brandão, 974.-Para Vice-Presidente : dr. 
Costa Sena, 974. 

SANTA R!TA DO SAPUCAHY.-Para Presiden-
te: dr. Si lviano Brandão, l.Oll.-Para Vice-
Presidente : dr. Costa Sena, 1.011. 

S. GONÇALO DO SAPUCAHY.-Para Presiden-
te: dr. Silviano Brandão, 1.453.-Para Vice-
Presidente : c'ósta Se na, 1.453. 

Os papeis que me vieram às mãos consta-
ram de actas de apurações municipaes e de 
algumas authenticas parciaes, sendo umas 
e outras por mim rigorosamente examina-
das. 

As apurações municipaes pelas actas pre-
sentes á mesa parece terem sido feitas ape-
nas em 20 municípios, pois que dos demais 
nada mais consta além das actas parciaes 
de algumas secções das cidades e outras dis-
trictaes. 

Os municípios cujas apurações constam 
de actas em meu poder são: Uberaba, Oli-
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veira, Bom successo, Piumhy, Formiga, 1 ~ara Vic~-Presidente do Estado~= dr., Joa-
Bambuhy, Araxá, Bagagem, Carmo da Baga- quun Candrdo da Costa Sen~, I 7.t 91 1 o tos ; 
gem, Araguary, Prata, Monte Al egre, F_ru·· outros pouco votados, 131 ',otos. , r 
ctal, Uberabinba, s. Sebastião do Para1zo, Todas as actas acha.~-Ee regular es, n.w se 
Paracatú, Monte Santo, Passos , Alfenas e enc?ntrando nellas vr~ro algum que possa 
Muzambinho. pechr a sua annullaçao. . . _ 

· · · d' t · t . d · • Apenas em algumas encontrei omrssao da Des tes mumcrpros ai gun s !S I'JC os . etxa- acta da formação da mesa, t endo sido re-
ram de mandar as a~thentrca s os .. Juntas metti das á J·unta apuradora uni camente a 
apuradoras fica ndo assim desconhecrdos os t d 1 . :-

lt d '1 I · õ · d"strr·cto de Passa ac a a e erç,w . resu a os c as e. e:ç. es no 1 . i Além disso, elevo salientar a falta do con-
Tempo, do mumcrp10 de Clrv:eJra, dos d s- certo elo escrivão em duas ou tres actas o 
trictos de Dores de San~a: J_ullana e S . . Pedro que lomquanto ;1ão exigido pela lei eleitoral 
de AI cantara, do mumcipiO. do Araxa, dos e s~u rerrulamento é sem duvida de utili-
districtos de Sant'Anna do R10 das Velhas e ? t ' t t tl t' ·d d s t R't dos Barreiros do município dada, pors que orna :pn ~n e a au ten ICI a-

e an a 1 a . . t ' 1 C f de da acta sobre que e feito. 
de AraguarY: e dos . chstrrc os c e a mg~, Nenhum pro testo foi feito sobre as eleições 
S~I~to Antonro, ~orrrnhos e Lages, do mum- de 7 de març:o na 4." circumscripção, além 
Clp!o de Paracatu . ..- . , . de um que consta ela acta da apuraçã.o mun.i-

Estas apu~ações d.w o segumte Iesu1t~do. cipalde UberalJa apresentado por LUJz Marra 
Para Presrdo3nte do Estado : dr. Francrsco do Valle candidato a um lO O'al' de vereador 

Silviano de Almeida Brandão, 15.571 votos i geral daquelle município, e guja eleição foi 
outros, 143 , feita conjunctamente com as eleições para 

Para Vice-Presidente do Estado : dr. Joa- Presidente e Vice-Presidente do Estado. 
quim Candido da Costa Sana, 15.572 votos i Este protesto teve por fundamento o alle-
outros, 127. 1 gado vicio de haverem ~~atado naquellas 

Nos municípios de Campo Bello, Sacra- elei ções pessoas não quallflcadas, mas não 
manto, Patrocínio, Jacuby, Santa Rita de tendo o contestante. apresentado documento 
cassia , ltapecerica. e Machado não co.nsta algum compro~atorw ~lo que ~l,legav~, penso 
que bou vessem feito as apurações parcraes, que esta Commt~são nao podei a pec~1~ ~ an-
delles apenas tendo . sido presente~ a esta null,ação das ele19ões naquell~ mumcrpw. 
com missão as segumtes authent1cas par- Era o que eu t!nha a expo~ . 
ciaes : Sala das Comnl!Ssões, 5 de JUlho de 1898.-

Do município de Campo Bello, as de pri-
meira, segunda e ter~eira secções da c~d.a~e 
e a do di. tricto de Crystaes ; do mumcrpw 
do Sacrnmento, as das segunda e quarta sec-
ções da cidade e a do districto· de S. Miguel 
da J;>onte Nova ; do município do Patrocínio, 
unicamente a da primeira secçlio do distri-
cto da A bbadia dos Dourados; do município 
do Jacuhy, uma do districto da. cidade; d.o 
município de Santa Rita de Cas~Ia, as da pri-
meira e segunda secções da cidade e a d_o 
districto de Dôres da Ponte Alta ; do mum-
cipio de Itapecerica, as das primeira, segun-
da, terceira e quarta secções da cidade, as 
das primeira e segunda secções do districto 
do Espírito Santo e a do districto de Sant.o 
Antonio dos Campos ; finalmente do mum-
cipio do Machado, as das primeira e se-
gunda secções do districto do Carmo da Es-
caramuça. 

Estas authenticas apuradas dão o seguiu-
resultado: 

Para Presidente do Estado - Dr. Francisco 
Silviano de Almeida Brandão, 2.224 votos . 

Para Vice-Presidente do Estado - Dr. Joa-
quim Candido da Costa Sena, 2.219 ,·otos. 
Outros menos votados, 5 votos. . 

Reunidas as votações desse~;~ ultimas mu-
nicípios com as votações dos municípios 
cuj as actas de apuração foram presentes a 
esta commissão, vê-se que o resultado total 
das eleições de 7 de março passado na quar-
ta circumscripção eleitoral do Estado foi o 
seguinte: 

Para Presidente do Estado : dr. Francisco 
Silviano de Almeida Brandão, 17.795 votos ; 
outros pouco votados, 143 votos . 

. , 

Freitas Castro. 

Incumbido do exame e apuração das actas 
da eleição a que se procedeu no dia 7 de 
março do corrente anno, na 5.n circumscri-
pção eleitoral, para Presidente e vice-Presi-
dente do Estado, no período presidencial de 
7 de setembro de 1898 a 7 ele setembro de 
1902, venho. apresentar, em desempenho da 
minha missão ele que fui encarregado, o 
seguinte resultado : 

SABARÂ.-Para Presidente : dr. Francisco 
Silviano ele Almeida Brandão, 881 votos ; dr. 
Feliciano Penna, 11 votos; dr. Antonio Pen-
na, I voto. 

Para Vice-Presidente : dr. Joaquim Can-
dido da Costa Sana, 890 votos ; dr. Bernar-
dino de Lima, 2 votos; dr. João Pinheiro, I 
voto. 

VILLA NovA DE LIMA.-Para Prdsidente : 
Silviano Brandão, 85 votos ; para Vice-Pre-
sidente : Costa Sana, 83 votos . 

SANTA LUZIA DO RIO DAS VELHAS.-Para 
Presidente : Silviano Brandão, 554 votos ; 
para Vice-Presidente: Costa Sana, 554 votos. 

BoMFillf.-Para presidente : Silviano Bran-
dão, 666 votos ; Feliciano Penna, 32 ; Affon-
so Penna , 1 voto, e duas cedulas em separa-
do; para Vice-Presidente : Costa Se na, . 668 
votos ; Fernando Lobo, 34 votos ; Frane1sco 
Rocha, 1 voto ; Francisco Ribeiro, 1 voto. 

SETE LAGôAs.-Para Presidente : Silviano 
Brandão, 170 votos ; para Vice-Presidente : 
Costa Sana, 170 votos. 

PARÂ.-Para Presidente : Silviano Bran-
dão, 866 votos ; para ViceP-residente : Costa 
Sana, 866 votos. 
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CuRVELLO. - Para . Presidente : Silviano 
Brandão, 1.67R votos ; para Vice-Presidente: 
Costa Se na, I .678 votos. 

Bernardino Moura ........... . 
Dario Ferreira ...... : .. ...... . 

1 voto 
l )) 

Pl~'AJ\GUY. - Para Presidente : Silviano 
Brandão, 925 votos ; para Vice-Presidente: 
Costa Sena, 926 votos. 

en1 branco .. .......•.... . .. . .. 
em separado .... ..... .. ... . .. . 

Para Vice-Presidente : . 

2 )) 

l )) 

ABAETHÉ. -Para Presidente, Silviano Bran-
dão, 1.017 votos ; para Vice-Presidente: Cos-
ta Sena, 1.017 votos . 

Costa Sana.. . . . .. . .. . . . . . . . . . . 13. O 5 » 
Antonio Zacbarias. ........ . .. 80 >> 
Fernando Lobo. . . ....... . .. , 34 » 
Bernardino de Lima. . . . . . . . . . 4 » DORES DO fNDAXÁ.-Para Presidente :-Sil-

viano Brandão, 869 votos ; J. Paixão, 1 
voto. ' 

Sabino Barroso.. ... . . . . . . . . . . 2 » 
Antonio Car1o:s ........ . .. , :. . . 1 >> 

Para Vice-Ptesidente : - Costa Sana, 870 
votos. 

INHA ÚUA . - Para Presidente :- Silviano 
Brandão, 642 votos. 

Para Vice-Presidente :-Costa Sena, 642 
votos. 
CAR~IO DO PARNAHYBA.- Para Presidente ; 

-Silviano Brandão, 176 votos e 1 em branco. 
Para Vice-Presidente :-Costa Sana, 176 

votos e 1 em branco. 
PATos.-Para Presidente :-Silviano Bran-

dão, 386 votos . 
Para Vice-Presidente :-Costa Sana, 306 

votou ; Antonio Zacarias Alves da Silva, 80 
votos. 

SANTA BARBARA.-Para Presidente :-Sil-
viano Brandão . 369 votos ; Feliciano Penna, 
2 votos ; João Pinheiro, 1 voto. · 

Para Vice-Presidente :-Costa Sana, 373 
votos. 

h'ABIRA.-Para Presidente :-Silviano Bran-
dão. ôlO votos. 

Para Vice-Presidente :-Costa Sana 623 
votos; Antonio Carlos, 1 voto. ' 

S. DOliiiNGos DO PRATA.-Para Presidente : 
Silviano Brandão, 406 votos. 

Para Vice·Presidente :-Costa Sana 406 
votos. ' 

FEaaos. - Para Presidente : - Silviano 
Brandão, 241 votos i Dario Ferreira, 1 voto. 

Para Vice-Presidente :-Costa Sana 242 
votos. ' 

CoNoErçÃo.-Para Presidente : - Silviano 
Brandão, 751 votos ; Antonio Olyntho 4 vo-
tos ; Bernardino Moura, 1 voto. ' 

Para Vice-Presidente :-Costa Sena 760 
votos. ' 

SERRo.-Para Presidente :-Silviano Bran-
dão, 837 votos e 1 em branco. 

Para Vice-Presidente ;-Costa Sana 788 
votos ; Sabino Barroso Junior, 2 voto~,· Mo-
desto Pimenta, l voto. 

GuANRÃEs. - Para Presidente :- Silviano 
Brandão, 1. 031 votos. 

Para Vice-Presidente :-Costa Sana, 1.032 
votos. 

CAETHÉ.-Para Presidente :-Silviano Bran-
dão, 13 votos. 

Para Vice-Presidente : - Costa Sana, 13 
votos. 

Para Presidente : 
Silviano Brandão .........•. . . 
Feliciano Penna . . ........... . 
Antonio Olyntho ........... .. 
João Pinheiro ........•.•.••.•• 
Affonso Penna ...•..•........•. 
Antonio Penna ....•••.••..•••• 
J. Paixão ....•..••..•••....... 

13.174 votos 
47 » 
4 » 
2 )) 
1 »· 
1 )) 
1 » 

João Pinh eir'o.... .. . . . .. .. .. I » 
M. Pimenta... . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
F. Rocha.. .. . ......... ....... 1 » 
F. Ribeiro .. ......... , . . . . . . . . 1 >> 
em branco. ....... . . . . . . . . . . . . 1 » 

Observações .-Eviclencia-se, pelo acurado-
exame das authenticas enviadas pelas juntas 
apurado~'as , com raras exccpções, que mui-
tos preside nte s das mesas e1eitornes dos dis . 
trictos e elas secções de dist~icto . deixaram 
d.e remettet' ás mesmas juntas cópi'as autben-
trcas da eleição presidencial, facto este que 
denota iml)erdoavel desídia no cumprimento 
de um dever cívico, além de difflcultar 
sobrernan e~ra ~ apuração geral, pelo Con-
gresso Leg-1slalivo, da eleição pres idencial 
se.m .duvida a que mais interessa ao pov~ 
mll16ll'O. 

Em vir~ude de , s ime~bante irregularidade 
em mater1a de cumprimento de dever fui 
o?rig·ado a fazer. a apuração da eleição' em 
Vrlla Nova de Llma, Sete Lagóas e Caethé 
pelas unicas actas parciaes que me fora~ 
pre~entes , sendo que a unica parcial 
daquella villa é a da pri u:eira secção da 
séde do município. 

Cumpre-me ainda notn,r que q uas i todas 
as authenticas não t ém o concerto ou con-
ferição indispensavel para t!ar·lhes plena 
authenticidade, principalmente quando, por 
ventura, houver alguma contestação. 

As .mesas e as juntas apuradoras foram 
orgamzadas regularmente, consoante ás leis 
em vigor, não havendo protesto algum no 
correr do pleito, sem vicias na eleição efl'e-
ctuada na .5.n circumscripção eleit oral, que 
espero seJa approvada, opportunamente, 
pelo que venho apresentar este l'elatorio 
auxiliar. 

Sala das Commissões, 6 de julho de 1896. 
-J. Carneiro ele Rezende. 

ACTA DA COMMISSÃO ESPECIAL [NCUMBIDA 
DA APURAÇÃO DA ELE[ÇÃO PARA PR~
SIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO ESTADO 
PROCEDIDA A 7 DE MARÇO DO CORREN-
TE.ANNO. " 

Àos 7 dias do )::nez de julho de 1898, a 
1 hora da tarde, presentes na sala das com- . · 
missões do Senado, os membros da commis-
são especial eleito pelo Congresso, senado-
res, Camillo de Britto, Josino de Brito, Ne-
cesw Tavares, e os deputados, Carneiro de 
Rezende, e. ~eopoldo Corrêa, faltando com 
causa participada os deputados Silva Fortes 
e Freitas Castro, continuaram no3 trabalhns 
da apuração da eleição presidencial. Foi 
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presente á mesa o relatorio do sr . Camillo 
de Britto, relativo á apuração da 6. · cir-
cumscripção. Não houve reclamação sobre 
a eleição procedida à 7 de março . Estando 
promptc s todos os re latarias da eleição tle 
todo o Eatado , para Presidente e Vice-Pre-
sidente uo E8tatlo, o sr. Presidente os en-
tregou ao reltltOt' da com missão especial 
Carneiro do Rezende, para elaborai' u seu 
parecer, ped· ndo par d. communicar ·lhe quan· 
de estives>e f iLo o seu trabalho para tle 
novo r eunir a commissão e f<lzer ·se a com· 
patente parti cipação aos Pres ide n tes Jus 
d uas cas.ts do Co ngresso. Nada mais haven-
do a traLttl' · e tlepois tle lido. e appeovada 
esta acta , levanto u se , a sessão . Eu, Leopol-
do Corrêa, secretar io o escrevi e assigno. -
Necesio Ta vares, peesiuente.-Leopo ldo Cor -
rêa , sec- l'etario . - Camillo de Britto. - Josino 
de Brito. -Carneiro de Rezende . 

Os aleitares em numero de 3.688 deram 
votos para Presidente do Estado ao sr. ur. 
Francisco Silviano de Almeida Brandão, .••. , 
3.688 . 

Para Vice-Presilente :-Ao sr. dr. Joa-
quim Canditlo da Costa Se na, 3.658 ; ao sr. 
dr . José Bento Nogueira Ju nior, 30. 

Em S. Joã) Baptista as authent i c as da 1. · 
e 2. · secções da cidade e a do districto da 
Barreira do Coreego : 

Pura Presidente :-Ao sr. dr . F1·ancisco 
Silv iano de Almeida Brandão, 180. 

Pat·a Vice-Presiden te :-Ao sr . dr. Joaquim 
Candido da Costa Se na, 180. 

Nas \ . · e 2 . · ,ecr;ões da cidade de Bo-
cayuva e nas I.· e 2 . · do districto de 
Gua icuby os su:trragios não excederam de ••• 
475 voto~ , para. o sr. dr . Francisco Silviano 
de Alme ida Beandão, e de 4-;"5, paea o sr. dr. 
Joaquim ::;anclitlo da Costa Sena, não tendo 
havido eleições nos Olhos d' Agua. e na Terra 
Branca . 

Em Montes Claros obtivtlram vütos o sr. dr. 
RELATORlO REL ·\TlVAMENTE A 6.8 ClRCUM-

SCl{lPÇÃO ELEITORAL DA ELE\Ç t,O PARA 
PRE lUl~NTE E V lCE- PRESlDE~TE DO j<jS-
TADO. PROCEDiDA A 7 DE MAH ÇO DO 
CORRE:'lTE ANNO . 
Coube-me o exa me das actas remettidas 

pelas jun t~ s municipae8 do 6 . · distr-icto, 
onde cor t·eu toJo o processo (:)lei tora.! regu-
larmente , (j setn nenhuma reclamação ou 
protesto. Tal foi a confiança dos candii.latos 
no plei to que não consta a no meação de 
fiscaes ou qualq uer outra providencia para 
gara\}tir 11 vota~ão 9ue sabi am apoiada ua 
opin ião quas\ nnamme do Estrado 

A lei u. :20 , tle 26 de nove mbro de 1891, in· 
c um be ao G; ngresso de fazer a apu ração 
em v ist<l das authenti cas das apurações 
municipaes, na forma do art. 97, §§ 1: e 2: 
da Const ituição. 

Do l~io ParJo e de Contendas não chega-
ram essas authenticas , e apenas fo i a apur·a -
ção de algumas dos districtos, insufficientes 
ipara um resulta.do ?ompleto da vota9ão d~ 
7 de março no dtsti•tcto que sem duv1da fo 1 
a mais numerosa. 

Na Diamantina a l.·, 2 .·, 3.·, 4 . ', 5.· e 
6 . • secções da cidaue, a 1. · de Curralinho, a 
secção unica do Mendanha , secção unica 
do Rio Manso, a 1. ·, 2. • e 3 . • secções do 
Rio Preto, a l . · e 3 . • secções do Aras-
suahy, a secção un ica de Campinas de 
S. Sebastião, a 1. · e 2 . · secções de Curima-
tahy , a 1.·, 2. ·, 3. ·, 4.· e 5 . · de S. Joãc 
da Chapada , a secçií.o unica de Datas e a se-
cção unica. de Pouso Alto recolheram 2. 355 
votos sendo para Presidente do Estado ao 
sr. d~. Francisco Silviano de Almeida Bran-
dão 2 344 ; ao sr dr. Pedro da Matta. ;\:a-
chado, 10 ; ao sr . dl'. Joaquim Candido da 
Costa Sena, I . 

Para Vice-Presidente :-Ao sr . dr. Joaquim 
Candido da Costa Se na, 3. 344 ; ao sr . dr. 
Francisco Silviano de Almeida Brandão, 1, e 
10 cedulas em branco. 

Em Minas Novas apuraram-se 26 autbenti-
cas, faltando a 3. · e 4 · secções da cidade, e a 3 . · do districto de Sucuri li, e a 2 . · de 
Agua Bôa. 

. , 

l'eancisco Sivviano de Alme iJa Brandão , 756 
e o st' . dr . Pedro da Matta Macbado l, para 
Presidente do Estado e os srs dr. Joaquim 
Candiclo da Costa Sona, 755 i Cam illo Pratas, 
l ; e dl' . Anto nio Gonça,l ves Cb aves , I, para 
Vice-Presidente, apu radas de 9 autbenticas, 
5 uas 8eCIÇUeS da cidade e 1 de Morrinhos, 
1 do Coração de Je -u s, l de Jequitaby e 1 
da Extt•ema . 

A' junta municipal do Peçanlla não foram 
pr sentes üS actas do disteictos de S. João 
Evangeli st a, de Santa Maria tle S. B'elix e de 
S<tnto Anton io uo Celumnai as duas ultimas 
enviadas à Commissão e apuradas com as 
do di strictos da cidade, · tlo l{.io Boni to de 
Jacuhy, de S. Pedro do Sua.ssully e do. Fi-
gueira sommam para os ca.ndiLlatos dr. Fran-
cisco Stl vi ano de Almeida Brandão, 1584, 
dr. Anton io Olyntl10, l para Pres idente, e 
dr. Custa Sana, 1. 584 e dr Nelson Coelho 
de Sen na I. 

Faltou apenas a 9. • secção da cidade de 
Tbeophilo Ottoni para ser completa a vota-
ção no municíp io que se compõe de 9 secções 
da · cidade, 2 de Setubinha, 2 de Urucum, 
dando o seguinte resultado : 

Dr. Silviano Brandão, 1.630 i dr. Epami-
nondas Estavas Ottoni, 27 , para Presidente ; 
e para Vice-Presidente, o dr. Costa Se na, 
1.649 e coronel José Mariano Murray, 28. 

Em Arassuahy obtiveram para Presidente 
do Estado os· SI'S . dr: Silviano Brandão, ••. 
4.461 votos ; dr . José· Bento Nogueira Junior, 
ll votos ; Carlos Leopoldo Drayner, 1 
voto. 

Em Bôa Vista do Tremedal os srs. dr. Sil-
viano Brandão, 2 .330 ; padre Guilhermino . 
José Fernandes Tolentino, 15 ; dr. Joaquim 
Candido d>~ Costa Sana, l. 

Em Sa.linas o sr. Silviano Brandão, .... 
1.842 votos . 

Fal taram a l. ·, 3. · e 4: · secções da For-
leza, sendo apura.das a 2· · ,5. · e 6. ·, assim 
tambem a de Agua Vermelha e ·a da Ve-
reda. 

Para Vice-Presidente nestes tres municí-
pios, obtiveram votos os srs. dr. Costa Se-
na, 8 .532 ; coronel José Bento Nogueira, 
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83 ; Manoel Fulgencio Alves Pereira 16 . 
Alfredo Ca ldas, 1 ; Guil ermino Jose' Fer~ 
nandes Tolentino, 20 ; dr. Francisco Silvia-
no de Alm e1da Brandão, 1. 

. Em Grão M~gol su:trragaram o sr. dr Sil · 
VJano Brandao, para Presidente com 
1.120 votos , ao sr. dr . Custa Sana ·l·l·,;o· 
votos . ' ·-
~ nas 10 ~u the u ticas , proceJentes dos dis -

trJCtos d~ wJaüe, Estrema, !tacambira Sa n-
to Antomo ~o Go rut uba, Riacho c;los M.tchn-
dos e S. Jose do Gorutuba na Januaria para 
Presidente, sr·. dl'. Silviano Brandão o'bteve 
2~40 votos, sr. dr. Cost a Senil. para Vice-P t·e-
SJd e nte, 2767 e o dr·. João Candiclo d·t .~ o •t-> 
Sana, 101. • v • " · 

E nas 18 authenticas da cidade, 8 do Am-
paro, 3 do Mucambo, 2 de S. João di1S Mis-
~es,. 2 de ~orrinbo.s, 2 de S Antonio d<L 

anga, ~~ ~ · Fr!lncts<'o, pnr>t Presicleute o 
sr. dr. Sll vlltno Brandã?, 1071 votos, o SI' 
dr. Costa Sana, para VICe-Presidente 1071 
votos . ' 

Nas oito authenticas 1 da cidade 1 do Mor-
J'o, 1 da Conceição da V11 rsea l d~ Brejo da 
Paf~agem, i·• e 2 .a de S. Romão, [. a e 2.• do 
Capao H.eclond_o de Contendas, não roi presen-
te .a acta da .JUntu apuradot·a, a·p<"nas exami-
nei ~;ts ~u lbenti ras da [.a, 2.• , 3.·•, 4• secções 
do d~strtcto da Vt lla, onde apu ,·aranHe, pam 
Presidente o sr. dr. Silviano Bt·andão 979 
voto~, o ~r·. dr. Costa Sena, 979. ' 

_Ate hoJe as Secretarias não receberam si-
ll l!-0 a a u thentica ua 2.'· secção da citlatlo do 
RIO Pardo, onde se vê 241 votos para Prcsi-

v
d?nte ao ~r. dr. Silviano Brandão 24 1' e pará 
tce - Prestden~e au sr. dr. Costa Sana. 
O con:pa!'llCl m_ento dos e leitore:; na 5.n cir-

cumscrlp ~·ao, fo i. de 25.605, e sendo tle 25.463 
votos para. Pres!dente do Estado que obte \' e 
o sr. dr. Franctsco Si lvia.no tl e Almeida Bran-
dão, ~de 25.225, que obteve o sr. dr. Joaquim 
Cand t_do da Costa Se na, aos quaes, é i ustll 
adtltcwnam-se os 101 que na Januaria t'or::n~ 
da,los _ao dr·.~oão Cancl do da Costa Sena, ~n
genhetro r_e ~ ldente em Ouro Preto, que não 
po~e ser s tnão o mesmo de nome .Joaquim 
facilm ente mudado em João cun·ente calam~ 
nas cedulas. ' 

Su.la .das Commissõ~s, 6 de junho de 1898. 
- Cam1llo de Britto. 

ACTA DA 7.a ~ESSÃO ORDINARIA, AOS 4 DE 
JULHO DE 189il 

Bl~t~ , falta~rl o com causa pnl·ticiparla os 
8:··: Joaqu 1111 D_ut ra, Oliveira Penn a., Gomes 
da Stl va , VR IJ ud_ao , Cnr·los Sã, Nogu ·" ira, Ro· 
quette e Joaquim Alvare. , e ~em . ella os 
m<ttS senh L. re~. 

A b1·e-se a sessão · 
Lida a a ~ta ?a ~essão antecedon to e posta 

e~~ ddJ~cu • ao, e esta encerrada sem debate e 
11 1 ;~ a a votação por fa lta de num ol'O. 

Nao lta. expeu1ente . q ~R. MELLO FRANCO envia lL Mt.> a a se-
gum te : 

Uep_resentaçõo. da Ccmwra Mun icipal de Ma-
n ann:t pe~zn · lo a 1·evogação d J M'l . 104 da 
Cvnst1./wçuo. 
ro J;l ~lrn. 1Vl unici_Pal da _cidade do MHrianna. 

- Po_J !ncumbencJ?- da Jllu strissima Camara 
Mumc1p_a l destH etdade, cttbe-me a a honra 
•.Je por tn ter·medto de v . exc. rep i'es~ntar ao 
!Ilust re. Cungre~so tlo nosso E'tado sobre a 
co ~ vou J e JJ W! de set• adoptado o pr· jacto re-
lativo a a vosentadorias dos 1uucclonarios. 
pub lt c.?s, aprPsen~ad? na sessão pa. ~ada pelo 
!Ilustrado dr. Vugt l1o Martins de Mello 
Franc0. 

Cump1·indo es ~ e grato devei', e>ptn'O que 
essa 11l ustre corporação , attendendo os fun· 
~am en:os que. acpmpa~ham o J ·ef~ l·ido pro-

.J ecto, J e~o l vera de accordo com o i11teresse 
pu.hl tco na. revogação do art .. 104 d~t Consti-
tlllção _ do Estado.-'Saúde e fl·atentidade.-
llltl't t ·tss ti~ O exm. SI' . dr·. Pre,iuellttJ do Se · 
nado Mt netro. - 0 Pre, idente da C!unara B. 
de Camargos. ' 

.A ~apres e ntação vae à cllmmi s~ão de Con-
~tJtUJçao e Poderes, p ublicantk-se a utes no 
)OI nal oll!cial. 

O !!I' , ('nmillo ele Bt•itto. obten do a pa-
lavra, ped e_ di spensa do cal'll:O J e membro 
da commtssao de Justi ça e Leg i&li!çfw. 

O sr. Presidente declara que o pedido 
do nobre Se nador será submettiJü :\. delibe-
ração d11. casa logo q ue baja num ero lecral. 

Passa-se á t:> 

A}wese11taç•Io de }JfJ. 1'eceJ'PS, p1·njectos, indica-
ções e 1·r:quel'imcntos 

O s.•·. Levhulo Lo}lCS :-(N<io ttJmos o 
seu d 1 scurso ). 

E' lido e vae a imprimir se o seguinte: 

F1'0jecto n. 139, do Semd u 

Primeira discus.ão 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS . . O Congresso do Estado de :M ina · Geraes 
( Vtce-PJ· stdente) decreta: 

SU.\UI A' HI O: -Ada .- Votac::to adiarl il -Henesen Art 1: O direito _de propri tl i :H·i\1 rlo sólo. 
~aç_ilo (~,a .~~arH U I'~ Muldt:i!Jal de ,\lar ia.una l~ erl;nd~ de pr.or;edll r a pesqmsas para a. de~coberta 
",tevon.~Pil r!o .!l'l. 10~ ria Con > l il ui ~à" -- l'rojP. - J de minas em terras de sua proprieda de e de 
~o :_ ~! l >~ ll ~so ti o ; r . Levt nrJo Lo1.es . ·-Orrlem rl.o la v~ ,, r as que descobrir üU fot•em cnn !t ecidas 
(ta. olaçues ad tallas.-O:lleuJ tio tl ia seguinte. sara exerc1do s_em dependenci a dtl n uctoriza~ 
AI) meio dia, feita a cl:amada acha filo(, .salro as li mitações estnbdeci u:.s nesta 

rasantes os srs. : f. ntonio Marti~~ Ne~~~~~ :\.lJJOn~t··t F;~er,dl a)rt. 72, § 17, Cnnst. do 
av~r·e~> , Bernardino de Lima, P. Drum :sd s a o, a: · · • § 7 · 

Levtndo Lopes, Cau.illo de Britto H. ~~1' - Art. 2. Dependem de aucto t·iza·:ft•l do go-
Hort:a , FredeJ·ico Augusto, Mello' F:n~coo \ Ovcrno a pesqutsas para as rl f'Fc-o! ·~ rtas de 
KubtLschek, Teixeira da Custa e Josi no cte' mina~ : I Em terras do d m1inio do Estatl.o • 
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II Em terra. s alienadas pelo Estado com 

1

18, ns. 1 e 4, da lei n. 148, de 26 de julho 
reserva das minas, nos termos da lei n. 27, de 1895. 
de 25 de junho de 1892. Art. 13. A alienação da mina existente .em 

Art. 3. · O governo concederá. a auctoriza- terrenos de que tra~a ~ art. 2. ·, n. II, Im-
ção, fix ando o praso, que n_ão excec~erá de porta. a ~esapr_op~taç~o. do só~o, ~alvo ao 
dois annos, para os pesqmzas , a area em proprtetar~o o dtre1~o a . ~ ~demmzaç~w, que 
que serã0 J'eitas clenti·o dos li mites de um se regulara. pelas dtspostçoes da Le1 n. 15, 
cli stJ•icto,· muni cípio ou comarca. de 17 de novembro de 1891. 

Paragrap!Jo unico. O praso poderá ser Art. 14. As minas alien adas pelo Estado 
prorogado por metade do tempo, si oconces- são intransmissiveis sem auctorização do go-
.sionari o li ou \' C!' ini ciado as pesquizas. ver no, salvo o caso de successão . 

Ar t. 4: Dentro do praso marcado o con- Art 15. As minas são indivisíveis. 
cessionario apresentará na Secretaria da A- § 1.- No caso de successãe passarà a mina 
:gricult ma : ao herd•1iro que indemnisará. aos co-herdei-

I Plantus gcologicac; e topographicas dos ros-o valor de seus quinhões, ou será ven· 
-terrenos explo rados , com perfis que demon- dida, dividindo-se o preço da vendfl. . 
strem quanto poss i vel a superposição das § 2.- Os herdeiros poderão continuar em 
'Camadas mine1·aes acompanhadas de amos- communhão, associando-se para a explora-
t ras dos mineraes encontrados. ção da mina. 

ll Relatorio minucioso e circumstanciadG> Art . 16. Serão annulladas as alienações 
-sobre a possança e riqueza da mina, sua ex- fe itas com violação das disposições desta lei. 
·tensão e clirecção , a distancia das formações Paragrapho unico. A nullidade será de-
mais proximas e os meios de communica- clarada por sentença do poder jutliciario em 
ção existentes . acção summaria, que poderão p1•opor : 

Art. 5. Findo o pt·aso sem que ten ham si- I Os orgãos competen tes do ministerio pu-
-do cumpridas as determinações do artigo blico ; 
.antecedente reputar-se-ha catluc 1a auc tori- 1103 interessados, prejudicados-clentro do 
zação, qu e não poderá ser renovado. a favor praso do artigo !:l: 
do mesmo concessionario. Art. 1 T. Ficará sem effe ito a alienação : 

Art. 6: r\s minas que forem descobertas I Nilo começando o adquirente a minera· 
serão registradas na Secretaria ela Agricul- ção dentro do praso marcado i 
t ara a visla das plantas e relatorio de que li No caso de abandono da mina ; 
trata o artigo 4: para que o descobridor pos- 111 Reincidindo o adquirente em fttlta pela 
.sa. gosnr dos favores desta lei. qual lhe tenha sido imposta pena pecunia-

Art. 7. · o governo e auctorizado a alienar J'ia . 
M minas conhecidas, ou que se descobrirem, Paragrapho uni co. Presume-se o abando-
existentes em terrenos de domínio do Esta- no da mina interrompendo-se a mineração 
do, ou alienados nos termos do art. 2:, n. por mais de um anno, salvo caso de força n. maior , que serà justificado perante o go-

Art. 8.- Os pretendentes instruirão seus verno. 
requerimentos com certidão elo registro ou Art. 18. o governo, ouvido o adquirente, de-
documentos <.la que trnta o art. 4. · e quaes- clarará sem atreito a alienação ou, no caso do 
.quer outros que julguem convenientes . paragrapho unico do artigo antecedente, con-

Art. 9: Os requerimentos serão publica- ceder.:~ novo praso, nos termos do arti go 11, 
dos na fo lba official, resolvendo o governo, para continuação da mineração, salvo aà ad-
findo o praso de 30 dias , sobre a alienação , quirente o direita ás acções competentes, 
não havendo reclamação, ou sendo improce- que poderá propor no pt•aso do artigo 9. 
dentes as que se apresentarem, salvo ao re- Art. 19. Os proprietarios que fizerem pes-
clamante o direito ás acções que lbe com quisas em seus terrenos, explorarem minas 
}>atirem e poderá propor dentro de um conhecidas ou que descobrirem, os que ob-
-anno, contado da data da publicação tiverem auctorisação para fazer pesquisas, os 
do acto da ali enação. adquirentes de minas alienadas pelo Esta-

Art. 10. Preferem na acquisição , havendo do são obrigados á indemnização do damno, 
mais de um pretendente : que regularizar-se-ha pelo direi lo civil ,resul-

I o proprietario do só lo (art . ~·.- n. 2) quan- tanta das pesquizas , da mineração, ou da in-
to ás minn.~ conhecidas . observancia das disposições regulamentares 

II O descobridor, observada a disposição respectivas á segurança, bygiene e viação 
do art. 6: publica. 

lii Os propr ietarios de minas da mesma Art. 20. Continuam em vigor as disposições 
natureza que estejam sendo explora- reguladoras do .arrendamento dos terrenos 
das. · diamantinos com as seguintes alterações : 

Art. 11. Nos t ítulos de alienação serito I Ficarão extinctos os arrendamentos de 
mencionados: terrenos do domínio uos particulares , findo 

I Os favo res co nc•Jdidos; o respectivo praso, si o governo não puder 
H O praso, qu e serà de 6 a 12 mezes para rescindil-os antes sem onus para o Estado. 

começo dos traba lhos da minera.çãoi li Fica pertencendo desclo jó. ao proprieta-
Ill Os onus impos tos ao adquirente i rio a renda proveniente do areendamento . 
lV As penas em que poderâ incorret·. 1li O governo poderá renovar o arrenda-
Art. 12. Aos adq uirentes poderão ser con- manto respectivo a terrenos de propri edade 

cedidos todos ou algun s dos favores do art . do Estado, si o julgar conve niente . 

-. 

1 Art. 21. Nos regulamentos que expedir pa-
ra a execução desta lei, pode1·ó. o governo 
impor pena de multa de 500i; a 2.0003000 e 
providenciará sobre a fiscalização das minas, 
que ficará a cargo da Secretaria da Agricul-
tura. 

Art 22. Revogam-pe as disposições em con-
trario. 

Sala das Commissões, 14 de setembro de 
1897.-Levindo Lopes.-R. Horta.-R. Lagõa. 
- r amillo rle Britto. 
PASSA-SE A , EGUNDA PARTE DA ORDE~ 

DO DIA 
Votações adiad •s 

Não haYendo n11mero legal, deixn -se tle 
proceder à votação das materi<:ts cuja d s-
cussão se ficha encerrada. 
_ Nadi.l. mais hav~ndo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente des ign a para o dia 5 de julho a se-
guinte : 

ORD EM DO DlA 
l.n PAR'rE: 

Ate U IPa hora da tarde : 
. Leitura d:1 acta, expediente, apresentação 
de pareceres , proj ectos, indicações e reque-
cimcntos. 

2." PARTE 

At e 1! horas da tarde : 
Votação da reJacção fin al Jo projecto n. 

135, do Senado, auctorizando a constr·ucção 
de um ramal f'erreoq ue, partindo d<t estação 
de S. Francisco . na E. F. Oeste .de Minas , vá 
a S. Gotbardo. 

Votação, em 1. • discussã.o, do projecto n. 
. 100, da Camara, de 1896, auctori zando o Go-
verno a contractar- o prolongamento da E. 
de Ferro de Bello Horizonte a Gonçalves 
Ferreira, da cidade de .Jtapecerica á da For-
miga 

Votação, em I .a d.i ::;cmsão, elo projecto n. 
103, da Camara, de 1 97, au~torizando o Go-
verno a ceder á Camara Municipal do Rio 
Novo o pl'edio onde funccionou a cadêa da-
quella cidade. 

Votação, em I.n discussão, do proJecto n. 
138, do Senado, prorogando o praso de que 
trata o art . I.· da lei n. 42, de 1'3 de maio 
.de 1893, para a conferencia de premios aos 
.cultivadores de plantas industriaes, viticul-
tores, ·' inicultores etc. _ 

Votação do requerimento do sr. senador 
,Rebêllo Hor-ta, pedindo exoneração do cargo 
de membro da commi.ssão de Justiça e Le-
gislação. 

Votação do requerimento do sr . senador 
Camillo de Britto, fazendo egual ped ido. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 8.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 5 DE 
JULHO DE 1898 

PRES!DENCIA DOm. ANTONIO MARTI NS 
(Vice-Presidente) 

<;U MMAHIO. :-Acta .- Votnçiío adiarla.-Projeclo e 
.rli scursn no sr. i\'le1lo Franco .-Ordem do dia .·-
) 'otaçóes adindas. -Ordem do dia segui nte. 
..Ao meio C:ia, feita a . ch.amada, acham .. se 

presentes os ·s·enhores : 
.\ . . . -

. Antonio Martins, Necesio T~var~s, Bernar~· 
dmo de L1rna, Costa Sana, Levindo Lopas .b 
Rebê'llo Horta, Kubitschek, Frederico Au~ 
gusto, Mello Franco, Teixeira da Costa Jo 
sino de Brito e Camillo de Britto, falt~ndo 
com causa participada os srs. Oliveira Penna 
Gomes da Si lua, Valladão, Joaquim Alvares' 
Roquette, Carlos Sa, Nogueira e Joaquim ou: 
tra, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão : -
Lid.a a acta ~a sessão anteceJente e posta 

em discussão, e ·esta encerr-ada ~em debate 
e adiada a votação por J'alta de numero. · 

l'i ão !Htvendo expediente, pa~sa-se á 
Aw·csentação de pan:cr:'?"es , ]Jl'O}ectos, in r.i ica-

çües e 1'equen menioli · 

O sr . ltlello Frnncu:-Sr. Pres idente. 
ped! a palavra para envi~r à mesa o seguint~ 
prOJ CClO: (Lé) 

Sr. Pres id_ente, u lei n. 124, de li de ju~ 
lho de 189<>, muJou a reun 1ão das sessões 
?o Congresso para 15 de junho, attendendo 
as c1rcumstancms do tempo, aos inconveni-
entes da estação chuvosa etc. e para attender 
somente ainda á conveniencia da Yinda de 
muitos dos nossos collegas que res iuem em 
!~)!ares remotos e que por isso luctam com 
dtll1culdades em , vi~ta da ex tensão das via-
ge ns Mas não só no periouo anter·ior até 
1894 nunca o Congresso se reuniU na epocha 
constitucional, conforme o al't. 11 da Const ., 
como tambem tem os observado que, não 
obstan1e ter·mos mudado a reuui ão do Con-
gresso para 15 de junho, nem por isso a 
abertura tem tido logar no dia d etermina~ 
dú . 

~~~ u penso, portanto, que nós devemos res~ 
tabelecer a dis·posição constitucional qu~ 
manda que a abertura do Congresso se faça 
no dia 21 de abril, dia para nós tão memo-
ravel. 

Por estas razões que acabo de expender e 
não. vendo si não vantagens na adopção do 
proJecto que tenho a honra de apresentar 
ao Senado, penso que e lia deverá merecer a 
sua approvação. (Apoiados. Muito bem!) 

E' lido e vae a ünprimir-se para entrar na 
ordem dos trabalhos .o seguinte: 

Pm,iecto n: 14.0, elo Senado, 1898 
O Congresso do Estado· de Minas Geraes 

decreta: 
Artigo unico. Fica designado o dia 21 de 

abril de cada anno para a abertura das ses· 
sões do Congresso Legislativo Mineiro con-
forme o artigo li da ConstituiçãCI do' Esta~ 
do, revogadas as disposições em contrario; 

Sala das sessões do l::ienado Min·airo 5 de 
julho de 1898. - V. M. de Mello F r anc~. 

Passa-se á 
· SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votrr.ções adiadas 
Nãt> havendó numero legal, deixa-se de 

pr0Cj3der a VOtação das mater·ias cuja diS'" 
·cussão se acha encerrada. · 

Nada mais havendo a tratar se, o sr . Pre~ 
~idente 'dé'signa para o dia 6 do corrente á 



mesmn. ordem do dia que hav·a sida dada pa-
Ja hoje. 
· Levanta .. se a ~ essão. 

'ACTA DA 9:n SESSÃO ORDINARIA AOS 6 DE 
JULHO DE 18@8 

• PRESIIJEi'iCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
( Vice-P1·esiclente) 

SUM~IAHIO : - Acta.-Volação adiada.- Expediente. 
-Ordem elo clia.-Yotaçües adiadas. - Orclem do 
dia seguinte. 
Ao meio dia feita a chamada, acham·se 

presentes os s~s . Antonio Martins, Necesio 
Tavares Bernardino el e Lima, Levindo Lo-
pes, Rebell o Horta, Kubitschek, c.arl~s Sá, 
Frederico Augusto, Costa Sena, Te1xe1ra da 
Costa e Josino de Brito, faltando com causa 
participada os srs. Joaquim Dutra, Nogueira, 
Roquette, Joaquim Alvares, Valladão, Gomes 
da Silva, Oliveira Penna, e sem ella os 
mai s srs. 

Abre-se a sessão; 
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F. de Bello Horizonte a Gonçalves Ferreira, 
da cidade de Itapecerica á da Formiga. 

Votação, em [.n discu s~ão, do proj ecto n. 
103, da Camara, de 1897, a,uctorizando o Go-
verno a ceder á Camara Municipal do Rio 
Novo o predio onde funccionou u cadóa du.-
quella cidade . 

Vota ção, em 1." discu sEão, do pro.:ecto n. 
136, do Senado, proroganclo o praso de que 
t1'ata o art. J.o da lei n. 42, de 13 de maio 
de 1893, para a conferencia de premios aos 
cultivadores de plantas industriaes, viti-
cultores, vinicultores, e c. 

Votação do requerimento do sr. senador 
Rebêllo Horta pedintlo exoneração do cargo 
de membro da commi~s f o de justiça e Le-
gislação. 

Votação do requerimen to do sr. senador 
Camillo de Britto fazendo egual pedido, 

1." d i scu s~rro el o proj ecto n. 1:?5, da Ca-
m~.ra, de 1897, rcgul nndo o accesso dos ma-
gi strados. 

Levanta-se a ~ es~ão . 

Lida, a acta da sessão antecedente e posta 
e.m d iscus~ fio, e esta encerrada , em debate ACTA DA 1 O.n SESSÃO 01\DINARIA, AOS 7 DE 
e adiada a votação por falt a do numero. JULH O DE 1898 

0 SR. 1,' SECRETARIO dá conta elo seguinte 
EXPEDIENTE 

Um 0fficio do sr. L· Secretario da Camara 
de 4 do corrente, devolvendo o projecto n. 
11 5 concedendo lotes e mais favores a fun-
ccionarios pu blicas do Estado, noJ?ea~os de-
poi s el o decn to n. 803 de 11 de Janeiro de 
1895 visto terem sido regeitadas as emendas 
ao ~,e smo oiierecidas pelo Senado, com ex-
cepção ela de n. 3 que foi appPovada .-Fica 
sobre a mesa para a c..rdem· dos ti' a balhos. 

Não havendo pareceres, projectos, indi-
cações e requerimentos, passa-se à 

REGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votações acliaclas 

Não ha,•endo numero legal, deixa-se de 
proceder á votação das matarias cuja dis-
cussão se acha encerrada. 

Nada mais havendo a tratar· se, o sr. Pre-
sidente desi gna para 7 do corrente a seguin-
te: 

ORDEM DO DIA 
1.• PARTE 

A te uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, representação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.n PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Votação da redacção final do projecto n. 
135, do Senado, auctorizando a construcçãQ 
de um ramal ferrao que, partindo da esta-
ção de S. Francisco na E. F. Oeste de Mi-
na~, vá ·a S. Gothardo. 

Vota-:ãc, em I.• discusslio, do projecto n. 
100, da Ca.mara, de 1896, auctorizando o go-
verno a contractar o prolongamento da E. 

'I 

Pn.ESID EN CIA DO m . ANTOi'iiO l\1 ARTJNS 

( \"ice-Presidente) 
SL:MMAHIO. - Acta.-Lei lura e approvaçflo de ac tas 

atrazacla . - Expedien te.- l\eprescntaç<i0 da Ca-
mara !.\lunicipnl elo llio Novo , ped indo a revoga. 
ção no art. l U'l ria Co n tiluiç<io. - l'arecer de 
t: o mmi s~ão . -Orrlem do rti n. -Yotação das mate-
rias cuja di scussão ~e ac l1a c n cerra d a.-Vo t a~~ã o 
dos requerimentos dos srs. ll cllello Horta o Ca-
lllillo ctc Brilto peclinllo e·:-oneracão el e membros 
ele co mrni iisão.-Acccsso de mugi. tra!los.- Dis-
curso dos srs. Cnmil lo de Uritto, llellello Horta , 
~ l o ll o Franco c Cos ln Sc 1tn.-Ord em do clia se· 
guinle. 
Ao meio di a, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs.: Antonio Martins, Necesio 
Tavares, P. Drumoncl, Levindo Lopes, Re-
bello Horta, Camillo de Britto, Kubitscheck, 
Carlos Sá, Costa Sana, Mello Franco, F. 
Augusto, Teixeira da Costa e Josino de Bri-
to, faltando com causa participada os srs: 
Oliveira Penna, G. Valladão, Joaquim Alva-
res, Joaquim Dutra, Gomes da Silva, Roquet-
te e Nogueira, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvacla a acta da antecedente, 

e bem assim as da 4:, 5:, 6:, 7: e 8: ses-
sões ordinarias. 

o m. l. • SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

Um telegramma do sr. senador Ferreira 
Alves, expedido de Ouro Preto, c0mmuni-
cantlo que, por incommo dos, acha ·se impe-
dido de comparecer ás sessões, o que espera 
poder ter lugar do dia 16 do corrente em 
deante.- O Senado fica inte rado. 

0 SR. KUBITSCIIECK, obtendo a palavra, 
communica que o sr. senador Ferreira Al-
ves tem deixado de comparecer is sessõel, 
por mcommodos de saude, e que isto mes-
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n~o s. exc. pediu-lhe para trazer ao conhe-
c!mento do Senado, Jogo que retirou-se desta 
c1dade.-O Senado fica egualmente intei-
rado. 

O SR .. P. Dn, u ~ro;-.~r>, obtendo a palavra, 
communJCa egualmente que deixou de com-
parecer ás duas ultimas sessões por motivo 
de molestia.-0 Senado fica elo mesmo modo 
inteirado. 

0 SR. COSTA SESA, obtendo tam bem a pa-
lavra, communica que u sr. senador Bel'-
nardino de Lima,por motivos de força maior 
deixa de comparecer á sessão.-0 Senad~ 
fica inteirado. 

0 SR. TEHXEIR A DA COSTA, obtendo a pala-
vra, pede a nomeaç~ão de dous Senadores 
para substituiJ'om into1·inamento na com-
missão de Força Publi c;,, os Sl'S . senador·es 
Nogueira e Vallo.dão , quo se acham ausentes . 

0 SR. PRESI DEN'l'E 1'1 0111e !a OS srs . Cos ta 
Sana e Josi no de Br·ilo. 

O .sR; l\'h:LLO FRAN.co, obtendo a palavra, 
envw a mesa a sogLunk. 
Rep1·esentaç{í:; da Ca mam Mu nicipal elo Rio 

Novo , pe1íin cla a ?'evogaçilo do a~ · t . 10-1 ela 
Constituição. 
Paço da Ca.mara muni cipal do Rio No ro 

em 2 de julho de 1 98. ' 
Exms. srs. - A Cama1'<1 ~lunicipal desta 

cidade em sessão do 20 do maio do corrente 
anno, deliberou, secundando os esforços do 
illustre Senador estadoa l, o oxm . sr. dr 
Virgílio Martins de Mello Fr·anco, solicitar-
vo~ a passagem de um pt'0j octo ele Lei, re-
latiVO á npose ntadOI' ia dos l'un ccionarios pu-
blicas el o Estado 

En carregado pot' es ta Ed ili dade de advogar 
perante vús um a cam a tão justa e sa h ia-
mentA garantidora elos direitos adquiridos 
de uma classe t,io tl espl'Otegida quanto di -
gna dos maiores encomi os , co mo auxiliares 
efflcazes da administração, deixo no entre-
tanto de encarecer as suas vantagens, por 
quanto malhO!' do que eu o podel'á fazet' o 
illustrado auctor do pt'0 jocto, ora pendente 
de deliberação do Co ngresso. 

Conllando no \'Osso es pí r ito de justiça e 
no acentrado patriotismo do que tendes 
sempre dado inequívocas provas, e>pera a 
Camara Munic ipnl que essa idea, tão bem 
amparada, seja em breve co nvertida em lei 
de nosso Estado. - Sttúde e Ft'aternidade. -
Aos illustrissimos e ex ms. srs . membros do 
Senado Mineiro.- Rmlolpho Custodio Fer-
reira, presidente da Camara MunicipaL-
A representação vno i commissilo de Co nsti-
tuição e Poderes, pub licando-se antes no jor-
nal official. · 

Passe-se á npresentação de pareceres, 
projectos, indicações o requel'imentos. 

Pa1·ece1' 
E' lido e vae a imprimir-se para entrar 

na ordem dos t ra balho3 o seguinte: 
Parece?' co p1·rojec:o n . U.;, ela Camct?'ct , 18D8 

Primo ira d iEoussão 
A Commiôsão de 'Forç>a Publica a que foi 

pre3ente o prqjecto n. 135; da Camara dos 

srs. Deputados, c~nservando. nos respecti .. 
vos post.os os offlctaes da Bt'lgada Policial 
c!ue acce 1t~rem commissão ou emprego do 
Govern~, e de parecer que o referido pro-
Jacto se1a submettido á primeira discussão 
com a rodacç:i.o com quo veiu da Camara. 
S ~t,l ~ d.as Lommis ões , i de julho de 1898. 

- le!xe1ra da Costa.-Cos ta Sen::t . - Josino 
de Brito. 

Passa se i 

SEGUN DA PARTE DA OR DEl\1 DO DTA 
Vota ção das m atel'ias ct(jCt cl iscussão so acha 

enverrctd(~ 

. Proc~dendo-se á votação das n a terias cu,ja 
d1~cus~a.o se acha encerrada, silo approvadas: 
a redacção final do pro jecto n. 135, elo Se~ 
nado, auctorizando a con strucç~ío de um 
ramal í'erreo que, partindo da o taçüo de S. 
Fl'nnci sco, na E. F. Oeste de Minas , vá a S. 
Çtu thardo ; e em primeira di..cussão os pro-

.J ec tos ns. 100, de 1896, 103, de 1897, da Ca~ 
maPa, e 138, do Senado auctor izando o Go-
verno a contractar o pt'o lon gamento da E. 
F. de Bello Horizonte, da cidade de ltape-
cerica á. da Formiga , e a ce.l or ú · amara 
~unicipal tio Rio Novo o predio om que l'uno-
clonou <t cadéa claq uella cidade, o pt'orogan-
do o prazo de que tmttt o ar . 1. · tia Lei 
n. 42, tl e 13 de maio de 189:3 , para a confe-
rencia de premios aos culti vadoros de plan .. 
tas IIHiustrwes . O tle n. 135, vae a copiar-so 
pa,ra soe remettido i Camara dos H :;. Depu-
tados; os de m . 100 e 103 vão á Commi~são de 
Obt'IIS Publi caô ,') o de n. 138, it do Agl' icultura. 

Vu taçcio dos 1·equerimentos elo ,· 1's. Reóetto 
Horta e Cwnit lo de B1·itto , pedindo c.r.onc-
1'!1 l:ilo de memb1·os de Commis cio. 

Procedendo-se á votação do r equerimento 
elo SI'. R. ITortu, pedindo exonera<; lío do cargo 
de membro da commissão ele Justiça e La~ 
gislação, e unanimemente reegitado, e bem 
assi m o do sr. Camillo de Britto, fazendo 
egual pod ido. 

Accesso de Magtst1·acTos 

E' lido o entt'a em primeil'a. discussão o 
projecto n. 125, tia Ca.mara, de 1897, regu-
lando o accesso dos Magistrado~ . 

O !11'. f !nmillr> tle Bri tto:-(Não te mos o 
seu di scurso) . 

O sr. n.. llol'ta :- (Idem). 
O S l'. ~lcllo I~a·nnco:-( ld om ) . 
O s t·. Jt llo••trl: - !ldem). 
O lil l'. (Josta Scna.:-Sr·. Presi L onte , como 

v . ex c. bom sabe, desde o Con gccsso Con-
slit.uinto, vote i o fal ei contra o co ncurso 
elos bacb<.J r·ois pn.1'a os Jogares de j ui r.es de 
direito, porque, a meu ver, esso co ncurso 
nullifi cam complelamente o diploma do ba-
char·el em dir·uito . Entendia, como ai nda ho-
je entendo, que, si e:;se diplom~. n ~ ·1 lhe da.-· 
va in gresso nu ma gistl'a.tlu'a indeJ enden-
te;nente tle provas em concu!'ao, tl l'a um 
diploma sem si gnificação prati ca, nma vez 
que assistia aos presidentes e aos T1~ibunaes 
de Relação o direito de fazer acl·,·ogados . 
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o SR. llEBC:no 1-IoRTA:-Então v. exc. não O SR. C. SENA : - Eu estou apenas criti-
está de accôrdo com o sr. senador Mello cando o concurso e o modo pelo qual é 
Franco, que l'oi sempre pelo concurso. feito . .. (1-pw·tes). . 
· o SR. cosTA SENA: - Qua nto ao con curso, Quanto as .?utl'as partes do pro.Jecto, de-
absolutament-e não. 

1
• claro desde ]a que voto contra ell rt s. . 

. . . Eu entendo quo devemos cercar a magls-
0 SR. L. Lo~Es:-A su,a cart~ de engenheirO tratura de touas as regalias e não de leis 

não lh e deu . mgresso a cade1ra de lente da vexatorias. 
Escola de Mwas sem Cllncurso · E' ella a suprema garantia de nossos di-

O sR. C. SENA:- O professorauo é cousa reitos. 
muito difT'erente; o meu diplom a me dit di- O SR . P. DRUMO:'\D:- Apoiado, essa é que 
reito a todos os exe1cicios da minha profis- é a grande questão. 
são. (Apa1·tes). O SR. C. SENA : -Causa-me tristeza lem-

Quem exige do medico um concur~o para brar-me qtle um juiz de direito que por sua 
que ell e possa exercer a medicina? C~u em elevada e melindrosa posiçã.o tem necessidade 
exige do engenheiro um concurso para con- de mante1' se com decencia e incl ependencia, 
stituir estradas e pontes? ga nha tanto ou menos que um cllefe de se-

Entretanto o bacharel em direito é obri- cção ! 
gado a um concurso para ser magiEtrado! Dez contos, oit.o contos e cinco e quinhen-
Qual é pois a Yantage m desse diploma ~ tos, ei s os vencimentos destes hom ens, em 

Não h a duvida que o concurso é um iueal gera l paes de família, que além das despe-
grandioso e, em ri11 ôr, tudo se devi a obter sas onJinarias, tém ainda que educar fi-
·por mei o do co ncurso; é elle que estabelece lh os ! 
'llO mundo racion al a mesma selecção que a Felizm ente para nós a ma gistratura é 
força bru ta estai· elece no mundo irracional um primor pela sua honradez ; e é raríssimo 

Neste, tudo se r!:lsolve pelo concm'so da ver-se um mngistrado pl'evaricador (apoia-
força br·uta, e é ao mais forte que até mes dos); isso é uma cousa que nos honrll, srs., 
mo pertence a melhor presa e a mai s for- mas tambem não queiramos expor o brio e 
mosa compan heira, e dah~ a selecção qu<'~ a honra de~ ses homens a tão duras e fre-
melhora as raças, como os concursos fa- quentes pl'Ovações . 
riam nas castas intelli gentes. A vida está ca!'issima e elles nada mais 

Esta é a theof'ia, a pl'atica, pol'ém, é di- podem ser do que juizes. 
versa. E" regra antiga do portuguez que- quan-

0 concurso tem por fim dar o Jogar ao do a mi seria entra pela porta a honra as-
mais competente.. . capa pela janella.-

Nós somos homens, temos fraquezas, e em O sn . L. LOPES : - V. Exc. prestará um 
geral o coraçã.o engana a cabeça, e d'ahi grande serviço promovendo o andamento de 
a regl'a get'n l- lobo niin matta lobo e todos um projecto que ha alli elevando os venci-
os concurrentes são habilitados. mentos dos magistrados. 

o SR. C. DE BRITTO:- O juizo do concurso O m. C. Sf NA :- Conte v. ex c. desde já 
não deve ser assi m. com o meu voto. 

O sr. C. DI'! Ba •rvro:- Ha tambem um ou-
O SR. C. SENA; - A theoria é es5a., 0 fa- tro melhorando as condições geraes dos ma-

cto é outro. Demais, sr. Presidente, si a idéa gisti'ados. 
do concurso era, a meu ver, má, e nullifi - 0 sa. c . SENA: _ Conte v. cxc. desde ja 
cava o diploma do bacharel, 0 modo porque com o meu ;1poio a favor desta classe que, 
foi posta em execuç:io é ainda peior. não pou cas vezes, é o abrigo do direito con-

Eu entendia que quando um a comarca tm a politi..!agem. 
qualquer vagasse, os candidatos, que a pre- N · p 'd t tendessem, fariam concurso, sendo nomeado 0 prc•Ject.o, ~r. r·e~t en e, vamos marcar 

um pra so de oito dias para dentro delle 
o mais competente, e que os outros tlcariam declal'Hr o ma gistrado si acceita ou não a 
á e~pem de novas vagas, para fazerem no r rmoçno ! 
vos concursos, até que a cada um chegasse Serà . por llC~~o suffi ci• nte este praso para 
a su a vez de ser escolhido. Assilll, porém, não é. Em um a quadra de · umr~ deliter·a~·ão, que, Hão poucas vezes, 
terminAda reunem -se todos os candidatos e pode alter 11 r r·ompletam< nte seus calculos 

e systema de vida~ 
fazem um exflme como si fMse para um IJetermina o proj ecto que, não acceitando 
Jogar de otllc io de ,iustiça e havendo pontos a Jemoção. só 10 an nos depois contará tem-
determinados, e horas marcadas, e, como a po para m a antiguidade, isto é, perde um 
'decadAncia parece ser a tendencia natural terço tle su 1 vida actira no arduo traba-
·do seculo, eu tenho até medo, srs., que "e - lho de juiz! 
'nh a depois a cota! (R •so). E devemvs ainua noi:l.r que este tempo 

O concurso que faz o bacharel para ser t ' 'd d 
.J.uiz de direito está muito abaixo do que só lh es aprovOita para an Jg Ul a e, porque 

r.ão tendo elles aposentadoria, com os vau-
devia ser e até me p·trece humilhante para cimentos que tem, só 'lhes resta 0 direito 
esta classe respeitavel de homens divloma- dd arrast rem :t vida na miseria. si por 
dos. acnso all!uma molestia os inutilizar. 

O SR. C. DE BR 'l'1'o :-Os examinadores do O projecto é por demais severo, sr·. Pre-
Tribunal ela Relação têm cumprido a lei. sitlente, a v~, to contra ., lJe. (Muito bem!) 

o sR. R. HowrA :-Bem : o orador não Nin guem mai~ pedinrl 1 a pal avra, encer-
estâ censurando o Tribunaí da Relação .. , ra-se a discus~ão e é regeitado o projecto, o 

'- -
J' '"' 

qual vae a archivar-se, offioiando -se a res-
peito .:~ Camara do~ srs. Deputados. 

Nada mais havrndo a tratar se, o H. Pre-
sidente tl esigna para 8 do corrente a ~e 
guinte : 

ORDEM DO DIA 
1.· PARTE 

At ' uma h•Jra da tarde: 
1 eitu ra da acta , expediente. npre~entação 

de pareceres, projeetos , ind1cações e reque-
rimentos. 

2.· PARTE 

Até quatro horas da t~rd e : 
J.· discu s;:iio do proj ecto n. 129, da Ca-

mllrn, de 1897, contondo di~posi<;õe~ sobre 
a admissão de fl~c ::~es e a não ror-mação de 
mesas e'eitor.· e~ . 

I.· di scussão do proj ecto n. 131. d 1. · ama-
ra, de 1897, fixHndo a comm. são que d!:lvem 
perceber os syndicos pr·ovisorios nas liqui-
dações forçrdas e fall encias . 

2. · uiscussão do pl'OjPc t.o n. 121, da Cama-
ra. de 1897, revt gando o art .. 2 . · da lei i1 . 
11 8, d ;~ 7 de junho de 1895, que ftxvu o 
mez dR junho para os concursos de juizes 
de direito. · 

Discussão unira das emendas ns. I, 2, 4 e 
5 otTerecida!; ·pelo Senado ao projecto n. 11 5 
sobre a concessão de lotes a funccionarios 
publicos, d r egeitndas pela Cnmura dos srs. 
Deputado~ . 

Levanta-s i:' a Eessão. 

ACTA DA .11 .· SESSÃO ORDINARI.-\, AOS 
8 DE JULHO DE 1898 

PRESIDE:NCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
( Vice-P1·esidente) 
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EXPEDIENTE 
Um tele,!!'ramma do sr . senadot' Rochn. La-

góa , tlX pedido de Ouro Preto, communicaudo 
oue encommodos de saúde o têm inhibido 
de comparecer ás sessões e que uma vez 
cessada e~ta causa virá immedi ~tamente to-
mnr parte nos trab:dhos do Congl'asso. - 0 Se-
nado fica inteirado. 

Passa-se á aprese ntação de pal'ece res, 
pl'• ject.M, indicrt ções e requ eri meutos 

E' lido e vae a imprimir-se pat'a entt'ar 
na ordem elos tn1ba lh os, o seg uinte: 

Parece?' 

A comm1~~ao de Obras Publicas. a que foi 
presente o proj ecto n. 100, dn Ca.m;.ra dos 
srs . Depu ta dos, jã 11pprovado em l r. tl iscus-
sfio , auctorizHndo o gover no a cont,r·actar 
com quem melhores Yantage ns oJl'erecer o 
prolongamento ua E. de Fer-ro de l:lello Hori-
zonte, da cidade de !Lapecil'i ca i da Formiga, 
é de parecer que sejfL o mes mo subm<'~ttido 
á 2.a disrus~ão com as seguin tes emendas : 

J.o 

Ao art. l. ·-Sub~ tilu q·se pelo seguinte: 
Art. Fica o Presidente do E.-tado :Juct.oriza-

clo a contraclar com quem mclli cres vanta-
gens o:fl'erecer e com as mes mas condi ções e 
fa.vores estabeleci ·los pelos arts . I.·, 2. · e 3. · 
da lei n. 139 de 20 de j ulho de I 95, o pro-
longa mentl) dn ramal ferTeo da citlade de 
ltapecerica á cidade da Fo1•miga a entron-
car-se na es t rada de ferro- Bar1'a Mansa a 
Catalão. 

2.a 

Accrescen te-~e o seguin te : 
Art. Fica egualm ente o Pre ~ id e nte do Esta· 

do auctorizado a entrllt' em acrôrdo com a 
Companhia Oeste da Min as pn ra o alarga-
mento da bitola, de 0.76 para J. m, do ramal 
entr-e Gonçalves Feneira e ltn pecerica, ou 
fazer a rlesa propri ac;ão do dito l'fl ll1 a l, p<:Jden-
do cedel-o á. empresa com quem co utractar, 
medeante as condições e favo --os re lativos á 
uniform ize~ção da bito la e ao v:tlot' da 
transmissão, de accõrdo com as di spusições 
da lei n. 139, citadas no artigo I.·. 

SuMMAIIJ O : -Acla.-\'o l a~ào ftdia rla. - Expedien le. 
- -Parecer de co mmi >Fào.-O!rlern elo dia.- l'ro-
jP!'Io n. 1 2~J , da l'iullarn. <lc 1 8~7 - Projceto 11. 
131, ela C;tmarn , de 1•97 .- 0h.ervnçties e requ e-
rimenlos eln sr. ~l e ll n Fr·a11co , pe-cl iu rlo nrlia-
ll tP. ntn da di. cuss:io por 4~ li ora~ .- l'rojec lo n. 
121, da Camnra. de :8'17. - Enwllela do H. ~ l e llt t 
Franco. - eli scusFiio 1111i ca rl:t> r llt crulas rt s. I. 2, 
4 e :.. oiTt•reci•las pulo Senad tt ao prnjeclo n. ll 5 
c rej eita ria ,; flt'la r:n. rn:tr:( rio :: H~. Dcpllla,lo; -
Di 'cnr::o rio sr. Hel!el lo 1-lürl a - Vv taçues atlia- N " 
d:1s.-Orcl cm do clia seguintn. I · 0 

Ao meio dia feita a chamada acham-se J O at tigo ·2: passo3 a artigo 3:. 
wesentes os s;s. Anton io Mnrti~s , Neces io I , Sala das commissões , 8 de julh o_ de 1898.-
lavares, P. Drumond, Rebéllo Horta, Ku- ü • Senu.- P. D1·umond .-J. N. J\ubrt schek. 
bitscheck, Frederico Agusto, Costa SdllH, 1 
Mello Franco, Josino de Britto e Teixe:ra da' 
Co_s ta._, fa ltando com causa participada os sr8. 
Olmma Penna, Gomes rla Silva, Joaquim 
Dutra, Joaquim Alvares, Valladão, Roquette, 
Nogueira, Bernardrno de Lima e Ferreira 
Alves e sem ella os mais srs . 

Abt'e-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discu::~ão, é esta encerr-ada sam debate e 
auiaua a votação por falta de numero. 

0 SR. J.' SECRETARIO dá conta do Eeguinte 

2.n PARTI~ DA ORDE~I DO DL-\. 

Projecto n.· 129 , da Ca·na)"(l, clP. 18 97 

E' lido· e eritra em J.n di scu•são o p1·ojecto 
n.· 129 da. Camnra, de 180i, co nte ndo rJi,gpo-
sições sohre admissão e á ni'io f'oi'nw.r;fio de 
mesas eleitorae8. 

Não -havendo quem peça a. pa. lnvrn, en-
cerra-se a di 'Cussão e fi ca a votação adiada 
por falta de ntJ!l1ero. 

,, 



p1·ojec /o n .· 131, ela Ca ma1·a, 1/e IB DT ' 1 O s t• . .RcbêllD Uorta.- (Não te mos IJ 
. 1 seu discurso). . 

E' lido e entra em 1." discussão o pl'O.J ecto I Nin guem ma.is ped 1nr.lo :1 palf1.vra, ~n ce J' I:a
n.· 131, da Cctmara, de 1897, fixando a com- I se a di scusscr.o o fl :üt tambom a vota çao ad1a-
mis s:-1o quo d e ~· em perceber os synd1cos nas da por falta do numet'O. 
liquidações f'orçadas e fullencias, Nada mnis havenLlO a tl'::ttar se, o SI'. Pre-

0 sR. i\IELLO FnAI'iC:a, obtendo a palav ra, re- sidenl o designa par'::t 9 do corre nte a se-
quer o ad iam ento da discuss.ão por 48 ho~as , guin te : 
visto ser a materin. do proJecto mtuto tm-
portn nte e rel'orir-se t\. lei organi ca que re-
gul a as fa ll e ~1c ia s, ~ re spei to da qual o Con-
gresso não pode leg1 sl ar. _ 

o sR. !"RESIDENTE declara qu e nao ha nu-
men para Yotal' o req ueri mento do nobre 
Senador o quo em l'ace do requerimento con-
t inú a a di!' cm são do projecto. 

Não have ndo mai s quem peça a palavra, 
encerra-se n, disc ussão e ti c a a votação ali ia-
da por f'ctlta de numero. 

Proj cclo n. 121, ela Caii1 (t?'a, de 1807 

E' li do o entra em 2. , discmsão , por arti -
gos, o projecto n. 121, da. Camam. de 1897, 
revogando o artigo 2. ·da le1 n. 11 8, d ~ 7 de 
junho de 1895, CJUt3 fl_x óu o me~ u:1 JUnho 
para OS CO nClii'SOS de .J UÍ ZOS de dtretto . 

O ~R . MELLO FRA1\CO otl'ercce ao art. 1.· 
a seguin te 

Emendrt 

Addi te-so ao art . l · : 
§ 1. · As co mnl'cas que Yagarem serão 

posta. em concurso, segundo a O!'dem das 
vagas. 

No concut'SO que ~e etrect uar nos termos 
do art. 21 da lei n. 18, os co ncut'J'entes es-
creverão ;~ t beses t il'adas sobre pontos de · 
signados pela commissão exa!Ili ~l adora ~ 
uma di ssertaç~ão co m antececlenCJa da lv 
dias servindo os n~ e s m o~ de base para a pt'O-
va ~ral e arg ui çüo entro os co ncm'ren-
tes. . 

§ 2. · Havendo um só ~o n_? urre nte ,. sera 
este arg ui tlo pela comm t ~S<LO exammado-
ra. 

1 
. 

§ 3. · O go,·ern o rug ul ::tt'i a presente et 
de modo que no co ncurw fiq ue tlemonstt'a-
da não só a ca pacidade inte llectual como a. 
competenr. h dos candidatos ap~ romdos o 
classitlcadus confor mo o merecimento de 
cada um.-S. R. 

Sala das essõ e~ , 8 J.e julh o do I 98.- V. 
M. de Mello Ft'd nco. 

Apoiada e posta co njun tamente em di s-
cussão, e esta encet'l'<td::t se m delmte e aula-
da a. votação pol' fal ta de num ero. 

A discussão do art. 2. · 6 ta m bem encer-
rada som debato o ad iada do mo~ mo modo 
a sua votação. 

Discussão wú cct das emenda ns. 1. 2, 1 c 
fi of!"e,·eciuas p elo Senrtdn ao projecto n . 
11fi e 1·eg •itadas pela . Camw a 1lcs s1·s. De-
puta -tos. 
São lidas o entram em nni ca discussrro as 

emendas ns. I, 2, 4 e 5 ofl'ereci das pelo Se-
nado ao proj ecto n. 11 5, ~o hre c o n cess~o de 
lotes a . fun ccionario publt cos e rege ttadas 
pela Cctmara dos srs . Dep utados. 

ORDEM DO DIA 
J. n P ARTI': 

Ate uma hora d::t tarde: 
Leitura da. acta , expediente , aprese ntação 

de pa.rece i'CS, proj ec los, indicações e reque-
rim entos. 

~ . n PA rtTE 

Ató 4 horns da tar,le : 
Vot ação em 1.· di scussrro elo pro,i cc to n. 

129, da Ca111ar::t, de I 07, contendo disposi-
~ ões , obre u. admis.>Uo de fiscaes o .-~ não 
f'orma çilo ele mesas eleil.oraes. . 

Votação em 1. · di sc uss~o do pr11.J eclo .n. 
131 ela Canwt'a do 1 8 ~17, li xando n. co mmts · 
srro' que devem 'perceber os .syndicos nas li-
quid ações f'Ol\'Uclas e fall enCJas. . 

Vot. ção em ~. · di scm são elo pro.Jecto n. 
121, da. Camnrn, de 1897, rev~gando o art. 
2: da lei n. 11 8, de 7 ele Junho do 1895, 
que fixou o mez de junho para os concut'SOS 
de .iuizes el e direito. . 

Votação el as emendas ns. I , ~ . 4 o 5 ofle· 
t'ecida pelo Se nado ao pro.jecto _n. 115, sobre 
co ncessão el o lotes a. fun ccw nar1 os pub l 1 co~ , 
e regeitadas pela. Camal'a dos SI'S. Depu ta-
dos. 

[.· di scussão do projecto n. 140, do Se nado, 
desi(T nand o o dia 21 el e abri l de cada anno 
para

0 

a abe 1t u1'a das sossü~s elo Con gre~so . 
Lsranta-fo a siJ~são. 

ACTA DA COi\1 M1SSÃO ESPECIAL li\'CmlB1DA 
DA APUl1.AÇnO 0.\ ELElÇr.O PARA PRE-
SIDENTE E VI CE-P RESIDENTE DO ESTADO, 
PROCED!D.\ A 7 flE M .. \RÇO DO CORRENTE 
ANNO. 
Ac.s doza dias do mez de ju lho ele 1898, á 

1 hora da tarde, }J resenl e~ , na sa la das cOJ.n-
missões do Se nnclo, os membros da com1ms 
são especi al ele ita pe l~ Congress?, sen1a dor~s Camillo de Bt'itto, Jostno de .Bnto, Necesw 
Tavares o os deputados Carnmro de Rezende 
e Leopoldo Corréa, f,tlto.nd o com caus:', par-
ticipada os depu tados Stlva Fortes e Fte ttas 
CasLro continuaram nos trabalbos da apu-
ra ção 'presiuoncin I. 

o ~r. Carn eit'O do Rezende, relatot' da co m-
mi ~silo, apresentou c !ou paran~e esta opa-
recer sobt'd toua~ : •. occurrencws dadas na 
eleição de 7 do março deste anno e r ecou !Je-
cendo com o e lei tos , Pt'05 idente rio Est,;tuo, o 
dr. Fruncisc.> Sil vinno de Al.1'1 e ~ da Bt',tndáo 
e Vice-Presidente, o Llr. Joaqutm Can d1do 
da Costa Se na. 

Em discu s~ ão o approvatlas as con clmõas 
do parecer·, foi as8ig- naclo P?r todos os 
membros da commissão e ~pec 1 a l presentes. 
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O sr. Presidente mandou imprimir o pa-
recer e tir::tr em avulsos, bem como mandou 
fazer as precisas communica ções. 

Nada mais havendo a tratar-se, depois de 
lida e approvada esta acta, levanta· se ases-
são. Eu Leopoldo Com:, a, secretario a es-
crevi e assigno.- Necesio Tavares, Presi-
dente.-Leopoldo Corrêa, secretario. - dr. 
Josino de Brito.- Camillo de Britto . - J. 
Carneiro de Rezende. 

Parecer sobre a eleição da Presidente e Vice-
Presidente do Estado de Minas Geraes 

A comm issão especial eleit::t pelo cengres 
· so legislativo em commissuo apuradora da 
!3leição a que se procedeu no dia 7 tle março 
do corrente anno, no Estado de Minas Ge-
raes, para seu pres idente e vice-presidente, 
no período presidencial de 7 de setembro de 
1898 a 7 ele setembro ele 1902, depois de es-
tudar detidamente os relatorios auxiliares 
correspond entes ás sei s circumscripções elei-
toraes em que o Estado se divide, e de exa-
minar todas as actns remettielas ao congres-
~o, vém apresentar o seu parecer sobre a 
mnteria, em desempenho ela mi ssão de que 
foi encat'regada. 

Sem entrar em considera ções de ordem 
politica, entretanto, de passagem, pôde a 
commissão aflirmar tel' sido o pleito ferido 
a. 7 de março decorrido uma verdadeira ac-
clamação popular sem exemplo, facto que, 
mais um a vez, provou, eloquentemente, que 
a soberana opinião mineira, desde muito, 
havia se concentrado em torno dos nomes 
su:trra gatlos para a mai s elevada magist ratu-
ra do Est~ do. 
· A commissão especial, afastando-se do 
methodo de exposição seguido pela sua il 
lustre predecessôra, no conciw parecer por 
esta lavrado em 14 de maio de 1894 , sobre a 
apuraçã.o da eleição e verificação de pode-
res do actual presidente e vice-presidente do 
Estado, .prefere fazer, desde jà, apreciação e 
analyse das raras eleições e apurações irre-
gulares, para, depois de consignada a vota-
ção havida em cada circumscripção eleitoral, 
com abstraoção de nomes menos votados, 
dos votos em branco e em separado, o:trere-
cer a apuração geral e a conclusão de seu 
parecer. 
A apuração das eleições nas oircumscripções 

se fez metliante o exame das authenticas 
enviadas ao congresso legislativo e á secre-
taria do interior pelas juntas apuradoras 
municipaes, e pelas actas, como meio subsi-
diaria, parciaes das eleições procedidas nos 
districtos de paz e secções de districtos, que 
deixaram de ser remettidas ás mesmas jun-
tas apuradoras. 

Em varias actas a commissão notou falta 
de concerto, isto ê, conferencia da copia ex-
trahida com o origin11l, indispensavel para 
comprovar e dar·lhes authenticidade, alêm 
de ser o meio demonstrativo de sua trau-
scripção em livro especial pelo tabellião, 
conforme preceitúa a lei n. 204, de 18 de 
setembro de 1896, em seu art. 5. 

A commissão não computou os votos ap · 
parecidos n.a 2.a secção da cidade do 

Turvo, visto como a elei ção teve legar pe· 
ranta um a mesa organizada irregularmente, 
sendo, portanto, nulla, ex vi do n. 4 do art. 
218, do decreto n. 595, de 13 de outubro de 
1892, bem como a eleição efl'ectuada na 2.n 
secção da cidade de Cabo Verd e, onde foi 
prejudicado o seu verdadeiro resultado. 

A junta apurad ora do municip10 de Ma-
nhuass ú t'oi presid ida pelo ju iz de direito da 

, comarca , com in!racção da lettra - a - do 
art. 2 da lei n. 204 , de 18 de setembro · de 
189ô, tambem referente ás eleições estadoaes, 
não só porque e~ te artigo independo do I.·, 
que foi apresentado, como emenda adclltiva, 
ao então proj ecto de lei pelo relator do pre-
sente parecer, quando em segunda discus-
são na camara dos deputados, como tam-
bem porque e r a i ntençüo do legislador afas-' 
tar os juizes togados da aput'ação de elei-
ções. 

Todavia, sendo o congresso quem apura 
defi niti va mente, r erificando o Yalor e a ver-
dad ~; da eleição, reconhecend o e proclamando 
os eleitos, a com missão apurou os sutrragios 
do município pelas actas dos diíl'ercntes dis-
tri ctos que o compõem, o que accordou 
com a apurllção feita sob a presidencia do 
juiz do direito. 

Em S. Jose de Além Para !J yba, ollde duas 
junt as apuradoras ten ta ram fun ccionar, em 
Jogllres diversos, a apuração da eleição ef-
fectu ada no muni cí pi o se fez mediante exa-
mes nas actas parci aes que foram presen tes 
á, commissão. 

A junta apumdora do muni cip io de Ubá 
computou no resu llado ge ral do município 
34 r otos, para presidente e vice presidente 
do Estado, não co nstantes de authentica al-
guma, pelo qu e foram co nsiderados como si 
não existiRsem, uma vez que seu neto fo i 
de encontro üs terminantes disposições da 
lei eleitoral, que jámais conferiu i.ts juntas 
o arbítrio de alterar a votação constante das 
aut!Jenticas que receberem das mesas elei-
toraes. 

Ao terminar eótas observações, a com-
missão declara que não houve protesto al-
gum, quer relativo ao procesw eleitoral, 
quer relativo á apuração parêinl das elei-
ções, nem tão pouco reclamações ou obser-
vações verbaes. 

Resultado da votação nas circumscrip· 
ções eleitoraes do Estado : 

PRHIEIRA CIRCUMSCRIPÇÃO 

Para presidente do Estado : 
Dr. Francisco Silviano de Almeida Bran-

dão, 19.913 votos. 
Para vice-presitlente : 
IJr. Joaquim Candido da Costa Sena, l9.9Sl 

votos. 

SEGUN DA CIRCU)ISCRIPÇÃO 

Para presidente do Estado : 
Dr. Francisco Silviano de Almoida.Brandão, 

12.974 voto!!. · 
Para vice-presidente : 

Dr. Joaquim Candido da Costa Sena, 12.895 
votos. 
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TBHC&IRA. CLRW~ISCRIPÇÃO 

Para presidente do Estado : . 
Dt'. Frnn cisco Silviano de Almetda Bran· 

dãl), 23. l27 _votos. . 
Par<L vtce presidente : 

. Dr. Joaq uim Ca,nd ido da Costa Sana, 23.283 
Yotos. 

QUARTA CIRCUmCRIPÇÃO 

Para, pre.; idente do Estado : . 
Dr. Francisco Silv iano de Alm etda Bran-

dão 17.795 votos. 
'pal'éL vi ce- pre~:i . I e n to : 

DI'. Joaquim Cand lllo da Costa Sana, 17.791 
votos. 

Q U1 ~1'A C IH CUM~CR!PÇÃO 

Pt~l'<L pt·~si .J e nto do Estado : . 
Dt'. Fr.1ncisco Si! vü1110 de Alm etda Bran-

dão 13.1 74 votos. 
'pal'a vice-presiden te : 

Dr. Joaq uim Crtn dido da Costa Sena, 13.085 
Yotos . 

SEXTA CIRCU MSCR IPÇÃO 

Para preside nte do Estado : . 
Dr. Francisco 'ilviano de Alm eiun Bran-

dão 25.403 votos . 
'Pat"t vice-peesi·lento : 

Dr. Jo,aqu im Cand ido da Costa Sc na, 25.225 
votvs. 

AP RA ÇÃO GER AL 

som ma dos os votos líquidos apura~os nas 
seis c1rcumscripçües elettoraes do Es~ado, 
vé-se que é este o resultado final da elei ção: 

Para pres idente do Estado: . _ 
Dr. Francisco Silvi ano de .Almeida Bean_tla~, 

112.740 votos ; dr. Feliciano A. ~e OII~er
ra Penna 47· ct r. José Bento Noguerra Junwr, 
41· dr. i<'ran~ i sco Antonio de Salles, 30; d~. 
Epaminondas Ottoni, 27; Guilherme :rolentt' 
no 15· dr. Antonio O. dos Santos Prres, 14; 
dr.' João Pinheiro da Silva, ~3; dr. Pedro da 
Matta Macllado, li· dr. Henrique Augusto de 
úliveira Dmiz, 5; Antonio J. da ~osta . Jun-
queira, 4; tLr·. Juse Cesar_io de Far1a Alvun,_ 2; 
dr. Angelo Vieira Mar-tms, 2: dr., JoaqUim 
Candido da Costa Senna, 2; dr .. A~onso Au · 
gusto Moreira Penna, 1; dr. Jose 1~11vares de 
Mello J· coronel Francisco Ferretra Alves, 
1; Le;tnÚo Lins, 1; ~r. Americo Werneck, 1; 
dT. Francisco de Farta Lo bato, 1; dr. ft..lexan-
dre S. Pinto de Menezes, 1; dr. A~tonto Pen-
naJ 1; tlt•. J. Paixão, I i ~ernard11_10 Moura, 
1; Cadvs Leopoldo, I; Darw Ferreira, I; Em 
branco 19· Em . aparado, l. 

Para' vide-presidente do Estado : 
Dr. Joaquim Ca ntlido da. Costa: Sana, 112.210 

votos· tlr. Antonio Z. A. da Stlva, 86; coro-
nel J~se Bento Nogueira, 83; d~. Fernando 
Lobo Leite Pereira. 48; dr·. Francisco Alvaro 
B. de Paiva, 45; José _Mariano. ~8; dr. Hen-
rique Augusto O. Dmtz, 35 i GUilherme _To-
lentinJ, :.!0 : Manoel Fulgencro Alv:es Pere1ra, 
16 ; dr. Theodomiro Alves Peretra, 12; ~r. 
Francisco Antonio de Salles, 9; dr. JoaqUim 

D. Leite de Castro, 8 ; dr. Sabino Barrozo 
Junior, 7 ; dr. Bernardino Augus~o de Lima, 
4 ; dr. Antonio O. dos S:mto_s P1res, 4 ; dr. 
J. Canclido da Costa Junque1raJ 4 ; dr. João 
Gomes Rebéllo HorLa, 4 ; dr. F. Si lviano de 
Almeida Brandão 3 ; commendador Antonio 
Ferreira Martins ' 3; dr. Jose Vieira Martins, 
2 ; dr. F. Aug~sto de . O li v eira P?nn a, 2; 
ctr. F. de Assis Rosa e Silva, I ; Cam illo Pra-
tas 1 · Alfredo Chaves, I ; Alfredo Caldas, 
1 · 'dr. 'João Pinh eiro da Silva, I; di'. Anto-
ni~ Carlos 1 · Francisco H.tbeiro de uliveir&, 
1; Franüi~co 'Rocha, 1 ; Modesto Pimenta, I; 
em branco, 9 ; em separado, 3. 

CONCI,USÕ ES 

Terminando o trabalho d·e que se achava 
encarrerraJa a commissão especial o:trerece á 
~ precia~ão 'do congresso legislatiro as se-
guintes conclusões: . . 

J.o Que sejam annulladas as eleições, cuja 
insubsi st·mcia ficou demonstratla no presente 
parecer; . . . 

2." Que sejam approvat.las as eleições apu-
radas n s seis circumscl"ipções ele1toraes em 
que o' Estado se acha ~ividido, pelas ~OIE· 
mi ssões auxiliares eleitas pela commissao 
especial; 

i! ." Que seja reconhecido e proclamadv p~e-
sitlente do Estado de Minas Geraes, no perJO-
do de 7 de sete mbro de 1898 a 7 de setembro 
de 1902, por haver reun ido maioria absoluta 
de votos na eleição dA 7 de março do cor-
rente an'no, o dr . Francisco Silviano de Al-
meida Brandão; . . 

4.o Que seja, pelo mesmo motivo, reconheCI• 
do e proclamado vice-presiàe~te do ~stado, 
no mesmo pariotlo, o dr. Joaqutm Candtdo da 
Custa. Sena. . 

s~Lla das com missões do. congrasso legisla-
ti v o mineieo, em 12 de .]Ulilo de 1898:-Dr. 
Necesio José Tavares, presitlente.-Jose Car-
neiro t.le Rezende, re1ator.-Dr. Leopoldo 
Corrêa secretario. -Dr. Josino de Brito. -
Camill~ de Britto. 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DE 7 DE 
JULHO DE 1898 

ACCESSO DE 1\IA GISTRADOS 

o sr . . iUello Fl'Rnco : -Sr. Presi_den~e, . 
nos term"s do nosso regimento, a prune1ra 
discussão dos projectos de. le~ de~e versar 
sobre a utilit.lade e constrtucwnalJdade del· 
las. d. · . ã ReferinJo-me, portanto, a ~ssa. ISP?SIÇ o 
reaimental e entrando em prtmetr<.t. drscus-
sã~ o prc.jecto n. 125, da Camara dos srs. 
Deputados} tenho poucas observações a 
fazer. . t (l') _Quanto ao art .. I.· diz o proJ eC o : e 

« o juiz de direito que recusar o access?, 
além de baixar na lista de sua entranma 
para o atreito de não ser promovido em quan-, 
to não o forem todos os de comarca de e,n-· 
trancia egual à sua, baixará tambem na hs-
ta geral para o provimento de vagas na Re-

·, 
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lação, não podendo para esse e:ffeito ~ontar 
tempo sinão dez annos depois da recusa. 

V. exc. sabe que a magistratura do nesso 
Estado foi const.ituida nos termos do art. 67 
da Constituição de conformidade com a sua 
lei organica, que e a de n. 18 de 28 de no-
vembro de 1891, elli virtude da qual, como as 
promoções são feitas por antiguidade e me-
recimento, e como o preenchimento das va-
gas de segunda e quarta entrancia se faz 
pel~ mesmo systema, foi indispensavel ol'-
gamzar- se uma l1sta de antiguidade. 

O Tribunal da Relação é investido da attri-
bui ção de orga nizai-a, de maneira que essa 
lista co n tituo par·a os mag istrados nella in-
cluíd os umH gar ant1a para seus direitos ad-
quiridos. 

Ora, os juizes que forem nomeados em 
virtude da lei , tem seu direito firmado na 
di sposição desoa mesma lei, que é a sua lei 
organi ca e assim tàm elles de servir seus 
cargos judiciaes, como os receberam com 
a investidura~ ' 

Entreta nto, vem o proj ecto n. 125 e altera 
as condições em virtude das quaes foi orga-
nizada a magistr-atura. 

Esses juizes, em virtude da li sta de anti-
guirlade, tinh am já os seus direitos adqui-
ridos. Sinão acceitarem a remoção e accesso 
so:trrem uma pena, de confo r·mitlade com o 
art. 27 da lei n. 18 citada. 

O projecto ataca os direitos adquiridos ; 
por conseguinte, sob esse aspecto é indis· 
cut ive l que o projecto ·é incon t itucional, 
porque rere o disposto no art. 3. · § 30 da 
Constituição. 

Si elle se referisse aos juizes que fossem 
nom eados depoi s da data da sua obrigato-
riedade, comprehende-se que faria então 
parte da lei organica tla ma gistl'atura de 
agora em cleant~ ~ neste ca so os juizes no-
meados no domtmo desta nova JeiJ ao rece-
berem a investidura, já conheceriam as con-
dições, sob as q uaes foram nomeados : mas. 
suPprehendida a magistratura por uina lel. 
nova que inverte as regras da lei anterior, 
essa lei nova teria e:ITeito !'etroactivo, e não 
podemos fazer leis retroactivas. 

Por conseguinte, sr. Presidente, v. exc. 
. v é que, sob esse ponto de vista, o art. 1. · 
do projecto é inconstitucional. 

Alem disso, sabemos que, tratando-se de 
antiguidade, esse projecto é inconveniente, 
porque a Constituição e a lei organica da 
magi stratura não tornaram forçados, obri-
gatorios os accessos e remoções ; ao contra-
rio} o art .. 27 da citada lei n. 18 os declara li-
vres, ando obrigatorios só em determina-
dos casos, fóra dos quaes os juizes não podem 
ser removidos. 

Tal e a expressa disposição do art. 29 n. 3. 
Por conseguinte, o principio de inamovi-

bilidade roi acceito pela Gonstitu ição Minei-
ra ll desenvolvido ha lei organica da magis-
tratura. 

Sendo assim, os accessos não pod.em ser 
obrigatorios, e tanto que a lei n. 18 procla-
ma claramente a liberdade de recusa das 
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remoções, como um melhoramento de sorte 
um beneficio para o juiz removido, e é co~ 
!lhectd~ a regra de que os beneficios não se 
1mpõem. ' 

·Portanto, o principio de inamovibilidade 
reconhecido pelas nossas leis e pelas lei~ 
de t?dos o~ povos cultos} como o mais ~a
ranti_dor, e gravemente lesado pelo projecto 
em dtscussão •. 

De _mo~o, sr. ~residente, que o art. é in-
con~tJtucwn~l i e tambem inacceitavel por 
ser mconvemente. 

Quanto ao art. 3. ·, esse contem uma me-
_dida que davia ser· aproveitada, porque tem 
Sido unta por'ta aberta para diversos abu-
sos ; e essa medida do ar·t. 3. ·, si fosse ada-
ptada, ia robustecer a independencia da 
magistratura (Ap:Jiados). 
_ Ora, sr. Presidente, a Constituição dispõe 
que um cidadão investido das funcções de 
um poder, não poderá exercer os de outro 
(Constituição art. 115). ' 

A lei organica da magistratura no seu 
a~t. 178 e 179, dispõe que os cargo~ de ma-
gistratura do ministerio publico e os officios 
de justiç'l. são incompatíveis con; quaesquer 
outr?s ; por conseguinte, si um magistrado 
acceita um cargo puhlico, renuncia, ipso (a .. 
cto, o seu cargo. 

Ora, si renuncia, e claro que não o pode 
exercer, nem conservar as prerogativas que 
lbe são inberentes. 

Entretanto, vemos um regulamento n. 682 
que contêm di spo ições inconstitucionaes 
admittindo a existencia de juizes avulsos' 
que não ão mu gistrados, mas que conser: 
vam as prerogat1.vas da magistratura· são 
juizes de dir·eito que, vindo a acceitar'car-
gos do poder executivo, se declaram avulsos 
para voltarem a comarcas mais convenientes, 
e gosarem das vant~ gens de outros ca1'gos pu-
blicos, á vista. do art. 53 do mesmo Regu-
lamento. 

01·a, este estado anomalo precisava des-
apparecer ; I.· porque o magistrado nada 
deve receiar do governo, nem ter esperan-
ças; :2 . • porque, ao contrario, si o magis-
trado tem d~ ser _cortezão do governo, tem 
de attendel -o, deixa <.le ser magistrado para 
ser um agente do poder executivo (Apoia-
dos). 

Assim, sr. Presidente, esse facto anormal 
dos juizes serem chamados pelo governo a 
acceitarem cargos incompatíveis, con ervan-
do prerogativas de magistrados, e depois 
reverterem ás melhores comarcas que forem 
vagando ou forem creadas pelo Congresso 
esse estado anormal, digo, deve desappare~ 
cer, porque é uma ameaça constante a ma-
gistratura. 

Por isso, sr. Presidente,. o art. 3. · dq pro-
jacto é conveniente ; e eu espero que o Se-
nado, ent sua alta sabedoria, se pronuncie 
sobre o projecto em discussão. 

Si, porém, o' Senado entende(' qúe alie 
deva ser regeitado, eu acatarei a sua reso-
lução. Muito bern ! muito bem ! 
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ACTA DA 12.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 
DE JULHO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
(Vice-Presidente) 

SUMMAHIO :-Acta.-Votação arliada.-:-Ordem do 
dia -Projeclo n. 140, do Senado.-Dtscursns dos 
srs: Frederico Augusto e . Mello .Franco.-Vota· 
ções ad iadas.-Ordem do cl!a segumte. 
Ao meio dia, feita a chamada;, aebam-~e 

pre8entes os srs. : Antonio Martms, Neces10 
Tavares, Bernardino de Lima, P. Dru.mond, 
Levindo Lopes, Rebêllo Horta, Camlllo ~e . 
Britto Costa Sena, Mello Franco, Carlos Sa, 
Kubit~chek e Frederico Augusto, fa.ltando 
com causa. participada os srs. : Joay mm D~
tra, Joaquim Alvares, Gomes ~a Silva, qh-
veira Penna Roquette, Nogue1ra, Ferreira 
Alves, Rocb~ Lagôa e Vãllaclão, e Eem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta encerrada. sem debate 
e adiada a votação por falta de numero. 

Não ha expediente. 
0 SR. CAMILLO DE BRITTO, obtendo a pala-

vra communica que os srs. senad~res Jo-
sin ~ de Brito e Teixeira da c.osta deixam .de 
comparecer á sessão. por motivo de molestJa. 
-0 8enHclO fica mteu·ado. . . . 

Não havendo pareceres, roJe,ctos, mdiCn-
ções e requerimentos, passa;se a 

2.n PARTE DA OhDEM DO DIA 

Vota ções adiadas 

Por falta de numero ·deixa-se de proceder á 
votação das materias cuja discussão ~e acha 
encerrada. 

P1·o}eeto n. 14.0, do Senaio 

E' lido e entra em l." discussão o projecto 
n. 140, do Senado, designando o dia 21 de 
abril de cada anno para a abertura das ses-
sões do Congresso. . o sr . Fretlerico Augusto :-Sr. Presi-
dente, versando a primeir~ . discussão d.e 
qualquer projecto sobre a ut~hdade _e consti-
tucionalidade da sua. mataria, e nao tendo 
eu bastante base para julgar da utilidade do 
projecto em discussão, que trata dct m~dan
ça da reunião do Congre~so de 15 de Junho 
para 21 de abril, venho pedir ao seu auctor 
a fineza de dizer-me quaes as razões que teve 
para apresentai o. . . 

As sessões do Congresso twbam logar an-
teriormente no dta 21 de abt il, mas. a pedi-
do de alguns Deputados e Senadores, que 
moravam no Norte do Eotado, attendendo a 
que o mez de abril é um mez chuvos~ e.as 
suas viagens por isso se torn~~am mmto m-
commodas, mudou-se a reumao para 15 de 
junho. . . . . 1 Ora o mez de abnl contmua amda c m-
voso 'pois que as estações não se mudaram. 

o ~R. NECESJO (1: Secntw•io) :-0 mez ~e 
abril nunca foi chuvoso. .-\s chuvas ma1s 
fortes são em março. 

0 SR. FREDERICO AUGUSTO :-Ent.retanto' 
diz o adagio popular que «em abr1~ aguas 
mil » · e não gosando esses congressistas do 
Norte' das estradas de ferro, tPm de fazer 
as suas viagens a cav;illo no tempo cb.uvo~o, 
o que, como já disse, lhes tornava mmto dlf-
ficultoso. . _ . 

o sR. P. DRUMOND :-Uma das razoes prm-
cipaes é que Ouro Preto era muito frio e 
aqui não é tão frio como lá. 

o SR. NECESIO (1: Sec1·etario) :-Foi esta a 
razão . . 

0 SR. FREDERICO AUGUSTO :-EU C~'eiO que 
a razão principal dessa mudança foi, c.omo 
jà disse, a commodidad~ dos congressistas 
moradores do Norte do Estado i e estando 
esta razão prevalecendo, me parece que tam-
bem deve prevalecer a abertura do Congres-
so no dia 15 de junho. 

0 SR. REBELLO HOR'l'A :- Quando a. ?ata da 
reunião do Congresso era 21 de abril, sem-
pre o Congresso se installava no dia marca-
do, e agora, que attendemos às reclama ções 
dos nossos collegas, mudandQ a abertura do 
Congresso para 15 tle junho, temos sempre 
at.razo de 7 8 e 10 dias . Este anuo, por 
ex em pio ti~emos ntmzo de I O dias. 

O SR. FREDERICO A uGusTo·:- Si agora lucta-
mos com difficuldade para abrir o Congresso, 
futuramente luctaremos com difficuldades 
ainda maiores si mudarmos a época nova-
mente para 21 'de abril, pelos motivos que 
já expuz . Agora ao menos os fi'J ltosos. ~!o 
terão desculpas do . mau tem.p~ i ~ opm1.ao 
publica os censurara co.m mais J u st~ça abrm-
do-se a sessão agora do que. no dia 21 ~e 
abri l, porque actunlment~ s1 os .congressiS-
tas faltam no dia determmado, e sem a ra-
zão das ditr-iculdades da viagem. . 

Si entretanto o nobre auctor do proJecto 
apr~sentar razõ~s .que me façam m:udar de 
opinião eu votarei pela transferenCJa. 

o s1•: lUello I~rnnco ;-(Não temos o seu 
discurso). 

Ninauem mais pedindo a palavra, encerra-
se a discussão e lica a votação adiada por 
falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para o dia 11 do corrente a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
PRIMEIRA PAR'l'E 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, upresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

8EGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : . 
Votação, em primeira discussão, do proJe· 

cto n. 129 da Camar:1, de 1897, contendo 
di!>posiçõe's sobre a adm iss.ão de fiscaes e a 
não formaçã& de mesns eleltora.es. . 

Votação, ·em primeira discms ~ o, do pro.Je-
cto n. 131, da Camara, de 1897, fixando a 
commis~ão que devem perceber .os synd~eos 
nas liquidações forçadas e falencias . 
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Votação, em segunda discussão, do iProje-
cto n. 121, da Camara, de 1897, revogando o 
art. 2: da lei n. ll8, de 7 de junho de 1895, 
que fixou o mez de junho para os concur-
sos de juizes de direi to . 

Votação das emendas ns. 1, 2, 4 e 5 ofl'e · 
reciclas pelo Senado ao projecto n. 115, so-
bre concessão de lotes a funccionarios pu-
blicos, e regeitadas pela Camara dos srs. De-
putatlos. 

Votação, em primeira discussão, do pro-
jacto n. 140, do Senado, designando o dia 21 
de abril de cada anno para a abertura das 
sessões do Congresso. 

Segunda discussão do pr~jecto n. 100, da 
Camara, de 1896, auctorizando o Governo a 
contractar o prolongamento da E. de Ferro 
de Bailo Hori7.onte a Gonçalves Ferreira, da 
cidade de Itapecerica ti. da Formiga. 

Sala das sessões, 9 de julho de 1898.-An-
tonio Martins. 

}.a SESSÃO DO CONGRESSO LEGISLATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 28 DE 
JUNHO DE 1898. 
PRESIDENCJA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEiRA 

SUMl'iiAIUO: -Chamada.-· Eleição da commis:;ão 
especial para dar parecer sobre a eleiçilo pro-
cedida a 7 de 111arço. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs . : Hibeiro de Oliveira, Ne-

tes, são alias apuradas e dão o seguinte 
resultado : 

CarnAiro de Rezende, 30 votos ; .Silva For-
tes, 23· votos ; Camillo de Britto, 23 votos ; 
Josino de Brito, 23 votos i Leopoldo Corréa, 
23 votos i Freitas Castro, 22 votos i Necesio 
Tavares, 21 votos; Joaquim Dutra, 4 votos; 
Levindo Lo uea, Juvenal Penna e Camillo 
Prates, 3 votos a cada um i Juscelino Barbo-
sa e Ignado Murt.a, 2 votos a cada um ; 
Rebêllo Horta, Mello Franco, Bernardino de 
Lima, João Pio, Sousa Moreira, Sabino Bar-
Poso Junior, Ribeiro Junqueira, Celestino Soa-
res, Gonzaga da Silva, Severiano de Rezen-
de e Nunes Pinheiro, 1 voto a cada um ; 

Em vista. do resultado, o sr. Presidente 
P.rnclamou membros da referida commissão 
os srs: : 

Deputados Carneiro de Rezende, Silva 
Fortes, Leopoldo Corrêa, Freitas Castro, e 
sânadores Camillo de Britto, Josino de Bri-
to e Necesio Tavares. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente declara que a commissll.o, depois de 
elaborado o seu parecer, dará disso conhe-
Qimento ao sr. Presidente do Congresso para 
à conv.ocação de nova reuniã.o das duas Ca-
maras, e para maior publicidade vae man-
dar expedir edital que será affixarfo na por-
ta do edificio do Congresso e publicado pelo 
jornal official. 

Levanta-se a sessão. 

cesio Tavares, Agostinho Pereira, Manoel da 
Silva, Juvenal Penna, Bueno Brandão, Leo- ACTA DA 13,n SESSÃO ORDINARlA, AOS 11 
poldo Corrêa, Bernardes de Faria, Celestino DE JULHO DE 1898 

PHESIDlilNOIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
(Vice-Presidente) 

Soares, Joaquim Calixto, Ferreira Alves, Gon-
zaga da Silvll, SeYeriano de Rezende, Levindo 
Lopes, lgn acio 111urta, Comillo Prates, Silva 
Fortes, João Pio , Nunes Pinheiro, Desiderio 
de Mello, Freitas Castro, Juscelino Barbo~a, su liMA UIO :- Acta..- Approvação de a c las atraza-
Josino de Brito, F. Bressane, Sousa Moreira, das.- Experliente.-Hepresentação d 1 r.amara Mu. 
Joaquim Dutra, Camillo de Britto, Rebêllo nicipal de Calaguazes, pedindo a reYoga;ito do 
Horta, Mello Franco, Manoel Alves, Frederi- art. 104 da Constituição.-Parecer de comm isslio. 
c.o Augusto, Kubitscbel(, Pedro Drumond, - Ordem do dia.-Yotação das matarias cuja dis· 
Bernardino de Lima, Delfim Moreir·a, Simeão missão se acha encerrada.-Projecto n. 131, da 
Stilyta, Carneiro de Rezende e Nunes Coe- Cantara, de lb07 .-Yotaçiio das emendas ns. 1, 2, 4 e !1 offerecidas ao projecto n. 115.- Prt·jPcto lho, faltando com causa participada os srs.: n. 100, da Carnara, dll 11'9j.-Qrdem do dia se-
Gomes da Silva, Carlos Sá, Nogueira, Gomes guinte. 
Valladão, Costa Senna, Raul Penido, Wen-
cesláu Braz, Satul'llino Dantas Carlindo Pin- Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
to e Oliveira Penna, e stHn ella os mais presentes os srs. : AntonLio. Martpins, Necesio 
srs. : . TM·~res , Bernardino de 1ma, • Dr~mond, 

Abre-se a sessão : Levmdo Lo_Pes, Rebêllo H.orta, Camlllo de 
O sa. PRESIDENTJ~ declara que o tlm da Britto, Kublt&c"lek, Fredertco A.ugusto, M?llo 

presente reunião do Congresso à para tratar Franco, Costa Sana, Ca~l~s Sa e Nogue1ra, 
da apuração das eleições' a que se procede- fal~ando com causa yartwipada os ~rs.: Joa-
ram a 7 de março do corrente anno para os q:'llm D~tr~, JoaqUim Alvar~s, uomes da 
cargos de Presidente e Vice-Pres dente do Silva, Ohve1ra Penna, Valladao, Roquette, 
Estado Ferreira Alves, Rocha Lagôa, Josino de Bri-

Para'esse fim o st'. Pres idente declara que to, Teixeira da Co~ta e Silviano Brandão. 
vae mandar proceder a chamada para a alei- A~re-se a sessao: 

· ção de uma commisslío de sete membros E' hda e approvada a neta da sessão ante-
devendo cada cednla conter cinco nomes: ced~nte. e bem assim as da 10." e 1 J.n. sessões 
sendo 3 de deputados e dois de senadores. ordmar~as. , . 

0 SR, 1.' SECRETARIO da conta do segumte 
Eleição da cornn; i .• silo V •11'lt d ; r pa1·ecer so·-

úre c1 elei.;tlo de 7 ele 112a1'ço 
Recebida s 38 cetlu l a~ , numero corres-

pont.len te aos S I'~ . Congressistas presen-

EXPEDIENTE 
Um telegramma do sr. senador Gomes da 

Silva, expedido hontem da Barra do Pirubyt 



communicando que hoje seguira para esta 
Capitúl afim de tomar parte no11 trabalhos 
do Congresso.-0 Senado fica inteirado . 

0 SR . MELLO FRANCO, obtendo ll. palavra, 
envia á Mesa a seguinte 
Rep1·esentação da Camam Municipal de Ca-

,ta,qua~ es, petl indo a revogação do m·t. 104 
da Constituição. 

Secretaria da Camara Municipal de Cata-
guazes, em 15 de junho de 1898. 

Exm. sr.-A Camara Municipal de Cata-
guazes, julgando de imperiosa necessidade a 
refor·ma do art. 104 da Constituição do Esta-
do, para o nm de serem restabelecidas as 
aposentaçõe~ , vem, usando da faculdade que 
lhe reconhece o art. 121 da mesma Consti-
tuição, representar neste sentido ao Con · 
gre,; so por vo8so .intermedio. 

'Prevalecendo-se da opportunidade, esta 
Camara vos apresenta seus protestos de ele-
vada consideração, por intermedio de seus 
vereadores abaixo mencionad os. Sai;de e 
fra.teruidade.-Ao exm . sr. dr. Pre11- idente do 
Senado Mineiro. -Joaquim Henriques da Mat-
ta, pres iden te ; 1' ranci!<co Ped t'O Ferreirn de 
Rezende, secretario ; dr. Ascanio de Pau la 
Monclar, vereador gera l ; Augusto Eduardo 
Delfim, dito ; dt'. Pio Martins M. Bu s1a man-
t e, Alfredo Estolano da Si\veira, vereador 
geral, Andrelino Pinheiro de Senna . 

A representação vae á commissão de Con-
stitui ção e Poderes, publicando-se antes no 
jornal official. 

A t·equerimento do sr. Kubitschek, o sr. 
Presidento nomeia o sr. Camillo de Britto 
para substituir interinamente, na commissão 
de Instrucção Publica, o sr. senadol' Ro -
quette, que se acha ausente. 

Passa-se á apresentação de pareceres pro-
ectos, indicações e requerimentos. 

Pm·ecet" 

·E' lido e vae a imprimir-se para entrar 
na ordem dos trabalhos o sep:uinte : 

A comm issão de lnstrucção Publica para 
poder emittir parecer· a respeito do pt•ojecto 
n. 92, da Camara dos sr·s. Deputados, de 
!891:1, 80!~!'13 equipn.rnção dos vencimentos da 
escola primaria denominada-Francisca Bo· 
talho - , em Pitanguy, aos dos professores 
primarias urbanos, requereu e obteve do 
governo, por intermedio da Secretaria do 
InterioJ', informações a respe11o das condi-
ções especioes da referida escola. Segundo 
essas informações, a escola fun cci0na em 
predio proprio e f•Ji fundada em virtude de 
di sposição testamentaria do finado Franci$CO 
José de Andrade Botelho i acha-se sob a re-
gencia de d. Maria Vtcentma., nomeada a 27 
de julho de !892, a quem se pvga o venci-
mento annual de I :200$000, importancia dos 
juros de 25 apolices do Estado, que deixou 
nquelle finado como patrimonio da referida 
escola . 

Trata-se, segundo outras informações obti-
das al!Unde, de uma professora. particular, 
indicada ao governo pe lo testamenteiro do 
dito finado, que não é normalista e nem ob-
teve o lagar por concurso, e gosa da van-

tagem de residir no edificio escolar sem 
onus do respectivo aluguel. 

A equiparação de vencimentos sobre que 
versa o projecto parece não deve ter logar 
sinão quando a escola em questão pa. sa r ao 
regimen commum das escolas estadoaes , 
isto é, quando fôr provida por professora 
publica. Fica ~alvo á actual professora o di-
reito de haver a sobra dos juros que se 
verificar ter havido. 

Entende, portanto, a . commissão que o 
proj e c to não ofierece u ti lida de par a o Es-
tado, antes vil'á oneral·o com accresc imo 
de despesas, e deve ser regeitaúo. 

Sala das commissões, 11 de julho de 1898. 
-J. N. Kubitschek.-P. Drumoml.-Camillo 
de Britto. 

Passa-se à 

2.a. PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votação das rna te1·ias cujtt discusscio se acha 

encm·rada 
Procedendo-se a votação das mater.ias cuja 

discussão se acha encenada, são vppr·ova-
clos em primeira di scu ·são os projectos ns. 
129, da Camara, de 1897, e 140, do Senado, 
aquelle contendo disposi ções sobre a admis-
são de fiscaes e a não formação de mesas 
eleitoraes, e este designando o di a 21 de 
abril de cada anno para a abertut a das ses-
sões do Congresso, e em segunda, com as 
emendas o:trerecidas, o de n. 121, da mesma 
Camat'a e do mesmo anno, revogRndo o art . 
2. · da lei n. 118, de 7 de junho de 1895, que 
fixou o mez de junho para os concursos de 
juizes de direito. 

Os de ns. 1 ~9 e 121 vão á commissão de 
Justiça e Legislação, e o de n. 140 á ue Con-
stituição e Podere~. 

P1·ojecto n. 1.31 , da Cama1·a, de 97 
ProcedéndO ·Se à votação, em pl'imeira dis-

cussão , do projecto n. 131, da Camara, de 
1897, fixando a commissão que elevem perce-
ber os syndicos nas liquidações fo1·çadas e 
t'allencias, é o mesmo regeitado e vae a ar· 
chivar-se, otficiando-se a respeito á Carnara 
dos srs. Deputados. 
Votação das eme,•clos ns. 1, 2 , 4 e 5 o(fereci-

das ao projeclo n . 11.5 

ProcedenLlo-se em segui ·la. á votação das 
emendas ns. I, 2, 4 e 5 c .ITerecidas pelo Se-
nado ao proj ecto n. 11 5, sobre concesRãu de 
lotes a fun ccionarios pn l;licos e regeitadas 
pela Camara dos 'srs. Deputados, são todas 
approvadas por dons terc; os e voltam com o 
projecto a referida Camar..t . 

Prnjecto n. 100, da Cama1·a, de 1896 

E' lido e entra em segu nda discu ssão-, por 
artigos, conjunctamenl e com as emendas 
ofierecidas pela commh são de Obras Publi-
cas, o projecto n. 100, da Camara, de 1896, 
auctOJ izando o Governo n contractar o pro-
longamento da E. de F·~ rro de Bello Hori-
zonte a Gonçalves Feri'ei 1'a, da cidade de Ita-
pecerica á da Formiga. 

I 
I 
I 

I I 

-·\ 

Não hnn ndo qu em peça a palavra, encer-
ra-so a discmsão e procedendo-se á votação 
do ar·t. I.· é o mesmo prejudicado com a 
approvação das eme nd as o:fl'erecidns pela re-
ferida com missão. 

O art. 2: é approvado, fem debate, e bem 
assim n eme nd a otrerecida pe1a commissão . 

Adaptado em segunda parn pa ~sar á ter-
c'eira. diseus. ão, fica o projecto >obre a me-
sa para entrilr na ordem dos tl'a1Jnlbos, visto 
ter apenas so:trddo li geiras modificações. 

A requerimento do sr. Necesio Tav ares é 
dispensado o interstício afim de qu e o pro -
jacto que acaba de ser approvado seja dado 
para a ordem tlo dia de amHn hã. 

Nada mais havendo a tratttr-se, o sr. Pre-
sidente des igna para 12 do cor1ente a ~e 
guinte 

ORDEM DO DIA 

PRlM rlRA PARTE 

Até uma hora. da tarde: 
Leitur·a da neta: experl iente, :•presenta çno 

d.e pareceres, pt'O.Jectos, indicações e reque-
rtm etltos. 

SEGUNDA PARTI'J 

Até 4 horas da tarde: 
Prirueira discussão do projecto n. 139, do 

Senado •. regu lanuo a explornção de rninas . 
Tercetra di>cmsão do projecto n. 124, da 

Cam ar11 , de 1897, rt~gul ando a nomeação de 
substitutos de lontes ou profe::sores dos 
Gymnasios. 

PrimeiJ'a discussão do projecto n. 135, da 
Camara, de 1898, atldindo nos respectivos 
corp~s os olflciaes da l:lri grida Polici al que 
acce1tarem commissão ou emprego. 

Terceira di scussão do pt'o jecto n. 100, da 
Cam ura, de 1896, auctorizundo o Governo a 
contra.ctar o prolongamento ua E. de Ferro 
de Bel10 Ho !'izonte a Gnnçalves Ferreira da 
cidade de ltapecerica à da Formiga. ' 

Levanta-se a sessão. 
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Augusto, Mello Franco, Nogueirll, Carlos Sá, 
Co,Jlta ena, Rocha Lagôa, Tedxeira da Costa 
e .Josino de Bl'ito, fnllando com causa par-
t4:ipat!H os srs. : Silvi!luo Bt'andão, J afjuim 
Dutra, Joaquim AI-vare ~, G11111es da S4Jva, 
Oliveira Pennn, V<•llaclào, Roquet.te e l~el.' 
reira Alves, e se m ella os mais srs . 

A bt'e se a se~ são : 
E' lida e ap}Jrovada a acta ti a ses~ão ante-

cedente. 
Não ba expedien te . 
0 ~R MELLO FRANCO, obtendo U pa ! ~ YTa, 

envia á Mesa a seguinte 

Rep1·esentaçâo ela. Otrnant J11u l!'icip , t de S . 
João BozJtistn, pedindo tt 1'evognção cln a1·t. 

10 1 da Constituição 

IIJJ:ro. e exmo. sr. Presidente ~lo Congresso 
M1netro.-A Comora Municipal desta cicl~-de 
de S. João Baptista., em ·sessão extraordina-
ria no dia de hoje, para e>se fim e~pedal
mente co nrocado, usan-dn ela facul da de .que , 
lhe é concedida pelo Ht. I ~ I § L.· da C0n· 
stitui çüo do nosso Esta do· 

ConsiderAndo qu e é in co'ntestavel a ne'Ces-
sidade de concerler-se a 11 posentadoria aos 
funcciom;ri os publicas que, por invalidez 
se tornarem incapazes do cumprimento de 
se us de r ereF, mns que co nsumiram a mor 
pnt'te ele su:1. p rec i o~a existen'cia no desem· 
penbo afan oso de bons se['vidores do Es-
tado; 

Con itl erand o que nenhum outro r ecurso 
mais vantajoso se nos antolb a que possa 
por su~ vez subs.tituir :i aposentauol'ia que, 
ga rantrda no reg11ne m monarchico fui sus-
ten tada ainda pela Const.ituição 'ela H.epu -
blica, no at;t . 75, e lei n. 117 de 4 do no-
vembr·o de 1892; 

Consi det'ando que esse dire ito foi mantido 
por todos os E'ltarlos de prime ira ordem 
entre os qua es sobresa ltem os de Pemam~ 
buco, Co nst. art. 11 5; Bahia, Const. art. 94· 
Rio de Janeit'•> , Const . art. 26 n. 5 e 21 os: 
Paulo, Const. art 62 §§ I a 4; ist0 não só 
quan to nos func r.ion arios existe ntes ao tem-
po em que as respectivas Cottstitui ções fo-
ram promul gadas, mas tambem a0s pos~e

ACTA DA 14 .• SESSÃO ORD!NARIA AOS 12 riormente notne;ld o. ; 
DE JULHO DE 1898 Cons iderando que aos grandes Estat1 0s se-

PRESIDENCIA DO SR . A:-;T0Nl0 1\f.ARTIAS 

( Vice-P1·esidente) 

guem-se ainda os de PiHuliy, Parahyba do 
Norte, Param\, S. Catharina e AIHgôas, que 
reconhecem e garantem esse dil'eito; e ain-
da , se bem que r.om alguma restr icção 

SU.\.li\_IAIIIO:-Act •.- Heprr cnlaç;io da camara~l u, t<~ mbem são favoravei s os do Pará Ceat'á' 
n~ eq!il l l.l e S .. Ju;io Ba!Jli; ta. 1 cdillrlu a revo·•a- o Espírito Sa nto; ' ' 
çao d ~ ~l'l. 11 4 da COII Sliluiçào .- l'nrecer r lc Co_nsiderantlo, fina lm entC', que ll. Consti· 
COIIIITII ·~an. - Q;·dem du (kt. - 1'1 ojer.Lo 11. 1 ;, !,, tu1çao tio Maranhão não é con tr;1r ia a essa 
!lo . Sell~lll o. -Obsr rva çõ~s rios srs. Lev i11rlo Lo- di s.posição, como se verit1ca do seu nr·t . 100,· 
pe~ ~ l.osta Scna. - l'rOJCl'Ln 11. 124, da C;~rnai'U e 1 A 1 u cJ ~ 1897.-;0bserv<I\'Õl'S c emr ll rlas cJ n H. Be rnar~ que a ~o m azon~s . pro mu ga l1 em 18@ 1, 
dJu o de Llln!'·- ll equerimenlo do sr . P. Orn · c1uo cont1nhn d1sposrções contrarins, J'oi re-
m.o nd .- ProJ• elo n. 13;., ria 1·:l!uara , ri r. IBPS ...:.. form:1ua, r·estabelecend o-se o direito ante-
Dtsl:u:·so.e requ crim euto elo s1· T~ i xe 11·a ria Cos- rior·, pela de2~. de julho de 1892, na qual, 
La.-- l r••Jr•c lo n. llO. ela Cnrnara. rle li-\Jli .- l'a· segund o os art1gos 13!3 e 138. o lfOvernacl.or 
recer de t:o mmi s>ào . -O rd ew cJo ri ia st>g uiulc. é a~lCI or·izudo a conceder pe11- õés , aposenta-

. Ao 1 · d' . , . . dor·1as, reformas e juuilac;ões : 
new . ta,, fe rta a. cht~ma.da, acham -.se Vem pedir-vos a der0gHção do ort. 1.04 da 

~~~~er~~es os s::s. Antonro .M.art!ns, 1\'ecesro, Cons~itui çã.o , sem prejuizo do peculio 1égal 
Le . d '[· Drumontl., Bernardmo de Ltma, I dos fanccionarios publicas, porque e,te é o 

Vlll u opes, Rebello Horta, Fretlerico umparo da fami!lia desvalida. 
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Exmo. sr. Si esta coJ•poração se abalança 
a um pedido de tal ordem, é porque reco-
nhece a sua inadiavel necessidade; e por não 
ignorar que es~a idéa foi ini ch1 da por um 
projecto do Senado Mineiro, pendente de ul-
timas discussões. 

Não é possível que o glorioso e populo~ o 
Estll dO de MiDtLs Geraes, certamente um dos 
mais r-icos e prosperas da União, ab;, ndone 
os seus bons e leaes servidores no estado de 
inv<llidez, deixando c.s , á mercê do destino, 
amassar na de~graça o pão amnrgo dv in-
fortunio, em verdadeiro contraste com os 
dem ai& adeantatl os Estados da Republica.-
Saúde e fraternidatle.-Cidade de S. João 
Baptista, li de junho de 1898.-0 presidente. 
-Joãu A:O'onso da Silva Pires.- Fortunato 
de Afaujo Conceição.-Josephino Capistrano 
Vieira da. Silva.-João José de Andrade -
Abrelino Fernandes da Silva.-AgostinhoMo· 
reira da Silva.-Leonardo G. da Costa.-
Herculano da Silva Gusmão. 

A representação vae á commissão de Con-
stituição e Poderes, public:mdo-se antes no 
jornal official. 

Passa-se a apresentação ele pareceres, pro· 
jectos, indicações e requerimentos. 

Pa1·ece1· 

E' lido e vae a imprimir-se para entrar 
na ordem dos trahaltws o seguinte: 

A commissão de Obras Publipas, tendo em 
vista o proj ecto n. 103, elo aüno passado, 
vindo da Camara elos srs. Depu ta dos e já 
appro vado e:> te ann o em La discussão no 
Senado, é qe pare cer que seja o mesmo 
submettido a 2. ·, com a mesma redacção. 

Sala das Com missões, 12 de julho de 1898. 
- C. Sana~- R. La.gôa.- P. Drumond. 

Passa-se á 

2.n PARTE DA ORDEM DO DIA 
Projecto n. 139, do Senado 

Entra em J.n discussão, se1;clo a sua leitu-
ra dispensada a requerimento do sr. C. 
Sana, visto ja estar impresso e distribuído, 
-o projacto n. 139, do Senado, regulando a 
exploração de Minas. 

O Sr. J, Lo}Jes vem á tribuna para cor-
rigir alguns errog de impressão que se no-
tam no presente proj ecto. 

Assim, no art. I.·, linha J.o, onde se lê-
direito de propriedade - leia· se -direito do 
proprietario i no art. 12. ·, linha 3, onde se 
lê - art. !8.· -leia-se- nrt. 8. · i no art.-
15 . ·, § I. ·, linha 2, onde se lê - que in-
demnizará - leia-se - que indemnizar; no 
art. 19. ·, linl!a 7, onde se lê- que regulari-
zar-se-lia - leia-se -que regular-se-ha . São 
esses os erros principaes. 

Foi simplesmente para fazer essas corre-
cções que o orador veiu á tribun a, pois, 
quanto á. constitucionalidade do projecto, 
l~e parece que ninguem a põe em du-
VIdr.. 

O Sr . ('osta Senn vem átribuna, não 
para falar quanto à constitucionalidade ou 
utilidade do pt•ojecto, mus sim para lem-
brar que é de toda conveniencia incluir 

nesse prnjecto algumas disposições relati· 
vas a fontes mineraes, porque a lei de ter· 
ras, de 25 de julho de ltl92, no art. 3, § 3, 
q-.ando reserva ns minas, reserva tambem 
as fontes mineraes. 

O orador I em bra isto ao nobre nuctor do 
projecto, afim de se poder combinar qual-
quer cousa a respeito •.. 

0 Sr. LEVINDO LOPES:- 0 projecto já foi 
á commissão ; em todo o caso estou de ac· 
côrdo e prompto a cooperar com v. exc. 

O m. CosTA SENA diz que nesse caso 
aguardará a ~.n discussão do projecto para 
11presentar algumas emendas quanto ás fon· 
tes mineraes. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão e é approvado o projecto, 
o qual vae á commhsão de Justiça e Legis-
lação. 

P1·ojecto n . 124, da Cama1·a, ele 1891 

E' lido o entra em 3.n discussão, conjunta· 
mente c~m as emendas ,já approvadas em 
2.8 , o pro1ecto n. 124, da Camara, de 1897, 
regulando a nomeação de substitutos de 
lentes ou professores dos Gymnasios. 

O sr. Be••nortlino tleLima: -Diz que 
pediu a palavra Eómente para o:fl'erecer á 
cunbidera.;ão da caga uma emenda, cuja 
mataria parece connexa com o projecto em 
discussão. A emenda ê a seguinte ; (lê) 

Pela simples leitura da emenda, verifica· 
se a justiça do pedido que ella encerra, 
pois o orador não vê razão para que o profes-
Ror de musica do Internato do Gymnasio 
tenha vencimentos superiores aos do pro-
fessor da mesma cadeira do Externato. 
(Apoiados). 

Assim, portando, sendo intuitiva a razão 
determinadora da apresentação dessa emen-
da, deixa o orador de ,iustifical· a, esperando 
que o Senado a approve. 

E' apoiada e posta conjunctamente em dis· 
cussão a seguinte 

Emenda ao p m jecto n. 121, da Camw·a 

Para ser collocado onde convier : 
Art . . . . O professor de musica do Exter-

nato do Gymnasio Mineiro, perceberá ven-
Cimentos eguaes aos do professor da mesma 
materia do Internato. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1898. --
Bernardino de Lima. 

O SR. P. DRUMOND : - Fazendo ver estar 
ausente o relator da Commissão de Instru-
cção Publica e ter elle oradoi' de reconside-
rar sobre ás emendas offe recidas ao proje. 
cto em tliscmsão, ofl'erece o seguinte 

Requerimento 

Requeiro o ad iamento da. discussão do 
proj ecto n. 124, por 48 ll ~ras. 

Sdla das sessões, 12 de j ulho de 1898. -P. 
Drumond. 

Apoiado e posto em discussão, é esta en· 
cerrada sem tlebate e approvado o requeri. 
mento e adiada a discus~ão do projecto. 

.. 
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P?'oJecto n. 135 , da Cama1·a, de 98 

E' lido e entra em J.a discussão o proje-
cto n. 135 da Camara, de 1898, addindo aos 
respectivos corpos os officiaes da Brigada 
Policial, que acceitarem commissão ou em· 
pre~. . 

O sr. T. tia Cos ta : - (Não temos o seu 
discurso). 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discmsão, e pror.edendo-se á 
Yotação do projecto, é o mesmo unanimemen-
te regeitado, e vae a archivar-se, officiando-
se a respeito a Camara dos srs. Deputados. 

Projecto n . 100, da Camat·a, de 1896 

E' sem debate approvado em 3.n discussão 
com as emendas que já o haviam sido em 
2. 8 , o projecto n. 100, da Camara, de 1896, 
auctorizando o governo a contractar o pro-
longamento da Estrada de Ferro de BeiJo 
Horizonte a Gonçalves Ferreira, da cidade 
de ltapecerica a da Formiga, o qual vae a 
commissão de Redacção. 

0 SR. BERNARDI NO DE LJMA , obtendo ur-
gencia, ofl'erace e vae a imprimir-se para 
entrar na ordem dos t rabalhos o seguinte 

Pa1·ecet· 

A Commi~ . ão de Agricultura é de parecer 
que o presente projecto n. 138, do Senado, 
sej a dado para segunda di scussão com ames-
ma redacção. 

Sala das Commiss!Je.s , 12 de julho de 1898. 
- Bernardino de Li ma.-Carlos Sá. - José 
B. Nogueira. 

Nada mai s havendo a tratar-se, o sr . Pre-
sidente designa para 13 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
1.11 PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, ap~esentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2." PARTE 
· Até quatro horas da tarde : 

Primeira discussão do projecto n. 92, da 
Camara, de 1896, equiparando os vencimen· 
tos da professora da escola denominada -
Francisca Botelho- em Pitanguy, aos dos 
professores urbanos. . 

Segunda discussão do projecto n. 136, do 
Senado, aviventando as divisas entra os mu-
nicipios do Bomflm e Entre Rios . 

Le anta-se a sessão. 

ACTA DA 15.a SE.SSÃO ORDINARIA, AOS 13 
DE JULHO DE 1898 

PRESIDENCIA. DO 'SR. ANTONIO MARTJNS 
( Vice-P1·esidente ) 

SUMMAHIO: -Acta.- Heclacção final. -Discur-
so c indi car~ o do sr. C'amillo de Dritto.-Or-

dem do dia. - Projecto n. 92 da Camara de 
18\lfi . - Di~cursos dns srs. Frederico Augusto e 
1': Drumond. - J>rojecto n .. 136, do Senado. -
Dtscur sos dos s r~. D. rle Ltma, Necesio Tavares 
e L. t oprs. - UPquerimen to do sr. N~cesio Ta-
vares. - Parecer de comm i ~sl1o. - Ordem do dia 
seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

pr.esentes os srs. : Antonio Martins, Necesio 
Tavares, P Drumond, Bernardino de Lima 
Levindo Lopes, Costa Sena, Josino de Brito' 
Gom es .Ja Silva, Mello Franco, Carlos Sá' 
Frederico Augusto, Teixeira da Costa, Rochá 
La gôa , Camillo de Britto e Nogueira, fal-
tando com causa participada os sr8 . : Sil-
viano Brandão, Joaquim Dutra, Joaquim 
Alvares! Oliveira Penna, Valladão, Roquette 
e Fer'l'eira Alves, e sem ella os mais se-
nhores. 

Abre-se a sessão : 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
Não ha expediente. 
O SR. PRESIDENTE decla ra que tendo a 

commissã•, apu r·adora da eleição 'que teve 
lnga r a 7 de março do corrente anno, para 
Presidente e Vice-Presidente do Estado 
comm uni cado estar prompto o parecer so~ 
bre a referida eleição, e que não se achan-
do na Capital o sr. Presidente da Camara 
dos srs. Deputados, convocava o Congresso 
para o dta 15 do corrente, ao meio dia, afim 
de ser apresentado o referido parecer, fa-
zendo se a respeito as necessarias communi-
cações . · • 
Pas~a -se 'á apresentação de pareceres pro-

jectos, indicações e requerimentos. ' 
0 SR. LEVJNDO LOPES o:fl'erece a seguinte : 

. Redacção (lnat 

A Commissão de Redacção oft'erece para 
a discu~são a seguinte redacção das emen-
das ao projecto n. 100, da Camara dos srs . 
Deputados . 

J.n 
Ao art. l. · Substitua-se pelo seguinte : 
Art. Fica o President.e do Estado auctori-

zado a contractar com quem melh ores van-
ta gens offerecer e com as mesmas condições 
e favores sstnbeleciclos pelos arts . I.· 2. · e 
3. · da lei n. 139, de 20 de julho de 1895, o 
prolongamento do ramal ferrao da cidade 
de ltapecerica á cidade da Formiga, a en-
troncar-se na estrada de ferro-Barra Mansa 
a Catalão. 

2,n 

Accrescente-SI:l o seguinte : 
Art. Fica egualmente o Presidente do 

Estado auctorizado a entrar em accôrdo 
com a· Companhia Oeste de Minas para o 
alargamento da bitola, de 0,76 para J.m, do 
ri.lmal entre Gonçalves Ferr6ira e Itapeceri-
ca , ou fazer ·a desapropriação do dito ramal 
podendo cedel-o á empresa com quem con~ 
tractar, mediante as condi ções e favores 
relativos á uniformização da bitola e ao 

I 
I 

I 
I 



valor da transmissão, de accôrdo com as pr?fessora, se adiasse a ins:allação d_a escola 
disposições da lei n. 139, c1tadas no ar- 1 ate que, com a accumulaçao desses JUros, se 
t . 1 • formasse um capital que desse para o refe-Igo . . , 

, rido pagamento. 
N. 3 

O arti go 2. · passa a ser 3. ·• 
Sai iJ das commissões, 13 de ju lho de 1898. 

- l.ev .ndo Lopes.- Josino de Brito. 
O ~ms~10 SR. requer e ubtem dispensa .de 

impreHão e inters~icio a~m de que a rel'eri-
da red ação entre nmn ed tatamente em dis-
cussão. 

Nin guem mais pedindo a palavra, enceT'l'a-
se a uiscn :'sfi o e ê approvaúa a reclHcção, a 
CJ'Ual vae a copiar se para ser remetticla á 
Cam llra u0s srs . Deputados . 

() s•·. {'amillo de DI·itto :- (Não temos 
O ~e U cli SCUISO). 

E' lida , apoiada e p0sta e: m di~cussão, 
que é ence1racla sem debate, a segu tn te 

In ·lica ção n . 1 

Indi co que sfja ouv ida a comm i>sãode Fi , 
11an~ 11S subre a conYeniell cia ue orga niz ~ r 
se no Estad o o se tYiço dos Correios , tendo 
em vi sta o § 7. ·, art . 9: da Const ituição . 

Sa la das sessões , 13 de julho de 1898. -
Camillo de Britto . 

Vae a commi Esão de Finanças. 

SEGUNDA P.\RTE DA ORDEM DO DlA. 

Declarou mais que a professora seria no-
. meada pelo governo, porêm sob proposta do 
testnmenteiro, que deveria fazer u ma indi-
cação isenta de todo espirito partidavio, de 
modo a colloc<• l' na cadeira uma pe~soa seria, 
honesta e hab ilitada . 

Assim se J'ez. 
O testamenteiro, cumprindo essas dispo-

sições,. dt u ao go~ .. erno as 25 apolices e pro-
paz a nJmeação da. acLual prof'essora, que 
esta regendo a cadeira com todo o brilhan-
tismo e muito aproveitamento para a instru-
cção. . · 

O SR. GôMES DA SILVA:- Apoiado. Em 
1894 visitei essa escola e de lá sald agrada-
velmente impressionado. 

0 SR . FREDERICO AUGUSTO : -A razão, pois, 
que tev&a commissão pai~a não querer equi-
parar os vencimentos dessa aos das outras 
professora~, foi simplesmente esta - de não 
ser es" a professora um a pro fessora publi.ca; 
mas, sr . Presidente, a di.fl'erença ê muito pe-
qu ena : penso que ella é um a pr·ol'essora 
publica porque f'oi nomeada pelo go vel'llo, e 
si o govemo enten dei', por accmo, qne ella 
não esteja sati ~ f'azendo ás regr<tS e disposi -
ções testamentarias, está no direito de de-
mittil-a e de nomear outra pessoa que ent re 

P1·ojecto n. 9'2, ela C'amw a, de i 8D6 ' no re·gimen com mu m. 
. . , Alem dis<o, tanto essa proressot·a tem di· 

E' li tlo, e entra em J. n di scussão. 0 pro.Je· reito ao que requel', qu e apropria commis-
eto n. 9~, da Camnra, d~ 1896, equiparando são reconh ece que ella. recebe o vencirne·nto 
os Yen cnn entos d ~ prolessora da escol~ de- I de 1:200,:, deixando a haver no coft·e elo Es· 
nomtnada- Francisca Botelho, em PJtan- t.ndo o excesso dos juros. 
guy, aos dos professores urbanos. ' Como diz a com missão essa professora foi 
. O s •·· l~t·c.clet•ico Augusto(') : - ~r. Pre- I nom eada em 1892 ; ness~ occnsiii.o as apo-

s~d ente , pedi a palfl:vra para fazer le\ es con- lt ces rendiam I :500$, entretanto ella recebia, 
Sl~el~t ~ ões a respeito do parecer da com- como ainda hoje, apenas 1:200,iUOO . Hoje, 
nussao. . . . . . reduzidas as apolices ao juro de 5 ·1., ainda 
. ~ com!l'li S~ã~ pede que o proJecto SeJa re- o governo tem a seu favor 50,l000. 
J.eitaJ~ zn- lmu_ne ;_entretanto P3rece-me que Por conseguinte, 1:1111a vez que o governo 
e de r1gorosa JUSti ça a pretençao dessa pro- acceitou as apolices, o.brigando-se a~sim a 
fes sora . . I sustentar a. professora, e attendendo-se a 

O SR. GOMRS DA SILVA:- Apotado. que essas apolt ces tem rendido sempre quan-
0 SR.: F~EJDERIO,o AUGl'STO_:- Essa pr~:es- tia superior a que tem receb dll a professo-

soro. uao e propria_m~nte amda, como diz 0 ra, parer.e-me de i·nteira justiça que ella 
parecer da connmssao, uma pi•ofessora pu- receba d 'ora em deaJJite" as mesm0s venci-
bl>i'ca, mas eslá. equiparada: a uma PT?fessora I mantos t·ue recebem as outras professo-
publica porque está debatxo .do regimen e 1 ras . . ' 
da inspecção d? governo, e f01 nomeada pelo o SR. N8cEsi0 'liA VARES (i. • sec1·etcwio) :. _ 
go;ver.no . . (.1powd~s) . . , , . . Ou, pelo menos, os jures corJJespond!entes o cdso e o segu111te. Ftancisco Jose de ás apo li r ••s. 
Andrade Botelho . estabele~eu em seu testa- o sit. l·'REDERICO Auaus:ro·: -Ape.vado. 
menta que se creu~se ~ a c:dacle _ele P~tanguy A comJ11issão, portanto, sr. Presülente, fot 
uma cad~II'a de Instr ucçao prtmarta,. que por clem::is rigorosa indeferindo a petiç_ão 
fosse regtda ~or um a professora que estives~ dessa prú fessoi'a, a qual, si não é de inteira 
se nas c?ndtções de o fazer e de prestai justiça, 6 pelo menos de plena equidade. 
bons serviços ··. _ . (Apoiados). 

O SR. Gol\ms DA SILVA.· -Como tem pre- Tenho concluido. (Muito be-n !) 
stwdo a actual professora. · 

0 SR. FREDEIUCO ÀUOUST() : .. . para O que 
deixava elle vinte e ciJlCID. ap.olices ao j1ur0 
de 6 oJo. Declarou tambem em seu testb.-
meato que, si os juros dessas apm·lices nãiD 
fossem sutncien1 es para o pagamento da 

(* Este discurso não foi revisto pelo or~dor .) 

O Sr. 1~. Dt•umond :-(Não temos D seu 
discurso.) 

Nin·gl!let.n mais p.edindo· a p·alavra, encer· 
ra-se a discussão, e procedendo -se á votação 
do projecto, ê o mesmo' regei>tado e vae a 
archivar-se,, otliciando-se a respeito á Ca.ma-
ra dos srs. Deputados. 

' ; 

Os SRS. GOMES DA SILVA E F. AUGUSTO pe-
dem para se consignar na acta que votaram 
pelo projecto. 

O SR. PREJSIDEN'rE declara que o pedido dos 
nobres senadores serà attendido. 

Pt·ojccto n . 136, do Senado 

Entra em 2.a discussão , por artigos, sendo 
a sua leitura dispensada a requer.mento do 
sr. Costa Sana, visto já estar impresso e di s-
tribuído, o proj ecto n. 136, do Senado, avi-
ventando as di visas entre os municípios de 
Bomfim e Entre Rios . 

O Sr. Rcrmu•diuo de Lima vem á. tri-
buna simplesmente para declarar ao Senado 
qne vota co ntra o projecto ' em discussão, 
por acreditar· que a Constituição prohibe to-
mar-se qualqner medida de estatistica, des-
sa ordem, antes do decennio. 

O Sr. 1\'cccsio ~l'avnl'cs : - (Não temos o 
seu di scurso. 

O St•. L. Lot•cs :-([dem ). 
O Sr. Nccesio 'raval'C!j : - (Idem). 
E' lido o seguinte 

Reque?"imento 

Requeiro que seja adiado o projecto n. 
136 que av ive nta as divisas entre Bomtl m e 
Entre Rios, por 8 di ns . 

Sala das sessões, 13 de julho de 1898.-
Necesio Tavares. 

Em discussão esse requerim ento, é ames-
ma encerrada sem debate e approvado o re-
querim ento. . 

O SR. C. DE BRITTO, obtendo urgencia, of-
terece e vae a imprimir-se para entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

A' Commissâo de Constituição e Poderes 
foi presente o proj ecto n. 1•10 sobre a desi -
gnação do dia 21 de abril para a abertura das 
sessões do Congresso, e é de parecer que 
seja submettido á 2.n discussão com a se-
guinte emenda, substitut iva : 

Art. I. · Fica revogada a .lei n. l24, de 11 de 
julho de 1895, que tl'ansfere para 15 de junho 
o dia da abertura das sessões do Congresso. 

Sala das Com missões, 13 de julho de 1898.-
V. M. de Mello Franco -Camillo de Britto-
Necesio Tavares. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. presi-
dente designa para a se~são a realizar-se no 
primeiro dia util da reunião do Congresso, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
],a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da neta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos , indicações e reque-
rimentos. 

2.8 PARTE 
Até quatro horas da tarde : 

2." discus~ão do projecto n. 103, da Cama-
rn, de 1897, auctorizando o governo a ceder á 

A. S.- 5 
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Camara Municipal do Rio Novo o predio eJ111 
que funccionou a cadêa daquella cidade. 

2.a discussão do projecto n. 138, do Sena" 
do, prorogando o praso de que trata o art. 
I.· da lei n. 42, ele 13 de maio de 1893, para 
a conferencia de premias aos cult1vadores 
de plantas industriaes. 

Levanta-se a sessão. 

2,n. SESSÃO, AOS 15 DE JULHO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
S MMAIUO: - Acla. - Ex p etli c nt c . - OIIsc r Yarür.~ 

rlo S!'. ~lrllo Fn111<::0 . - A lli' P.RCll l ~•;il.o r!a parece:' 
ela co mmtssão sohre a cleiç;lo 1J.; Prrs itlente e 
Vice-l're it.lenle llo E~Lado -Ort.ll:llll llo dia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. : Ribeiro de Oliveira Necesio 
Tavares, Agostinho Pereira, Manoe'l Alves 
Ca.ndido Eloy, Carlos Sá, Camillo Pratas' 
Rocha Lagôa, Gomes da Silva, Sousa Moreira' 
Nunes Pinheiro, Pedro Drumond Celestin~ 
Soares, Desiderio de Mello, Epaminondas 
Ottoni, Saturnino Dantas, Josino de Brito 
julio Tavares, Teixeira da Costa, Bernarde~ 
de Fa.ria, Joaquim Calixto, ,Juven vJ Penna, 
Bernardino de Lima, Nunes Coelho Wenceslau 
Braz, Go nzaga da Silva, Juscelin~ Barbosa 
Nogueira, Frederico Augusto, C::tmeiro d~ 
Rezende, Levindo Lopes, Costa Senna Gon-
çalves ele Sousa, Raul Penido, Mello Franco 
Leopoldo Co:réa, Bueno Brilndão, l gn aci ~ 
Murta, Rodi'Igues Ch aves , Pinto de Moura 
Francisco Bressane, Camillo Soares filuo' 
Sabino Harroso Junior, Camillo de Brito ~ 
Delfim Moreira, faltando com causa partici" 
pada os ~rs.: Ri beiro Junqueira, Severiano 
de Rezende, Freitas Castro, Manoel da Silva 
e Theophilo Marques e sem ella os mais se-
nhores. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessão de 28 de junho pro" 

ximo findo e não havendo quem sobre ella 
faça observações, o sr. Presidente a dá por 
approvada. 

0 SR. MELLO FRANCO participa que O sr. 
Antonio Martins deixa de com parecer a sessão 
por motivo de molestia. - O Congresso fica 
inteiratlo. 

O SR. PRESIDENTE declara que tendo a com. 
missão apuradora das eleições de Presidente 
e Vice-Presidente do Estado communicado 
achar-se elaborado o parecer sobre as refe-
ridas eleições, a convidava a apresenLal-o. 

0 SR. CARNEIRO DE REZ •NDE, COll10 relator 
da commissão apre8enta o seguinte : 

Pm·ecer s~ b1·e a eleiçãÓ de Presidente e Vice-
Pt·esidente do Estado de Mittas Ge1·aes 

A commissão especial eleita pelo congres .. 
so . legislativo em commissão apuradora da 
eleiçrio a que se procedeu no dia 7 de março 
do corrente anno, no Estado de Minas Ge-
raes, para seu .Presidente e Vice-Presidente 
no periodo presidencial de 7 de setembro d~ 
1898 a 7 ~e setembro de 1902, depois de és-
tudar dettdamente os relatorios auxiliares 
correspondentes ás seis circumscripções alei-



toraes em que o Estado se divide, e de exa-
minar todas as actas remettidas ao congres-
so vêm apresentar o seu parecer sobre a 
m~teria, em desempenho da missão de que 
foi encarregada. 

Sem entrar em considerações de ordem 
politica, entretanto, de passagem,, pode. a 
commissão affirmar ter sido o pleito ferido 
a 7 de março decorrido uma verdadeira ac-
clamação popular sem extmplo, facto que, 
mais um a vez, provou , eloquentemente, que 
a soberana opini ão mineira, desde muito, 
l1avia se concentrado em torno dos nomes 
suffr·agados para a mais elevada magistratu 
ra do Estltdo. 

A commissão especial, afastando se do 
methodo de exposição seguido peln. sua H-
lustre predecessora, no conciw parecei' por 
esta lavrado em 14 de maio de 1894, sobre a 
apuração da eleição e verilicação de pode-
res do n ctual Presidente e Vice-Presidente do 
Estado, prefere fazer, desde j à, aprec1~:~ção e 
analyse d1:1s raras eleições e apurações irra-
guiare!:, para, depois de consignada a vota-
ção hav rda em cada circumscripçâo el eitoral, 
com u bstracc,:ão de numes menos votados, 
dos votos em branco e em separado, offere-
cer a apuração geral e a eonclusão de seu 
parecer. 
A apuração das eleições nas circumscripções 

se fez metleante o exame das authenticas 
enviadus .ao Congresso Le&i~l~tlvo e á Secre-
taria do Interior pelas )UJl'tas apuradoras 
municipae~, e pelas actas, cumo meio subsi-
diario, parcioes das eleições proced.id as nos 
districtos de paz e secções de cllstnctos , que 
deixaram ele ser remettidas ás mesmas jun-
tas apuradoras. 

Em varias actas a commi ssão notou falta 
de Ctrncerto, isto é, conferencia da co~pia ex-
trahiela com o origin;>l, indispen,avel para 
comprovar o dar-lhes authenticidade, além 
de ser o meio demonstrativo de sua tr·au-
scripção em liv~o. espe~ial, pelo tabelliãu, 
conrorme prece1tua a lei n. 204, de 18 de 
setembro de 1896, em seu arL. 5. 

A commissão não computou os votos op 
parecidos na. 2.n secr,;ão da citlade do 
Turvo visto como a eleição teve logar pe-
rante 'uma mesa organizada irregularmente, 
sendo, portanto, nulla, ex vi do n. 4 do art. 
218, do decreto n. 596, de 13 de outubro de 
1892, bem como a eleição efl'ectuada na 2.~ 
secção da. cidatle de Cabo Verde, onde fo1 
prejudicado o seu verdadeiro ;r~s~ltado. 

A junta apuradora do mumCJpJO de Ma-
nhuassu roi presidida pelo juiz de direito da 
comarca, com inlracção da lettra - a - do 
art. 2 da lei n. 204, de 18 de setembro de 
l89ô tam bem referente as eleições estadoaes, 
nno 'só porque e•te artigo independa elo l. ·, 
que for apresentado, como emenda add.ttiva, 
ao então proj ecto de lei pelo relator do pre-
sente parecer, quando em segunda discus-
são na Camara dos Deputados, como tam-
berr: porque era intenção do legislador afas-
tar os juizes togados da apuração de elei-
ções. 

Tortavia, sendo o Congresso quem apura 
definitivamente, verificando o valor e a ver· 
dad,, da eleição, reconhecendo e proclamando 

os eleitos, a commissão apurou os suffragios 
do município pelas actas dos differentes dis-
trictos que o compõem, o que accordou 
com a apuração feita sob a presidencia do 
juiz de direito. 

Em S. Jose de Alêm Parabyba, onde duas 
juntas apuradoras tentaram funccionar em 
lagares dive!'sos, a a:puração da eleição ef-
fectullda no município se fez med iante exa-
mes nas act.as parciae ~ que foram presentes 
á commissão. 

A junta apuradora do município de Ubá 
computou no resultado geral do município 
34 votos, para Presidente e \'ice· Prt'sidente 
do Estado, não constantes de authentica al-
gum a, pelo que foram considerados como si 
não existi>sem, 'um a Yez que seu acto foi 
de enc .. ntro às terminantes disposições da 
lei eleitoral, que júmais conferiu às juntas 
o arbítrio de alternr a votação constante das 
auth enticas que receberem elas mesas elei-
toraes . 

Ao terminar e~tns observações, a com-
missão dech.tra que n?ío houve protesto al-
gum, quer rala ti r o ao proces~ o eleitoral, 
quer relatiro á apura.çno p<Jrt:ial da~ elei-
ções , nem t1lo pouco reclamações ou obser-
vações verbaes. 

Resultado da votaçiTo nus circumscrip· 
ções eleitoraes do Estado : 

PRIMEIRA CIRCUMSCR IPÇÃO 

Para Presidente do Estado : 
Dr. Francisco Sif\·iano de Almeida Bran-

dão, 19.9 13 votos. 
Para Vice·Presitlente : 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena, 19.931 

votos. 
SEGUNDA C!R CU ISCRI PÇÃ.O 

Para Presidente el o E!'tado : 
Dr. Francisco S1l via no ele Almeida Brandão, 

12.974 votos. 
Para "'\ice-Presidente : 

Dr. Joaquim Candido da Costa Se na, 12.895 
votos. 

'rERCEIRA CIRCU.MSCR JPÇÃO 

Para Presidente do Estado : 
Dr. Francisco Si!Yiano ·de Alm e i da Bran-

dão, 23.427 votos. 
Para Vice Presidente : 

Dr. Joaquim Canclido tla Costa Sena, 23.283 
votos. 

QUARTA C!RC UJII õCRIPÇÃO 

Paro Presidente do Estado : 
Dr. Francisco SilYiano de Al meida Bran-

dão, 17.795 votos. 
Para Vice-Presitlente : 

Dr. Joaquim Candiclo da Costa Sena, 17.791 
votos. 

QUINTA CIR CUM8CRIPÇÃO 

Para Presidente do Esta do : 
Dr. Francisco Silvia no ele Almeida Bran-

dão, 13.174 votos. 
Para Vice· Presidente : 

Dr. Joaquim Canclido da Costa SEJna, 13.085 
votos. 

., 

I I 
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Hl :UA ClRCUniSCRIPÇÃO 

Para Presidente do Estado : 
Dr. Francisco Silviano cl9 Almeida Bran-

dão, 25.463 votos. 
Para Vice-Pregidente : 

Dr. Joaquim Candi do da Costa Sena, 25.'225 
votos. 

APUR AÇÃO GERAL 

Sommados os Yotos liquidas apurados nas 
seis circumscripçues eleitoraes do Estado, 
vé·se que é este o resul tado final da eleição: 

Para Presidente do Estado : 
Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, 

l12. 746 votos ; dr. FeliciPno A. de Olivei-
ra Penna, 47; dr. José Bento Nogueira Junior, 
41; dr. Francisco Antonio de Salles, 30; dr. 
Epaminondas Ottoni, 27: Gt:-ilherme Tolenti-
no, 15; dr. Antonio O. dos Santos Pires, 14; 
dr. João Pinheiro da Silva, 13; dr. Pedro ela 
Matta Machado, li ; dt'. Henrique Augusto de 
Oliveh·a Diniz, 5; Antonio J. tia Costa Jun-
queira, 4; dr. José Cesario de Faria Alvim, 2; 
dr. Angelo Vieira Ma1 t ins, 2: dr. Joaquim 
Candido da Costa Sena, 2; dr. Affonso Au · 
gusto Moreira Penna, I; dr. José Tavares de 
Mello, 1; coronel Francisco Ferreira Alves, 
l; Leandro Lins, 1: dr. Americo ·werneck, 1; 
dr. Francisco de Faria Loba to, I; dr. Alexan· 
dre S. Pinto de Menezes, I; dr. Antonio Pen-
na, 1; dr. J. Paixão, I ; Bernardino Moura, 
l; Carlos Leopoldo, I ; Dario Ferreira, I; em 
branco, 19; em separado; 1. 

Para Vice-Presidente do Estado : 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sana, 112.210 

votos; dr. Antonio Z . A. da Silva, 86; coro-
nel Josó Bento Nogueirn, 83; dr. Fernando 
Lobo Leite Pereirn. 48; dr. Francisco Alvaro 
B. de Pai va., 45; José Mariano, 38; dr. Hen-
rique Augusto O. Diaiz, 35; Guilherme To-
lentinu, :tO : Manoel Fulgencio Alves Pereira, 
16 ; dr. Theodomiro AI ves P6reira, 12; dr. 
Francisco Antonio de Salles, 9; d('. Joaquim 
D. Leite de Castro, 8 ; dr. Sabino Barroso 
Junior, 7 ; dt'. Bernardino Augusto de Lima, 
4 ; dr. Antonio O. dos Sjntos Pires, 4 ; dr. 
J. Candido da Costa Junqueira, 4; dr. João 
Gomes Rebàllo Horta, 4 ; ui', F. Silviano de 
Almeida Brandão, 3 ; commendador Antonio 
Ferreira Martins, 3; dr. Jose Vieira Martins, 
.2; dr. F. Augusto de Oliveira Penna, 2; 
dr. F. de Assis Rosa e Silva, I ; Camillo Pra-
tas, 1 ; Alfredo Chaves,· I ; Alfredo Caldas, 
I; dr. João Pinheii'O da Silva, I; dr. Anto-
nio Carlos, I ; Francisc o R1 beiro ele Olivein, 
I; Franeisco Rocl1 n, I ; i\lodcsto Pimenta, I; 
em branco, 9 ; em separado, 3. 

COi'\CI.Uil ÕEf.l 

Terminando o trabalho de que se achava 
encar~egada, a com missão especial ofl'erece á 
ap~eCJação do Congresw Legislativo as se-
gumtes conclm-·es: 

J.o Que sejam annulladas as eleições, cuja 
insubsistencia fic o demonstrada no presente 
parecer; 

2.0 Que sejam app rovatl as as eleições apu-
radas, nas seis circums cripções eleitoraes em 
que o Estado se aclH\ diYid itlo, pelas com· 

missões auxiliares eleitas pela commissão 
especial; 
. 3.o Que seja reconhecido e proclamadJ Pre-

Sidente do Estado de Minas Geraes, no perío-
do de 7 do setembro de 1898 a 7 de setembro 
de 1902, por haver reunido maioria. absoluta 
de votos, na eleição de 7 de março do cor-
rente anno, o dr. Francisco Silviano de Al-
meida Brandão; 

4. 0 Que seja, pelo mesmo motivo, reconheci-
d•) e proclamado Vice-Presidente do Estado 
no mesmo período, o dr. Joaquim Candido d~ 
Custa Sena. 

Sala das commissões do Congresso Legisla-
tivo mineiro, em 12 de julho de 1898.-Dr. 
Necesio José Tavares, presidente.-José Car-
neiro úe Rezende, relator.-Dr. Leopoldo 
Corrêa, secretario. -Dr. Josino de Britto.-
Camillo de Britto. 

O mesmo Fenhor requer e obtem dispensa 
. das formalidades regimentaes afim de figu-
rar o parecer apersentado na ordem do dia 
d'amanhã. 

Nada mais havendo a tratar se o St'. Pre-
sidente designa para amanhã a seguinte or-
dem do dia: 

Ate quatro horas da tarde : 
Leitura e approvação da acta. 
Discussão do parecer n. I, reconhecendo 

Presidente e Vice-Presidente do Estado os 
sr11. clr11. Frnncisco Silviano de Almeida Br::t!l-
diio e Joaquim C:tnrlido da Costa Sena. 

Levanta se a ~e~ são. 

3.a SESSÃO, AOS 16 DE JULHO DE 1898 
PR~HDE:\' CIA DO SR. RIBEIRO DE OLIVEIRA 

f.T.\J.\I A'Il0 : -,\ela Expediente. OIJservaçties do 
~r. Nec~s io Tal'<ue;-di scus,ã,o do parecer 11. l -
di scurso do sr. Haul l'cnido . 
Ao meio dia, fei ta a chamada, acham-se 

presente1:1 os ~enhores: Ribeiro de O li v eira, 
Necesio Tavare!l Agos inbo Pereira, Gonza-
ga da Silva, Go mes da Silva, Candido Eloy, 
Coelho Lle Moura, Levindo Lopes, Josino de 
Brito, Teixeira da Costa, Joaquim Calixto, 
Leopoldo Corrêa, Bernardes de Faria, Fre-
derico Augusto, Juvenal Penna, Nunes Pi-
nheiro, Juscelino Bat•bosa,Manoel Alves, Gon-
çalves de Sousa, Getulio de Carvalho, Sou·· 
sa More!ra, Nunes Coelho, vVencedau Braz, 
Julio Tava.t·es, Carneiro de Rezende, Raul 
Penido, Bueno Bra ndão, Epaminondas Otto-
ni , Francisco Bressnnne, Pedro Drumond 
Delphim li!OJ'eira, Ignocio ~1urta, Subi~ 
no Barroso Junior, Celestino Soares, Carlos 
Sá Camillo Pr1.1tes, Nogueira, Desidorio de 
Mello, Sutur·nino D1ntas e Manoel da Silva, 
faltando com causa participada os Fenho .. 
res Antonio .t\lar-t ins , ltibeiro Junqueira, Se-
Yeri ano do Rezende, Freitas Castro, Olivei-
ra Penna e Theo pi.Jilo Marques, e sem ellas 
ellas os mais senhores. 

Abre·se a sessfio. 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
Não lla e-x pediente. 
O sR. NECE$10 TAVAREl participa á Casa 

que .o s~. Rocha Lagôa falto~ á sessão por 
mottvo JUsto.-0 Congresso ficou inteil'J tlo, 
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Discussão unica elo ]'Ctl'ecel' n . i 

Foi lido e entrou em discussão unica o 
· parecer n. I, da commissão especial , re-

conh ecendo Presidente e Vice-Presidente do 
Estado para o proximo período presidencial 
os exmos H~. dr~. Francisco Silviano rle Al-
meic'a Brandrto e Júaquim Candido da Co~ta 
Se na. 

Sem dehn.t.e ,onr.Arron-se fl. rliscussão , sendo 
o parecer approvado unanimemente, depois 
de ter se retirndo o sr . Costo. Sana. 

Foram, por isso, proclamados Presidente 
e Vice-Presidente do Estado, durante o pe-
riodo de 7 de setembro de 1898 a 7 de se-
tembro de 1902, os exms srs. drs. Francis-
co Silviano de Almeida Brandão e Joaquim 
Candido da Costa Senn, para o que ss poze-
ram de pé o sr. Presidente, os sn Congres-
sistas e todos os presentes . 

o s••. Rnnl J•enido : - Sr. Presidente, 
um de>1pacho telegrapbico, que acaba de 
chegar da CHpital Ferleral, traz ao nosso co-
nber.i menta que ncaba de filllecer naqu ella 
cidad e o iliu~tte representante do 4. · dist~i
ctn eleitoral rle Minas, no Congresso NaciO-
nal-de. Luiz Arthur Detzi. 

r.omprehenrle v. exc. que , em~ora, pelos 
ul timos telegrammas, soubessemos do esta-
do gravis~imo e deFesperador daquelle nosso 
distincto correlil!iOnario e ami~0, n~o deixa 
de ser emocioMnte a noticia do seu passa-
mento ( Apoia1.os gm·aes). 

Desde os primeiros t empos da propagan-
da da Reoublica. foi o nome de Luiz Detzi 
Yénerado.por todos aquelles que desejavam 
ver implantada no solo br·a ileir•o a fórma 
de governo que ora nos rege (Apoioclos) . 

QÜer,como representante des~e Estado,que, 
embora. ni'ío fosse seu de nasetmentll, era-o 
de coru.ção e de familia.,quer em cargos im -
portantes que occupou no Governo Federal, 
o illustre morto mereceu ~empre a gratidão 

· sincera e a justa veneração dos mineiros 
(Apoiados). 

Assim, pois, sr. Presidente, com estas pa-
lavras pallidas, eu julgo interpretar os sen-
timentos desta Casa e de todo o E~tado de 

· Minas, requerendo que se insira na acta dos 
noss0s trabalhos um voto de profunrfo pe · 
&ar pela morte de tão distinct? cidadão, e 
que seja nomeada uma _cOJ:nmissão ,que re-
presente o Congresso ~merro nos funeraes 

· que se rea lizam nfl. Capital Fe-Jera l, ( 11uzto 
bem ! mt!i /o bem!) 

A ppruvada a indicação, o sr. Presidente 
mandou inserir na acta o voto de pesai', pro-
posto pelo sr. Raul Penido e nomeou para 
acompanharem ·os funeraes , represen_tilndo 
o Congresso Mineiro, os srs. drs .. Foiic1ano 
Augusto de Oli veira Penna~ Anton1o de Pa-
dua As:ois Rezende e Joaquim Gonçalves Ra-
mos, determinando que se lhes telegraphasse 
nesse sentido . 

Suspendeu-8e, em seguida, a sessão para a 
redac,rro d:t acta . 

A uma hora da tarde, reaberta a ses~ão, 
foi lida e approvada a acta, te!'do o sr. Pre-
sidente mandado que se offic1as~e aos srs . 
drs. Presidente e Vice-Presidente do Estado, 

hoje pro clamado~ , dando-~e-lhes sciencia 
desse facto. 

Nada mais havendo a tratar-se, levanta-se 
a sessão. 

DISCURSOS PROFERIDOS NA SESS.'\0 DE 13 
DE JULHO DE 1898 

Dl\'!SAS ENTrO>: OS MUi'\IClPIOS DE BOMFIM E 
E~TRE RIOS 

O sr. Nf~cesio 'l'1n-ares (1 .· , ec1· tm·io) :-
Sr. Pr·esidente, como relator da commissão 
de Es+at.istica, venho dar ao Senado as ra-
zões em que ella se baseou para lavrar pare-
cer e ofl'erecer á su a considera ção o proje-
cto em discussão_ Este projecto não o:ffende 
de modo algum a Constitui cão em seu art. 
11 2, como pensa o meu collega e amigo, sr. 
Rernardino de Lima, poi s elle não altera ab-
solutamente divisa·, apenas rectifica-as. 

Foi baseada em diYersus leis, relativas a 
divisas en t t·e Bomllm e Entre Rios e em in-
formações dadas pe lo governo que a com-
missão o fo rmulou (Ha um apa1·te). 

A fazenda denomi nada «Pedra de Cevar», 
que e muito grande e extensa, deYendo ter 
mais de mil alqueires de terras, foi dividida 
entre diver'sos herdeiros; um de seus possui-
dores requereu sua transferencia do munici-
pio de Bomfim para o de Entee Rios e o go-
verno P' ovisorio transferiu-a pelo decreto n. 
81· mas no decreto nada declarou relativa-
m~nte à seus limites. Tendo então havido 
desaccórdo entre aquelles dous munic ípios 
por questões de di vi. as, a Camara de Bom fim 
fez uma l'epresentação ao Congresso, pedin-
do a sua intervenção, na quul descrev ia as 
divi sas que ella julgava verdadeiras . A c~~ 
missão achando-se em difficuldades req utst-
tou do governo do Estado os documentos 
que serviram de base para a concessão da 
transferencia pedida, e querendo proceder 
com toda a ,iustiça, requereu tam~em qu~ 
fosse ouvida a C<tmara de Entre R10s. Fo1 
nesses docum entos que a commissão encon-
trou os esclarecimentos de que precisava. 

Vou me ex plicar melhor: A fazenda «Pe-
dra de Cenr» foi dividida. e subdividida en-
tre diversos herdei ros; e ·. hoje habitada por 
muitos proprietarios, e a lguns dentre estes 
suppõem pe1 tencer politi<:amente a BomfimJ 
quando não pe1 tencem e J.em podem perten-
cer mais a este muni cípio orque o decreto 
n. 81, transfer·indo aquella fazenda, não fez 
excepção de nenhuma de suas partes ; por-
tanto, foi toda ella transferida. (Ha um 
apar t '). 

Per·gunto eu : Si por 11ma lei se 11zer pas-
sar, por ex emplo, uma v illa de um munici 
pio par·a outro , n[o passurão tambem todos 
os districtos de paz que a compõem ?-

0 SH. LE\'[:'<IlO LOPE~ :-0 certo Ó que DÓS 
não podemos Cazee altet ação alguma. . 

O SR. NECESlO :-Mas nós, pelo pr sente 
projec to, não fazemos a lteraç·ão alguma na 
estatística; 11 pen as recti ficamos e esclarece-
mos o que ja está feito o a Constituição não 
nos impede de leg islar nesse sentido. 
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Ú SR. LEVll'iDO LOPES :-Quaes SãO essas 
divisas de que trata no art. 2.· 1 

· O sa. NECI-:SJO :-São alterações que exis -
tem em diversas leis de estatística relativas 
aos dl)u s municipi•lS e que est~o citadas nos 
doculllen los que in . tru f·m o p ,recer da com-
missão. V. exc .• si quizer tomar o traba lh o, 
poder·a examinar eslles documentos e com-
parai-os co m aq uellas leis . 

A commissão, como já dissP, ba~eou -se nas 
informações requisitadas do go ,·erno, e que 
lhe forêJm dadas por· um dos propl'i rta r·ios da. 
fazenda «Pedra de Cevar», quando reque-
reu sua trnmferencia J.lara Entr·e [{.os, e as 
comb inou cum ;ls leis de e~tatisticn referen-
tes ás divisas dos dous municípios de~cle 
1835. 

O ;R. DRUM•JND :-Não houve a menor nl-
ter-,lção 

O 8R.. NEc~<:s : o :-Sim senhor, não ha a me-
not• <ilter·a.ção nas divisas det~ rminad;I S nas 

' leis existentes. 
Cr(jio , por-tanto, qtD o nobre sen11dor ~r. 

Bernardino de Linia, niio tem razão de c'om-
bater o p r·ojecto como inconstitu cional, e, 8i 
o fosse, creia v. exc. que a commissão que 
o e>tu-lou attentamente não o teria upr·e-
sentado. 

0 ~R- DRUUOND :-Apoiado. 
O m . Nt,;· E>JO :- 0 ar·t,. 2.- do pt•ojecto man-

da fi cn r· em vigor todas as leis anterio res 
c!Jmo se Ye. (Lé o a1·t. 2&) ' 

Com estas poucas palêJvras. sr. Presiden te 
creio ter sati sfei to as exigencias do nobr~ 
Senador·. 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA :- V. ex c. de -
fendeu muito hem o projecto, mas eu tenllo 
escrupulos em YOtar por eJle. 

O SJt. NEc ESIO :-Então "· exc. peça adia -
mento da discussilo e examine os docu -
mentos. 

O SR. B. uE LIMA :-l'\ão preciso, confio-m e 
nas palavras de v. P.xe. (M uito bem). 

O sr. Necesio Tavares (i.· sec,·eta?-io) :-
Sr·. Presidente, pedi a palavra par.t mais 
uma \' ez pr·ocu rar esc larecer· as r'azõos em 
que a commissão se fundou para lavrar se u 
parecer. 

Realm ente a objecção apresentâda pelo 
nobru ~enador o si'. dr·. I avindo Lope!l, p·e i'e · 

. ce ú primeira rista ser de IIIUi ta fon;u mas 
não o e Hbsolutornente, desde que s.' exc. 
con8u lte l:l examine com at ten ção as leis ci-
tada~ pela comrnissão no art. 2.· do projecto 
(le t ~ ns. 3.305, 3.442, 248, etc., etc.) Essas leis, 
os nobres 8enaclores sauem como et·um feitas 
e votadas nas auti gas assembléas: apr·esen-
tava-se qualquer cidadão pedindo trl,nsfe-
renci a de.:sua fazenda ou sitio de uma cida-
de ou de um município para outro; os legi s-
ladores não procuravam estudar· a localidade 
a posiç;1o topographica, as distancias, etc.; 
apenas deixavam -sd levar pelos intere~ses 
politiros!da occasiào ; e assim acontecia 
muitas vezes tr·ansf'erirem fuzendas que es-
tavam intel'lladas num município para outi'O, 
de moela que uquelle que quizes~ e ir á sede 
de seu rnunicipio tinlia de atravessar pilrte 

do outro. Neste caso se ach~m algumHs fa-
zendas que, entranhadas no município de 
Bomflrn, per·tencem ao de Entre-Rio8. 

A cnmmissão, poi s. não podia ab~r>luta
mente estabe lecer as dh·isas do art. I.· sem 
respeitar b~ leis anterior·es que tmn•fer iram 
diversas fazenol <S do rnun icipio de 13omtim 
para Entre Rios e vice-vor-s~ . 

O SR. LF:VJNDO LO PES: - Ma s e~sas fazen-
das não estii.o contempladas no art I .o? 

O R. :'.'ECE•ro: - Não, senhor. As divlsas 
do_ n~t. 1.· siio as antiga~, as que sempre 
ex1·tn·an1 entt•e os dous municipiM e oue 
so:fl't•eram as modificaçOfls feitas pela· leis 
citadas no ar·t .. 2.·, que de.-em ser respeita-
das. 

Crein o nobre Senador que não ha a me-
nor a lteração e nem contradicçi'ifl entre os 
dou~ at·tigos. C' mo Y. exr. nffirmon. São 
muitas a~ leis de estatística entl'e os dous 
municípios, e eu nii ' posso cital-.as de 
pr·ompto e nem procurai-as 11got·a, por isso e 
IJI,rque Yojo que o Senado ni-io se julg"a bem 
esc larecido vou req uerer adiamento da di s-
cut:sã'l e, então, o uobr e . 'e nador poderá es-
tud:lr a qu estão. 

O sR . C.uuLLO nE BRI't'TO: - Hou.-e repre-
sentações das camara · in te i'cssadas ? · 

O m. NEcEsto.:- Hnuvo repre~entaçiio da 
camllr·a de Homfim, e a c·ommissão queren-
rlo prr cedel' com toda a justiça requ ereu ao 
Senado que fo~s e OU\'irla a camara de Entre 
Rio~, pot· interm edio do uoverno ; mas não 
se jnbrando ella ni nei<\ lr ab ilitada partt dar 
parecer a respeito, requereu de novo ao Se-
nado que requisi tasse->e do sr. Secretario do 
Interior os .:ocumentos em que o goYerno 
provisorio se baseou para tt'ansferir o. fazen 
da «Pedra de CeYat'1>, do Bomflm par'a En-
t re- Rios. 

RaEeada nesses dnrlns e consu ltando as 
clivel'sas leis desde I 3 , qu e \'inb am trntan-
do da c!'eação de r~ istr·ictos e de t.ra nsferen -
cia~, foi que a commissão formulou o seu 
parecer. 

O m. DR UMON D : - A com m i são não fez 
mais do quo especirt car os limites da ·los pe-
las lt i anteriores. 

O SR. NEc&sro : - 'i m. sen h0r ; ou reunir 
em um a ~ó as leis existentes. (Trocam-se di -
ve1·sos ap tr les). 

Mas v. excs. sa bem q ne nã'l h 'l. um só 
munieipin no Estad o, cuj as uivisn s sigam 
uma. linha mais ou menos rect.a, e aprovei-
tem, s cot'r egos, r•i h e i r õe~, serr11 s etr. H a 
divisas inreiram ente abs urda s. Parn exem-
plo de t t·ansferen cias ab. nrdas de fazendas 
de um municipio pal';l ou tro, posso citar a 
v. excl'. '1111 :1 r:uenda que e.•tá internada no 
município de ltupecer·:cu e, que, entretanto, 
pot· um a lei, cl'eio quo da nntigd. assembléa, 
f'oi transrel'ida pal'a o de OliYeira. 

Cl•mo este, podet•ia citar muitos exem-
plo~. -

Questão simelh;otlte n.o ll llllo atraz ado foi 
apresenta da e r~~o l ,-ida pelo Cnngre~s n. Era 
uma que,ti\o quasi Eeculai' entre ns fr·egue-
zias de Santa H.ita de ibitipócn, pertencente 
a Bar·bac l3 na, e ,Je Concoit;ã l ele Ih 1tipóca, 
pertencente a Lim a Duat-te. 



Entretanto o S(jnado e a Camara resolve · 
ram-na a contento de ambos os municípios. 

A mesma cousa se dá ac tualmente com os 
muni:!ipios de Bomfi m a Entre -H.ios, e v. 
axc., sr. Presidente. sabe que essas duvidas 
sobre divis .s t razsm grandes difficuldades 
para o fôro. 

Eu chamo n. attonção dos nobres Senado-
ras , que são j urisco nsultos, e peço que, an-
t as da daren~ seu voto ao projecto, caso não 
-estejam bem esclarecidos com as raz<J ~s que 
acabo de dar, esl11dem bem a questão, de 
maneira a n lo deixarem-na ficar sem solu-
ç.ão, porque tmportarit. isso em prejuízo tan-
to do munir·ipio de Bomfim, como do da En-
tre-Rios. Nes>as con dições julgo melhor 
adiar-se a discu s5ão o por isso apresento o 
seguinte rP.quer: rnento (Lê): 

.JS 

a administrativas quo se deram em nosso Es· 
ta do, em o período de in tervallo da vossas 
sas~ões legislativas, e chamar ross<t esclare-
cida attenção para as medidas ue car·acter 
legislativo, que parece m-me mais urgente-
mente reclamadas para o bom andamento dos 
diversos ramos do serviço publico, e o faço 
começando por congratular-me com vos co e 
com o povo mineiro pelo facto de ' 'ossa aus-
piciosa reunião, sempre promissora. de bane-
llcio~ para o Estado. 

Neste momento, em que iniciaes vossa ul-
tillJa. reunião, a primeira após os deplora.-
veis acontecimentos desenrolados na Capital 
Fedet•al, em dias do mez de NoYem bro do 
anno passado, dos quaes foi protogonista 
um louco ou fanatico, instrumento de más 
paixões de facçõe~ políticas sem a,poio na 
opinião publica, cumpro o dever de assigna-
lar, com honra para o povo mineiro, que ma-

ACTA D.-\ 16." SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 nifestações as mais sinceras partiram de 
DE JULHO DE 1898 todos os pontos elo Estado e de todas as clas-

PRESIDE!\CJA DO SR. :\ NTON!O MARTINS 

( Vice- !lre>iclentc) 
SUM MAHIO :--A ela- Vo laçflo adiada-Expediente-

Ordem do rli a - Pr••.i ~c lo D. I O~l. da C:unar:t, de 
1897- Discur~os uo ; sr;. 1:amillo de Bt'illo, 1'. 
Drnmond c Mello Fran co-l'rojecton.L3~. do Se-
nado--Vola(:úes :,lliaLias- Ordem do dia seguiute . 
Ao meio di n. , f~ita a chamada, acham-se 

presentes os sr~ . Antonio Martins, Necesio 
Tavares, P. Drumon·l, Bernardino da Lima, 
Levindo Lopes, ReM ilo Horta, Camillo rle 
Brit to, Nogueira, Cot'los Sá, Mello Franco, 
Gomas da Silva e Josino da Britto, faltando 
{)Olli causa participada os srs. Silviano Bt·an-
dão, Joaquim Dut t·a, Joaquim Alvares, Oli-
veira Penna, Vallad iL )1 Roquetta a Ferreira 
Alves, e sem ali a os mai s srs. 

Abre se a sessão. 
Lida a a.cta d<t sessã'> antecedente a posta 

em discussão é esta encerrada sem debate 
e adiada a vot>tção por fa lta de numero. 

O sn . I.· SECRETAR IO dá conta do seguin te 

O (fi cios 
Um do sr. 1.· socl'eta.rio da Camara, com-

municando ter sido 1·~j eitado o proJecto n. 
93, do Senado, sobre admissão de agrinten· 
·sores praticas para medição, divisão e da-
marcação da tarras.-0 Senarlo fica inteira-
do. 

Outro do mesmo sr., enviando, por cópia 
authantica, a Men sagem presidencial, apre-
sentada ao instai I r~ r-se a presente sessão le-
gislativa do Congresso Mineiro. 

MEN SAGEM 

~es de nossr.. sociedade, condemnantlo o re-
Yoltante e nef~ntlo attentado conti'a a vida 
do primeiro Magistratlo da Republica, e do 
qual resultou a morta do benemet·ito Minis-
tro da Guerra, Marechal Bittencourt, que 
morreu gloriosamente, legando a Heus com-
patriotas inolvidavel exemplo de verdadeiro 
civismo. 

Felizmente para a Nação Braziloira,, o au-
ctor e cumplices do nefando attentado, tão 
insoltto na historia política de nosso Paiz, 
viram cont.lemnadoH por todos os Brazileiros, 
sem distincçõas políticas, que não existem 
quando se trata da integridade da Patria e 
da honra nacional, sua misaranda obra de 
destruição. E como não ~er a~sim, si o at-
tantado contra a ·vida do Presidente da Ra-
publica era uma triste p~ova de retrograda-
~,:ão politica sem precedente3 em nossa his-
toria, em dasaccôrdo com a indola ordeira 
de nosso povo e com os no3sos sentimentos 
moraes e r·eligiosos ! 

Tive então o~casião de ser interpt•ete, jun· 
to do sr. Pl'esidente da Republica, ela ma· 
nifestação de solidariedade que os partidos 
e todas as corporações políticas e adminis-
trativas do Estado dirigiram lhe, condem-
nando a estigmatizando ass im um acllnteci-
mento ântagonico com a nossa civilizaçã'l 
e com os noss JS costumes . 

Pode se dizer, sem rece:o da errar, que 
todos os mineiros manifestaram-se jubilosos 
por verem falhar a tentativa do louco assas-
sino contra a vida da primeira auctoridade 
da Republir.n, e assim e r· a de espemr-se, uma 
vez que desse modo livrou-se o Paiz, sinão 
da anarcllia, pelo menos de consideravel a 
praj u!licial desorganização, tanto mais de ex-
tranhar-se., quando ó certo que no Brazil 
operou-se a transf0rmação da seu regimen 
político sem abalo e commoções, e antes 

SRS . :\ I E ~l lllWS DO CO~tiRESSOLEGISLATlYO com O applauso sincero de toda a Nação. 
DE )!!NAS n ERAE~ . A tentativa contra a vida do primeiro !VIa· 

gistrado da Rapublica teve Jogar quando este 
Em obedien cia ao preceito contido no arti- \'Oitava de saudar um punjJado de bl'avos 

go 57, n. 5, da Constitui ção Mmeira, cabe- do nosso exercito, que voltava ,·ictorioso 
me mais um a vez n. satisl'acção da dar-vos J da cruenta Jucta contra cs fa nati cos de C'tt · 
conta dos succe >sos e occurrencias politicas nudos, no interior do Estado da Bahia. · 

' I · 
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Felizmente, em nosso Estado continuou 
quaEi inalterada a ordem publlca, ligeira-
mente perturbada apenas em um ou outro 
ponto ele nosso extenso territorio em conse-
quancia da explosão de paixões p:.rtidarias 
loc~es, mas sempre promptamente restabele-
cida às primeiras providencias tomadas quer 
pal~ s auctoridada.> locaes, quer pelas su-
perwres do Estado. 

continúa a funccionar regularmente fazendo 
~ empre jus ao respeito e ao ·acatam'anto que 
~oube, desde os J!rimeiros tempos de sua 
tnstallaçào, conqmstar do povo D1ineiro pela 
decisão ealrna, reflectida e justa das qu~stões 
que são submetttdas á sua aprecia ção. 

Desde o 1: de Setembro do anno passado 
acha-se essa Tribunal funccionando nest~ 
Capital. 

Devendo dentro do praso de quatro annos, 
a contar ele 17 de Dezembro da 189:3 ~er 
transferida, de Ouro Preto para esta Cidade 
a séda do Governo do Estado, conforme da~ 
terminou o legislador constituinte em a Lei 
n. 3, adclicional á ConstituiçfLo foram em 
tampo tomadas proYidencias p:{ra que den-
tro tle um certo praso, e te ndq-se em vista 
o adeantamento. elas obras em construcção 
na nova Capital, fossem tl'ansfertdas as di-
versas repar-tições publicas, que tém sua 
séde forçada na Capitul, evitando-se as diffi-
culdacles que adviriam com a transferencia 
a um tempo, de todo o pessoal de toda~ 
es~as repartiçõe . . 

A índole ordeira da população mineira a 
seu tradicional respeito á Lei e á auctoridade 
tornam facll a missão elo Governo em Mtnas 
~atisl'aze ndo se o povo com a realização d~ 
Ideal entre povos educados para o reo-1men 
damocratico, isto é, que seja mantida0 

a or-
dem e assegurada a tranquilltdade publica, 
afim de que pos~am >er respeitados os direi-
tos e a lt herdada do cidadão. 

Com l'eli cida·je para nosso Estado, os pode· 
re~ _publicas souberam comprahendar sua 
mtssao traçada em nossa Lei fundamental, e 
todos os se us represe ntantes tt·abalham har-
monicamcute e sem att.ritos para a realização 
do bem estar e commodidade do povo. 

•• 
A Magistratura tem continuado a fazer jus 

à benemerencia dos mineiros collocando -se 
d!gnamente em sua e~p ltera 'de acção, ser·-
YI!!do de an~eparo aos choques da paixões , 
o~mndas nnutas vezes de interesses preju-
~lcados , ~ re~ltzanclo a, suprema a~piração do 
Ideal de J usttça, no funccionamento normal 
d~ P?der judici~rio, bem organizado e con-
stttutJ.o, garanttndo todas as condições ele or-
dem e progresso, de Jiberd,tde e trabalho 
assegumndo aos cidadãos o uso pleno ti~ 
uma liberdade completa, no modo de com-
prahander e cumprir o dever privado cívico 
ou político. ' 

E! tratando ela .Magistratul'a, uma nota 
dor1cla vem enlutar esta pagina, 11ssigna· 
lando o mfausto passamento da sua. ma;s 
elevada auctoridade. Retlro-me ao illustre 
Presid,mte do Tribunal da Relação o integro 
Desembargador Francisco de Paula Prestes 
Pimentel, que ai nda hontem era uma das fun-
dadas esperanças da justiça em Minas. 

Arrancado prematuramente ao sacarclocio 
que tanto nobilitou, deixa na historia de Hua 
honrada, existancia um titulo da gloria para 
o Estado, a quem desveladamente serviu, a 
um !l~bra exemplo ele virtudes cívicas, que 
serv1rao de poderoso estimulo a quantos, 
como ella se enobreceu, se enobrecem tam-
bem, no afanoso mister de distl'ibuir justiça. 
Os podores pu.blicos tl o Estado da Minas Ge-
raas .lha rendem este preito, que já lha terit. 
randtclo o coração do povo, ao qual deu to-
das as excallencias de seu alevantado cara-
cter, e guarclam -ll!e a mamoria como uma 
das mais puras tr.:tdições da sua honestidade 
do seu civismo e do seu cleYotamento. ' 

•• 

Fo.i ~ Tribu~al da Rela ç-fLo a primeira re-
partJçao pllbltca estadoal qu e aqui so instal-
Jou, vindo dentro em pou co reunir-se a, alia 
todas as outras, sendo i nstaJlada definiti-
vamente a séde do Guvern o em a nova Ca-
pital, a 12 de Dezembro de 1807. ' .. .. 

Ficou, assim, dentro do curto praso detar-
111inado na r~ferida Lei, suti~f'etta a rn ao-na 
aspiração do povo mineiro, manifestada o na 
imprensa, na t ribuna, em mee tin (l's e no Par-
lamento, por seus legitim as re p ~es entantes. 
Cumpre agora aos poderes publtcos do Es-
tado ampararem a ve lh a Capital, tão cara 
aos nossos corações de mineiros por suas 
tradiçiJAS de amo~~\ . liberdade, e por ser o 
berço de nossa ctvJlização . 

Faço minhas as palavras de um disLincto 
mineiro, axa.radas em o voto com que fe-
chou a nottcta da transferencia da séda do 
governo, em seu recente e precioso trabalho 
-Ephemendes Mineira s : 

« Que o velho Ouro Pl'eto, ora dastituido 
dos seculares foraes, que elle honrou em 
todos os tempos e em todas as circumstan-
cias da nossa hi~~oria, inspira sempre ao Go-
v.erno a aos L~gtsladores elo Es tado a jus-
ttça, a sympatb1a a a bonevolencia que soam 
suscitar os golpeados do Destino após lon-
gC1 cyclo de pujanç~ , de alevant~dos ideaas, 
e de nobres commettimentos. >> 

Mais uma vez demonstrou a população de 
O~ro. Preto, parte in~egran te quo o do povo 
1m.ne1rp, seu a.mor a ordem e seu respeito á 
Lei e a auctorJdade, por occasillo da um. 
dança da sé~e do Governe'. O proceder cal-
mo a refiecttdo dessa popu lação em t~ l con-
junctura, é rilais um titulo tlo 'benemaren-
eta que co~quistou, a mais um tllotivo para 
as sympathtas dos poderes publicas do Esta-
do. 

•• 
O Tribunal da l1eJação, o mais elevado re Como o Tribunal da Relação tambem a 

presentante do poder judiciario no Estado , Magis tr~tura da 1.• instancia t~m sabido se 
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fazer credora da grat ídã0 do povo pela re-
ctidão de seus actos. 

Nos 1 elatorios que têm sido apre sentad os 
::\11nualmente ao goYerno pt> los Juizes de Di-
reito e qu e têm sido publica dos no jornal 
ofllci~l . encontrareis descriptns minucil sa-
men te us occurrencin s no tocante á admini s-
tração !.lu justi ça na s Com!l rcas do Estado. 
Cbamo vo ~ sa esclarecida alttn ção para eEses 
re1atorios, nos quae s os Juizes expõem as 
duvii.ln s qu e têm encontrado na applicn ção 
das Leis do Estado. Muit as das aprecia ções 
feitas po1· essl's Ma gistr ados merecem ~ ér i a 
atten çno do le[!i..lad or, no intuito de reparar 
lacuna s e del'eit t~s por a ca~o existentes em 
no~ sa legislação . . . . . 

Na fórma ·da Le1, iem s1 do proYJuas as 
Com arc P. s vag;JS, sE- ndo prontuvid os os jui zes 
de en tranci a in fer ior para as Comarcas de 
entrnn cia superiol' , e as de 1. • en t rancia 
por bachare is ll<• bi li tadc s < m concu rso, de 
accór do com a Jegi slac;ào do Es tado. 

Para a Comarca de Bé..llo Horizonte, por 
vós c r e a da em v c SS<l ul ti ma se~ são legi slati-
Ya e classi ficad a de 4." e n tra n c i ~ , foi no-
m~ado un1 jui z êJYul so de Comarca de. Ja 
entrancin, certo o GoYerno de que, no silen-
cio da Lei , que o aucto rizou H. peover de 
jui í\ e~sa Comar·ra, era-lbe deixada, pl ena li-
berdaue na e8co lha do magistl'ado , te,ndo 
aliits procedi uo Ju. mes ma fórpM, e sem que 
esse seu acto t iYesse ~ u sc i tauo reparo ou 
reclamução por parte dos legislnrlores mi -
ne iros , qua ndo trat ou el e pre"'.ucuer a 2.• 
vara creacl a na ColJl arca de Juiz de Fóra 
pela Lei n. 123, de 11 de Julho de 1895. .. 

Tem havid o conCllrren cia regular de ca n-
didatos à habi li tação para 'os cm·gos de Juiz 
de Di reito em Comarcas lfe 1. • entran cia. 
Desd e a data em que começou a ser posta em 
vi.,.or a d sposiçào constitucional rel ativa 
ao~ concursos para habili tação aos cargos 
ele Ju iz de Di re1to, têm sido habilitados 47 
bach areis em direito , elos quaes já têm sido 
::1 proveit ados 24 para o preenchimento úe 
Com arcas yagas. 

O ult imo concurso reHiizou-~e, na fórm a 
do Lei n. l 18, de 7 de Junho de 1895, uos pri-
meiros di as do corrente rn ez, tendo· se inscri-
pto 16 candidatos, os quaes foram julgados 
habilitados pela commi ssão examinadora. 

A experi enci a parece aconselhar uma mo-
difi cação no motl o de se e:ffectuarem ~s pro · 
vas de babil1tação, affigurando-se ma1s con-
veniente exi gir ·se dos candid atos um tra-
balho escripto obre tbeses geraes de direi-
to e Jimitando-•e os e:.x ames oraes a ques-
tõ~s de pratica do processo. 

Tém sido preenchido!< em todas as Comar-
cas do Estado os l0crares de Jujz Substituto 
e Promotor. 

. -
Nos relatorios apre~en tado s em começo do 

corrente anno pelos srs. Desembargadores 
Presidente do Tribun al •.la l~ela ção e Pro-
curador Geral do Estado, e no do dr. 

Secretario do Interior, encontrareis des~ 
criptas minuciosamente todos os factos 
e occurrencias relativos á administração 
da just iç:a no correr do anno pass <i do , e as 
provilleucias que ~u ggerem no tocante a esse 
ramo do serv1ço publico. 

Ch amo especialmente vossa atten çii o para 
as judiciosas considerações que expende o 
sr. Desembar gado r Procurador Geral a pro-
posito da accumula ção das fun cções pro-
pri as do Procurad or Fi sc!ll e da s do ::iub-
PJ ocurad1 r em um ~ ó funcci c. nario. A expe-
riencia tem dem onstrado que des~ a accumu-
laçli o não 1em resultado vnn t;~ge ns para o 
sr rvi ço pu blico, bastando as funcç ões inhe-
rentes ao Cfii'I!O de Procurador Fi scal para 
ab~orver toda a attenção e activ iclade de um 
fun ccionario. 

Já se V!l e fa1 endo sentir o pr~jui zo resul-
tante dessa accumula ção. E' a ~s im que tem 
ficado atJ'I;zado o serviço de esti:lti stica cri-
min al, Eervi ço inau gurado sob os melhores 
auspí cios em 1893 pelo Pro cu t'~td or Gerul de 
en1 ão, o sr. Dese mbargador SaJ'ai va. 

Pótle se mesmo dizer que o Sub -Procura-
dor n1io tem podido preencher as func ções 
inh ei'Em tes a e te cargo, por ser· constante-
ment e ~ olicitado por seniços 11J'gentes na 
Secretaria da s Finanças, e qu e pol' sua na-
tu reza dC:: viam compe tir ao exame do Procu-
rador Fi scal. 

• 
~ ~ 

Cham o t~ mbem vo~sa putri ot ica attenção 
para a exposição que faz o SI' . De embarga-
dor Pres idente da Rela ção sobre a cor.venien· 
c: ia de ser interpretada pelo Poder Legi8la-
tivo a di sposição de Lei relat iva a processos 
cr im es, em caso de sedição . LJ ev ido a lucu-
m s exi stentes em nossa legislação, tém con-
s~guido ficar impUJ)eS até hoje os auctores 
~! o s lJarbaros crimes praticados, em Abril de 
I 896, na Comarca de S. Francisco. .. 

Durante o intervallo de vossa ultima ses-
são legisl ativa realizaram se no Estado as 
eleições ele Presidente e Vice-Presidente da 
Republica., e de Presidente e Vice-Pi'esidente 
do Estad<>, aquellas a I.· e estas a 7 de Mar-
ço do corrente anno. 

Ambos esses pleitos da mais alta impor-
tancia co Teram livremente e sem a mais li-
geira pe!'turbação da ·ordem publica} e vie-
ram mai~ uma vez attestar, pela excepcion·al 
concurre1. c ia do eleitorado ás urnas, que o 
J.OVO mi 1 eira Eabe comprehender que ê pe-
lo sull'ra gio que o povo em um regimen de-
mocraticn manifesta sua vontade e inflúe 
em seus destinos. 

Realizar·anHe tambem nesse intervallo, 
e em todos os Municipios do Estado, as elei-
ções para. a 1 enovação do pessoal das Cama-
ras Muni cipaes e Conselhos Districtaes, e 
elos cargos de .Juizes de Paz. 

Pleito ue si gnificativa importancia este, 
porque ntlle, mais que em qualquer outro, 
o povo cOJlcorre directamente para a gestão 
de seus negocias, correu elle livremente em 
todo o Estado} sem a menor intervenção de 
suas auctoridades, e se m altéração da or-
dem. 

-. 
I S 

lil 
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;'1. concurr~nci~ de eleitores neste .Pleito attribuições que lhe foram conferidas pela 
fot. extraordmarm; toda a parte act.Jva ~o Lei n. 2, como pelos amplos recursos de 
eleitorado compareceu por essa occas1ão as que foram dotadas pelo legislador consti· 
urnas. Esse facto attesta eloquentemente tuinte, não têm descurado dos melhora. 
não só que o povo mineiro está preparado mantos que proporcionem aos respectivos 
pam o regimen dos governos livres e demo-~ municipes conforto e bem estar. 
crat.icos, ma~ ainda que. elle confia na ver- _ Quasi todas ellas têm cuidado, na propor-
da de das ele.lções, e .der1me. ~as urnas suas çao de seus recursos, de medidas attinente!l 
questões e tltvergenCJas poll tJCas. a salvaguardar a salubridade dos centros 

Como era. (a~il de pre~ei': s e, em . um ou populosos, jà por meio de canalização de 
outro Munl ctpw. houve ltg.etros attr1tos en- a.gua para consumo dos habitantes, já pela 
tre . os part JdarJos dos drft'e~e~tes grupos, adopção de conveniente systema de esgotos. 
attento. o ardor das I uctas poll t1.cas locaes. . Da mesma. fór'ma, têm quasi totlas ellas 

ReceJOU -S'l mes mo que se dessem. cuntlt- c~1dado da 1nstr ucçrto primar ia e secunda-
ctos em um ou ou tro punto, o que felr zmente r tn, e al gumas mesmo da inst!'ucção techni-
não se realizou, graças já á prudencia e á ca pl'ofb sional. . · 
índole pn.cifi ca do mineiro, já ás providencias Nos teJ'mos da Lei n. 145, de 23 de Julho 
tomadas pelas auctoritlade~ Jocaes .e s~peri~ - d.e 189i1, foi g~ra ntido pelo Estado n empres-
res do E ·ta do, pflra garantirem a tJHEHra 11- ttmo cont raludo pelas Camaras Municipaes 
ber~ade ela eleição . . de. Juiz de Fóra, Carangola, Monte Santo e 

. E. - ~n e gl'alo co_ns1gnar aqu1 que dos Mu- Al~m Parahyba, para custearem as despesas 
mclplo~, onde mar s . ardente se t ravou a lu- a ta~ete.m com ? saneam.ento dos respectivos 
cta ele1 toral, recebi de representantes dos Munlc!plos. Foi auctoi'Jzaclo o emprestimo 
diversos part idos nas localidades testemu- no valor de 1.495:000,000 para a primeira 
nho eloquen 1.e da imparcialidade e isenção el e 500:000$000 para a segunda, de 100:0003 
com que procederam todas as auctoridaàes para a terceira e de 400:000 000 para a ul-
locaes . tim a, de accôrdo com os Decretos ns. 926 

A providencia contida nos al'ts. 2 e 18, da 647, 965, 1.040 e 1.091. ' 
Lei n. 204, de 18 de Setembro de 1896, e que Foi muito bem acceita a medida cont itla 
modificou o processo el e apul'ação das alei- na Lei n 224, de 16 de Setembro de J89i 
ções locaes, e estabelece\! recurso da. deci - e que suppl'imiu os Conselhos Di st ri ctaes dà 
são das Ca maras 1\'lunicipae!'l , sobre reconhe- séde dos Município~ . 
cim ento de pode es. par·n. o Tri bun al ti a !te- Tendo esse~ Conselhos attribuições id enti ~ 
J a çã~ , foi uma medida sa lu ta r e ct:.jos ~ ft'e i · cas, no respectivo cli stricto, á que possuem 
tos Já se v!l.o fazendo sent1r . . As dec tsões as Camaras Municipaes en1 todo o Munici-
calmas, · desapaixonadas desse Tt' ibunal são pio, er·am constantes os attrito~ entre o 
acceitas com ~odo acatamento pelos interes - ch efe executivo llistrictal e o municipal. 
sados nos pleitos, como a expressão da ver- Passando para as Cam ;~ ra s as attr·ibui ções 
dade, e põem termo á disputa que, antes da conferidas àquallas cor·porações na sede do 
decretação dessa LHi, e no regimen da de n. Município, e providencianio para qu e não 
llO, não tinha muitas vezes um recurso fi casse prejudicada a autonomia do Distri-
legal. cto, satisfez o Legislador a uma necessidade 

Cont in úo a pensar ser de toda convenien- recl&.mada por• qu as todas as Municipalida-
cia a reunião em um só dos eleitorados fe · eles do Estado. 
dera! e estadoal, e adopção do systema con · 
t ido na legi slação eleitoral federal para a 
qualificação do eleitorado estadoal. 

Co11.1 a adopção dessa providencia, será 
talvez melhormente fiscalizada a qualificação 
eleitoral, e evitar·se-IJ ão os motivos de nul · 
!idade de eleição, que se \'eriflcam muitas 
vezes, por se utilizarem, em eleições do Es-
t ado, das listas de chamada de eleitores fe · 
deraes e vice ·v er~a . 

Parece me tambem de convenienci a a 
decretação de medidas que pPaticamente 
garantam a e:ffectividade da disposição con-
stitucional sobre a representação das mi-
norias. 

Sendo os systemas eleitoraes um recurso 
ainda insubstitutivel de consulta a opinião 
activa, cumpre expurgai-os de todos os vi-
cios, procurando evitar o mais possivel que 
cabalistas eleitoraes invalidem os intentos 
honestos e patrioti c os do legislador. . .. 

As Municipalidades continuam a cuidar 
seriamente dos negocias peculiares a seus 
respectivos Municípios, e, compenetradas d.1 
responsabilidade que lhe;; cabe, não só pelas 

A. S.- 6 

.. ~ 

A salubridade publica foi felizmente bõa 
em quasi todo o Estado. Não se reprodu-
ziram no COI'rente anno as epidemias que 
em annos antel'iores assolaram uma im-
portante zona de nosso Estado. Apenas no 
município de Car'angola, no districto de Fa-
ria Lemos, appareceram essa~ febres, ex-
tinctas felizmente em pouco tempo, aLtentas 
as providencias tomadas pelas auctoridacles 
estadoaes e municipaes. O apparecimento 
dessas febres foi attribuido ;\ imperfeição 
do serviço de saneamento feito nessa locali-
dade. 

Já se acha elaborado o regulamento para 
execução da Lei n. 200, de 18 de Setembro 
de 1896, na parte relativa ao serviço de pro. 
phylaxia sanitaria, e em breves dias será 
expedido o respecti \'O Decreto. Com os re-
cursos dados por essa Lei ás auctoridades 
sanitarias, e desde qu e s~jam postus eT!~ pra-
tica as medidas consignadas nu regulamen-
to a que me refiro, estou certo de que não 

·mais reapparecerão com tanta intensidade 
em nosso Estado as mortiferas epidemias 
·que assolaram uma -parte ímportante ao 



mesmo, em os annos de 1895, 1896 e começo 
de 1897. 

~ ~ 

A instrucção publica pr·imaria, secunda-
ria, superior e profissional, va.e continuan· 
do a merecer dos poderes legislativo e exe-
cutivo toda a attenção. 

Com as medidas por vós decretádas, e 
comig)ladas nn. Le1 n. 22 1, e que serão dentro 
em breve praso postP.S em pratica, com a 
9Xpedição dos regulam:Jntos que pam esse 
fim já estão elaborados, muito te rá a lucrar 
esse ramo do servtço publrco. 

Tàrna-se prec1so, para cumplemento des-
sas medillas, que doteis o Poder Executivo 
de recursos para construcção de casas onde 
funcciunem as escola:~ de instrucçtio prima· 
ria, e para acquisição do material prec iso 
para melhor ditl'usão do ensino, de accôrdo 
com os modernos preceitos pedagogicos 

Em mui tas lr .calidades, principalmente nas 
CidaJus , não existem edilicius par·a as ne-
cessi:lades da instrucção e em muitas outras 
os destinados para esse lim são de todo im-
prestaveis, quet' se tenha em vista a hygte-
ne e a pedagogia, quar as commoclidades do 
prol'eswr. 

Eru geral mal remunerado, tem aindn. o 
professor primaria, em muitas localidades 
do Estado, o encargo de pagar o aluguel de 
casa onde funccione a escola que rege, e a 
casa ne~sas condições adq utrida e quasi sem-
pre má. Mesmo os edilicios •pertencentes ao 
EstaJo, exi stentes em diversas localidades, 
e destinados ús escolas publicas, não satis-
fazem ás condi ções exigidas pela pedagogia 
modei'IHl, e muitos delles precisam de cun-
Ctlt·tos radicaes para sua conservação. 

Com os escassos rocu.t·sos que tem sido vo-
tados nos orç.amentos de. annos n.nteriores, 
para acquisição de mobilia e material esco-
lar para as escolas prtmarias do Estado, 
quasi todas as cadeiras existentes nas ci-
dades tem sido dotadas com este melhora-
mento na proporção da verba orçamenta-
ria. 

E' indispensavel habilitardes o Governo 
com os precisos meios para acquisição de 
mobilt a. e material escolar para todas as es-
colas primarias. 

Estas são hoje em numero de 2.120, não s& 
contando as Cl'eadas e mantidas pelas Cama-
ras Municipaes, Conselhos Districtaes, e as-
sociações particulares, e e forçoso dizer que 
os sacriftcios feitos pelo legislador e pelos 
demats poderes publicos do Estado em pró! 
da instrucçl'Lo primaria não tem sido com· 
pensados na proporção que era para dese-
jar-se, em parte por falta de recursos com 
que o professor possa ma1s facilmente minis-
trar o ensino a seus alumnos, e em parte 
pela mà distribuição de cadeiras em locali-
dades onde a população escolar e diminuta, 
com prejuízo de outras, onde essa popula-
ção e avultada. 

Penso que, em vez de ser creado maior 
numero de escolas de instrucção primaria, 
seria medida de utilidade lazer o legislador 
melhor distribuição das actualmente exis-
tentes, remunerar melhor o professor e mi-

nistrar-1he material t echnico para maior fa-
cilidade na dtvulgação do ensino. 

De accôrdo com o que foi disposto na Lei 
n. 22 1, do 14 de Setembro de 1897, tem sido 
concedida aos profe8sores de instrucção pri-
maria, com exercício ell'ectivo de mais de 
10, 15 ou 20 mmos, a gratificação annual de 
5, 10 e 15 ·f. sobre seus actuaes venc:men-
to~. 

Penso ser de jus tiça tornardes extensiva 
essa medida aos lentes e professores das Es-
colas Normaes, Gymnasio e Escola de Phar·· 
macia. 

As Escolas Normaes do Estado e as Muni-
cipaes que se acham no goso de prerogati-
vas concedidas pela Lei n. 41, qu~ as eq ui-
pararam ~tq uellas, vão funccionando regular-
mente e dando os benedcos fructos quo são 
de esperar de instituições dessa ordem. Já 
se acha elaborado o regulamento para exe-
cução da Lei n. 221, na parte referente a 
esses institutos de ensino, o dentro em bt•e-
ve dovt-rit ser <lado à publicidade, at1m de 
começar a vii!OI'ar antes de ini ciado o pro-
ximo anno lectivo. 

Da me.Jma sorte, o Externato e o Internato 
do Gymnasio Mineiro, f'unccionando hoje em 
predios aproprh.dos e munidos de todos os 
upparelhos e instrumentos necessarios para 
o ensino pratico das matarias constantes de 
seu programma de estudos, continuam a pre-
star á mocidade escolar reaes c inestimaveis 
serviços 

E'-·me gr-ato cons ignar aqui, que no Inter-
nato concluiu, no corrente an uo, seus estu-
dos, a primeira ttll'ma de bachareis em let-
tras. 

Foi recentemen te expedido pelo Governo 
Fedem! novo regulamento para o Gymnasio 
Nacional, e, na fórma do Decreto que equi-
parou o Gymna~io·Mine iro ao Nacional, tem 
de ser reformado o regulamento expedülo 
com o Decreto 11. 611. 

Ha no novo regulamento, mandado vigo-
rar por acto do Governo Federal, algumas 
di.,posições que, acredito, serão dentro em 

·pouco revogadas, pelas ditnculdades que 
ullas acarre tam á descentralização do ensino 
secundario, medida quo teve em vista o au-
ctor da reforma geral do ensino no Paiz , 
quando, em 1890, dect·etou a obrigatoriedade 
do ensino integral, e estabeleceu bases para 
serem adoptadas pelos Estados nos institu-
tos de caracter officiaL 

. . 
Continúa a funccionar tambem com a 

maior regularidade a Escola de Pharmacia, 
que se acha hQje munida de todos os appa-
relhos necessarios para o estudo pratico das 
matarias do respectivo curso . 

Tendo sido pedido ao Gove:-no Federal o 
reconhecimento dos exames das matarias 
que constituem a 4.a série dessa Escola, res-
pondeu elle, por intermedio do Ministro do 
Interior, declarando, depois do exame a que 
mandou procedllr por um dos lentes da Fa-
culdade de Medicina do Rio, que só poderia 
ser attendido esse pedido, depois que fOsse 
creada uma cadeim especial tle medicinaju-
diciaria. Fazendo jit parte do programma da 
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4. a seria essn. cli ~ c·i plinn, resolvi acceitar o 
ofl'erecimento fei to pot' um dos lentes cathe-
draticos da Escola, e designei-o para reger 
essa materia, destacando· a da ~ -· cadeirn. da 
4.n ser1e, e constituindo com alia uma ca-
deira separada, acto que sujeito {t vossa 
approvação. Ficou a~s i m satisfeita a exigen-
cia do Governo Federal, e agora só aguardo 
a expedi ção do Decreto que venlla dar-lhe 
validade, para potl-erem ser acceitos nas Fa-
culdades superiores da Republica os examet> 
das matarias que constituem a seria do ba-
c!Jarelado 'em scien cias pharmaceuticas. 

Concedida que s~j it es~·:>, prerogativa, com 
pequeno sacritic'o pccunim·io poderil. o Estado 
crear a Escola de :.\ ledic ina, vi sto estarem 
bem montad os os liJ IJorato r·io' e gn.binetes da 
Escola de Pharmncia e l'ul tarem poucas ca-
deiras para complemento do pt·ogramma. de 
estudos do CUI'so mei.li co . Com pequeno clis-
pendio teeemos, assim, no Estado, estabele-
cimentos parn o ensino rle todos os ratr.os 
de est udos superioPes. 

A Faculdade Li\Te de Direito do Estado 
cont.inúa a J'unccionae com toda a regula-
ridade, e a pt•estae os excellentes serviços 
que uella se espern.vam. .Já., se acha func-
cionando nesta Capital, desde o inicio do cor-
rente anno lecti r o. 

E' ja crescido o numero de bachareis em 

~
direito sabidos dessa Faculdade, e muitos 
delles vão presta.nJo relevantes serviços ao 
Estado, quer na. carreira da Magistratura, 
quer em cargos da adminstração. 

Tambem a Acad emia de Commercio, utilís-
simo estabelecimento de instrucção, creado 
graças á iniciativa particular, patriotica-
mente auxiliado pelos poderes pubHco;, , vae 
funccionando co u1 regul;lri dade e dando ex-
cellentes ro:~s ul tad üs No corrente anuo ter-
minar<lm seus estudos e receberam o diploma 
de bachareis em sciencias commerciaes, os 
primeiros alumnos que concluíram o curso 
de estutlos dessa Academia. 

Acha-se submett1da à vossa apreciação uma 
proposta do Conselho Director dessa Acade-
mia, pela qual e feita doação ao Estado do 

Lei, forJm determinados, no regulamento, 
os .Municípios onde deverão ser installados 
esses institutos, tendo sido para esse fim de-
signados os da Capital, de Barbacena, do 
Serro, de Mar de Hespanha, de Pouso Alegre 
e de Lavm~. 

Já fui expedido o Decreto para installaçã.o 
do primeiro desses institutos, na Cidade tle 
Barbacena, e dentro em breve espero poder 
ver realizada praticamente uma de vossas 
mais pr•)Veitosas creações. 

Não poude ainda ser installado o Conser-
vatorio de Mu::sica de Barbacena, instituição 
creada por acto do Governo Provisorio do 
Estado, e para cuja installação foi expedido 
o Decreto n. 933, de 7 de maio de 1896. De-
vendo esse estabelecimento de instrucção 
ser mantido á custado beneficio de uma seria 
de loterias, para esse fim concedida pelo Go-
verno Provisorio, torna-se muito precaria 
sua existencia, dependendo ella da sorte que 
tiver a extracção das loterias. Penso será 
talvez accer-tado converter-se o producto 
dessas loterias em t>enetlcio da manutenção 
dos institutos technicos profissionaes. Assim 
ficaria augmentada a verba de que póde 
disp r o governo para a installação desses 
Elstabelecimentos, e dentro de curto praso 
poderiam talvez estar todo-; funccionando 
com grande proveito para nosso Estado. .. 

A Repartição do Archivo Publico Mi·neiro 
vao prestando ao Estado inestimaveis ser-
viços, graças à competencia, zelo e dedicação 
rle seu illustrarlo directot·. Tem sido publi-
cada regularmente a R6vüta elo A1·chivo, sem-
pre cheia de precios'os documentos sobre a 
hi storia de Mina~. Acaba de ser tambem pu-
blica'ila a voliosissima obra - Epheme1·ides 
Mineü·ns, onde estão compendiadas, graças 
ao labor e a competencia pronl da do director 
dessa Repartição, todos os factos importantes 
da historia d~ l\·1inas, desde as incursões de 
~eus primeiros descobridores, até os ultimos 
dias do mez de lJezembro de 1897. 

grandioso edificio e de todos os apparelhos :. 
e material technico pertencentes a esse as- . . . 
tabelecimento so b condiç ilo de continuar C~nttnuam cordeaes e asstdua~ _as relações 
o Estado a m~nter a respectivo cm•so ; e jà I do Estado com o governo da Umao e com o 
transitou em uma das camaras, em vossa de todos os outros Estados. 
ultima reunião, um projecto de lei auctori- • 
zando o govet•no a acceitar a doação e a re- • • 
formar o curso de estudos da Academia. • Ni'ío foi n.inda resolvida de modo definitivo 
Penso qu e ser:\ plenamente compensado a. delicada questão delimites nas linhas con-
qualquer sacrilic:i o que os JlOderes publicos finantes com os Estados do Rio de Jnneir·0, 
do Estado fizer·cm em pró! desse instituto S. Paulo e Espírito Santo. 1\slão já ultima-
de ensino. 'dos, entretanto, os estudos mandados fazor 

, pelos GoYernos dos Estados do Rio de Janeiro 
• • e Lle .1\linas Geraes por commissões de prvfts .. 

Os Institutos Y.oo· echnico de Uberaba e ~ionaes nos limites destes dous Estados, na 
Agronomico de lta b:ra vão tambem funccio- zona or·u em litígio, e proseguem com acti-
nando com regularidnde, tendo ambos esses ,·iJade os que foram determinados pelos Go-
estabelecimentos dado, no corrente anno, vemos dos Estados de S. Paulo e Minas nos 
os primeiros alum n o~ promptos. limites dos respectiv, s Estados. E' de aspa-

Para dar exeCIIÇão à L•)i n. 203, de 18 de rar-se que, dennto de~ses estudos, feitos pot' 
Setembro de 1896, ex ~ odi o Decreto n. 1.11 !5, commis,ões tcchnicas e obedecendo a instx·u~ 
com que baixou o rrgula mento pa1·a a creu.. cções communs aos dous Estados intoressa.-
ção dos insti(utos technicos prolissionaes no dos, possa mos ver dentro de breve praso re-
Estudo. Em obcdienc in à disposição de::sa sotvida definitivamente esta questão, rujt\ 



solução tanto interessa ao nosso como aos 
Es'tados vizinhos , atten tas as relações cor· 
deaes que mantemos com os mesmos. 

• • • 

cessão mineira e 1.1 80,000 kilom . em estradas 
federa as. 

A's de concessão do Estado tem sido outor-
gados, até essa data, os seguintes favore s 
pecuni &r ios : 

Subvenção ki l omet1'icn - f1 Estruda de Ferro 
Leopold in a, 2.34 1 :538.;;000; á Estrada de Ferro 
Oeste el e Minas, 892:302[000. 

Já me tenho dirigido por diversas vezes ao 
Governo do Estado do E~pi• · i to Santo, propon-
do lh e H nomeação de uma commissão mixta 
de profi; sionaes, á qual s~ja contlado o es 
tudo dos limites entre esse Estado e o nosso, Gamnt ia de ju1·os : 
a exemp io ào que foi feito em relação a o ~ A' Est1·ada Leopoldina .. . : . . 
limi tes co m os de S. Paulo e Rio de Janeiro, · A' Oeste de Minas .....•.. . . 
e, não tendo tido solução minha propo~1a , A' Bahia e 1Minas ...... .... .• 

6.550:533$007 
5.717:620$737 
I. L99:2:l8~055 
5.721 :932$482 prov idenciei para que ~ej a inic i3do o traba- A' Sapu cnh y .. . .. . . . .. . .. .. . 

lho de levanta mento da planta do nc•sso, na A' Muzambi nho ..• . .. .• . .. ,. 
lmli a co nfi nante com aq uell e Estado. A' Estrad a de João Gomes a 

1 40:438~845 

• Pyranga . .....• . .......... . 295:94(_,645 
•• 

Tendo em vis ta reclama<;õe?, que chegaram 
n meu conhecim ento por intermedio de au-
ctorid ades judiciurias e municipaes de Pnlm a 
a proposit o de in cursões e invctsões, em ter-
ritorio min eiro, ele auctoridades polic iaes e 
,ju J iciar·iHs do Estado do Rio , di rigi r espeito-
sas reclamações ao Governo fl uminen se que 
prom ptamente prov idenciou para CJUe' ces-
sas< em os motivos da justa reclamação que 
eu lh e fazia Atlendendo a que tor-navam-se 
constant es as incursões dessas auctoridades 
em territorio incontestado do nosso Estado, 
não obstante as provid encia1s tomadas pelo 
Governo daq uelle, propuz ·lbe a ce lebração 
de um .accôrdo provisorio ou moduo vivencl'i, 
para v1 gorar emquanto não fosse celebrado 
o accórclo definitivo re lativo ás divi sas dos 
dous EstadoP, e tive a satisfacção de ver 
acceito esse alvi tre pelo pat riotico Governo 
do Estado vizinho, tendo sido para tal fim la-
vrado o accôrdo de 11 de Setembro do anno 
findo, assignado pelo Pres id ente do Rio de 
Jan eiro e por um meu representante junto 
áq uelle Governo. ' 

Em Memagem especial daP-vos -bei co nhe-
cimento desse accôrdo, e das bases accoitas 
pelos dous Esw.dos para a resolução defini-
tiva da questão de limi tes entre os mesmos. 

* ~ . 
Tem con tinuado felizmente regu lar o tra-

balh o de construcção de vias ferreas no Es· 
tado. E' assim que, durante o anno de 1897, 
foram ent• egues ao trafego I 35,3i6 ki lorn . 
de estradas só de concessão mineira . 

Nestes u!Limos quatro nn nos, em qu e cüu-
he me a elevada tare fa do govemo do Esta-
do, cresceu a rede de vi as ferreas el e couces-
são mineiJ'a na extensão de 523, 199 ki lom. 
assi m di scrimin ados pel ~:~s clifl'tlrentes estra-
das: 
Bahia e Minas . ... , . . .... . 
Viação Sapucahy . . . . . • .. 
Muzam binllo. .. . . . . . . . . . 
Cataguazes .. .. ..... . ... . . 
João Gomes a Pyr11nga . . .• 
Ramal de Bello Horizonte . 

kilom. 75,000 
)) 266,500 
)) 04 ,000 
)) 48,1 80 
)) 25,922 
)) 14,592 

De outro lado, conta mais o Estado em 
constt•uc •. ão 612,41 6 kilom. tambem em Jin 
nhas de concessão mineira. 

Até 31 de Dezembro de 1897, existiam en -
t regues ao tr~fego 3.404,492 kiiom . de lmhas 
ferreas, sendo 2.224,492 em estradas de con-

., 

1 9.6;25:707$771 

De, sa importancia tota l, 8.247:6 18 ,807 fo-
ram entregues ás diversas compn.n l1i as dur· 
ante a presente adm ini stração , sendo à Es-
tr'acla Leopo1cli na 783:522,,477 ; á Oeste de 
Mina~ 2.784:356j789; á Bahi a e Min as . ...... 
247:435s,697; á Muzambinho 104 :2 1 3~2 1 5; á Sa-
puca ll y 4.032:145\. 984; á Estrada João Go mes 
a Pyranga 29~:944E 645 . 

De conformidade com a Lei n. 64, de 24 de 
Ju lho de 18!:13, que o auctorizou a' ir em au-
x ili o fie diver·s e~s co,mpanhi as de vi ac;ã.o fer-
rea, no in tuito de act1var a consn·ucçi'i.u da 
respectiva l'étle, tem o Governo do Estado em-
prestad0 directamente a algum as dessas com-
panhias as segu in tes quan tias : 

A' Estrada de Feno Bullia .. 
e Minas ......... ..... .. . 

A' lVlu za mbinll o ........ . .. . 
A' Espíri to S<Lnto e Minas ... . 
A' Sapuca hy . •• . .... . .... . .. 

4.433:672$108 
5.644:4 125050 
3.31 1 OOOitOOO 
6.920.000$000 

20.309:084$158 

Foi a empJ•esa Viação Ferrea Snpucahy a 
que maiO I' impul so deu i viação com os 
l'a ,·ores no pa. sado exerci cio receb idos do 
GoYerno. Conseguiu ella lentr seus trilhos 
até o Pio Eleuterio, no ponto termina I da La 
secção, nos li mites do Estado de Minas com 
o de ' . Pau lo, entrejl'ando ao trafego 46,000 
kilom. da sua récle . Proseguem regularmente 
os trabalhos da 2." e 3.n secções. 

No me~mo período a Co mpan hia Muzam-
binho entr'Pgo u ao trafego 45,000 kilom., a 
Bahia e Minas 17,812, e a João Gomes a Py-
ranga 26,564 kilom. nas I'• spectiYas linhas. 

Tendo o Uovemo, no int.ui to üe acce lerar 
n const1' ucçã0 d::t Estrada Hahia e Mina , cha-
mado a si o encar·go da parte não construi da 
dessn v ia-ferr·ea, conseguiu impulsion ar os 
respectivos trabalhos, imprimi nclo notava! 
actividade aos serviços c! o prolonf[a mento, 
sendo-lhe mui grato podur communi car-vos 
que dentro .de breve praso seJ'á entl'egue ao 
trafego o tl'echo terminal dess:t estrada, até 
a Cidade de Theophilo Cttoni, ficando assim 
completo o tronco da viação f'el'rea elo extre-
mo Nol'te do Estado. 

Attingindo, até 14 de Abril de 1897, a divi-
da d::t Cr ·mpanhia Bahia A Minas, par·11 com o 
Estado, á ele,·ada qu ant 'a. de 20.029:6 161il401, 

-\ 

não in cluidu a: pai'to úo (' l11pre~timo por ell a 
Leva ntado em 1888, na Eurupa, e do qual já 
era o Estado cl'edO J', co mo possuid or tia quasi 
tota lidade dos re~pec1 i vos dtl!Jentures, J'ece-
beu o Go ern o de Minas, em paga tJIIento dd 
parte dessa Ji,·ida, n trecho min eiro des>a 
estra·1a; no valor dd 18.'28 1:556 .031, fica nd o 
o restante da divida ga r·nnt id(J pelo t i'echo 
bahi ano, r! e Ay morés a Ponta da Aréa, o qual 
o Estado r, cehe n e111 escriptu ra tio anti-
cl!rese. 

zações co utidas nas Leis ns. 67, de 27 de 
Jull10 de 1893 ; 09, ele 24 rl e Julho de 1894 e 
227, de 27 de Setemh1·o de 1807. ' 

A 5 ele Julh o d" 189i, dei conhecim rnto 
no sr·. Mi ni stro dR F~t zonda de ncllar se con-
clu íd a a con tr-uct;llo dess! cditlcio e i dis-
posi ção do Go Yerr10 Federa l, e~ t ê:i nd o satis-
feita a ro ndiçl'io estabelec ida nn Lei, que 
creo u essa alfandeg <I. Ain da nfío recebeu o 
Go ,·er·no com munícii çi'io alguma do Go verno 
Federn l quanto á acceitaçüo de8se ed ificio 
ali:'t s co nstnt i.to de accór'do c0m a oxi::renci~ 
dest,e GoYerno, 110 tocan1 e a J'espec tiva 
plauta . 

O serviço de pi'epaJ'O do leito, n3s duas li-
nhas ela Cor11pn uhi a Espírito Sa nto e Min a.E>, 
est!\ ata cado na ext.ensão tl e 59 kil ometros, 
sendo 37 na linha {).e No r-te e 22 na de Lést• . 
Esse serv iço f.o i in ic iado em Abril de 1895, o 
interromp id o pela companhi a em Agosto do _A.pe~a r das cli tl1c:.r1Jndes qu a depl'ecia 
1897. Çi'i.O da taxa Ca r•rtbÍi·tl tem tr·azido :tüS r:~ta-

Ver.ficando o govef'n() do Estado qu o el' sa d O.", o Go Yer'no n:l o descui'Ou de f'azer' })1'0-
inter r upção excede1·a o pr;h o de 3 mt·zes, re- Fegull' os me.1h.r,ramentos nutte1'iars jil. inici a-
solveu I'escind ir o cont racto ce1ebr·ado a 21 de dos em adlll1D istrações ant.erio1'es, e de ini-
A g-o~to ele 1 89~ com o sr. Visco nde de Guahy, cia1· no,·o,o: de co nl'ormtd a..J e co m a. auctori -
para a cons tr ucção rles~as I in lias, baseando- zacão con' ida em Lei s por' Yós d.;e i·etada s. 
se no§ 2. 0 , clausul a 1'?, do Doc . n. 6:111, de 7 Não :.:r .f1'1·eram, fe li zm ent e, intei'rupção, 
do Agosto de 1893. 1'am c>sse firn, expedi o ma~ ront mu ara m co m l0da HCtividade o. 
D~c. n. 1.095, dA 18 de Janeiro de 1898. tr_11 bal h os pui·.a a con s rucção da nova Capital, 

Compreh end (' ndo o Governo a con ·1eni en- <~fi m de poder ~er esf:t In aug uJ'ada no praso 
cia e a necess idade de faze 1· proseguir· os tm- llXado na Lei n. 3, addici ona l á Constitui-
ba lll o~ rl e construcção des~as linhas, cxpe- ção, o, como j::l t iY e O<!casi:io de ,·os refe-
diu, a 19 do Março, u Dec. n. 1.11 4, que au- J'ir, de ntro do curto pi'flso fi xado ne sa 1 ei, 
ctorizou a desapropriação das obras ex islen- po uJ e o Go Yerno dlll' cu mpr·imonto á cleter-
tes., e pr0vide ncia parn qBe sej a dada execu- mina çilo nella co n1id a, graç'n em gra Hde 
ção a esse Decreto, a'tim de que, quanto an- pa r' to á activiúade e ze lo da di gna Co m.mis-
tes, possam proseguir os respectivos traba- sito. a que f'vi confiada a ingente taref.t da 
lh üs. constr ucção da non Cidade. Como já. con-

Em MensDgem ante rio r, já vos de i conh e- signei in cid ente mente, fo i trnusferitla .a 12 
cim ento da razão por que reso lveu o GoYer'- de Dezembro de 1()97 a ~édo do Go,·erJW, de 
no mand:•r fazer· por sua co nta os estudos do · Ouro Preto para esta Capit:1l, tendo sid o 
ramal que, partindo da Estrada Muza n1bi- par a esse 1im expeú ido ne ssa data o Decr.eto 
nho, vi te r· á Cidade d-i La\'l';os, de accôrclo n. 1.085. 
com o Dec. n. 904, de 25 ele J~neiro de 1896. Para ocrorre1' ao cu ste io dos se r·viços ele 

Pa• a dar execur;ão it L ~-' i n. 138, de ~O de co nstrucçào a fuzer face ús despesas com a 
Julh o de 1895, e á de n . 139, da mesma rl ata, t1·an;ferencia d::t séde do Go vt'rno foram 
manr.lou o Gov!'l'no razer os estudos da Estra- ,- ~tados rliYersos credite··, no vnl dr de ;25 
da de Fe1'ro de Theophi lo Otton i a Arassua- mil co ntos, e nucl.o i·ií'.ado o Gorer·no a appli-
hy e da qu e, partindo des~a Cap ita l, vá t er car na execução das obras RS rendas proce-
á !'es te de Minas . den tes d ::~ noYfl Cnpit~ J. Impor in ram essas 

Já estão conclu ídos os respectiVO!; estu - re 11 cln~ . ;.,fé 31 de nezembro de 181?7, em 
dos, e espero, de ntro em breve , contractar 806:Qi((j .6'1'1, qnantia qu e. Eom marlft á de 25 
a construcção desta, estJ'ada, de toda a con · mil CCi ntos , elont a 25.806 :0 6:6fl6 n :-~ u ctori 
ve niencia e actualid ade, por li ga r· directa- znr;-ão concedida pc- lo ~·~de r· l.fg islat i,:o ao 
mente a 11ova Capital á zona do Sul e do GoYerno do Est" du pat•n IH de>pesas a faze-
Oes1e de nosso Es1ado. De ncrôrdo co m o rem - s~ co m a noYa Capit1d . 
contr·ac to firmado a 23 de Agosto r.Ie 1895 <:om A rl e>spe~a fe1ta com este FerYiço ate essa 
a Co mpat1h a 1 e;.te rle i\finas, e a con ces~ão JHta atti n ~te á q·uantia de 25.001:548 ~203 . ve · 
feita a esta co mpanhia pela Lei n . 109, de 24 l'ificnndo SA a. sim Ulll , nldo da quantia rle 
de Julho de 1894 , foram ini ciados no decurso 801:532 :463 da a'UctOI'izar;1\o Yotaúa sui:Jre a 
do ann o de 1896 os trabalhos de construcção despo:<a reali zada até ontãl'l . 
d11 rnma l de Pita.nguy. A nt e~ do enunciar· em minuc :osn anal yse 

Tém sido exec utados com muit a lentiú ão o mod•) de nppli c11r,:1\o da. nJe ncio nad;t qua.n-
esses traba lhüs, d'3 sorte que són.en te 11go ra tio , cumpi'a- me dizer-Yo::: que, r.ot· Decreto 
cheparam os tri lhos á Cidad e do Pitnnguy. 11. 1.08fl, de 29 de De3e mbro de 1897, e mando 
Confio que bre Yemente será iuauguract o o da nuct n ri ~nção co nti da no nr t. ~.o da Lei 
t rafego regul :.~ r nesse ramal. 11. ~. add tc iutra I á Cousti t u iç;io, ct•ee i na nova 

•• 
Ficou con clui úa no decurso do anno fiudo 

a constr·ucção do edific'o dest inado à a lfan-
dega em Juiz de Fóra. Com essa constru-
cção despend eu o governo min eil'o a q ua n . 
ta de 1. ~63:-618$269, nos termos dns a udol'i-

Cidade u ma Prefe ituri1, :'t qual ficou · con-
fiado o >e r\·iço · propriomente 111 tll1: eipal da 
Ca pi t.tl. 

Por IJcci'cto n. I. IJ93 do r.o J' ente anno, foi 
extin cta. a Com m is~ão Co11 st l'uctora da Nova 
Cnpita.l , creHcla em vi 1tnd e do Dec. n. (LO, 
do 14 tlt~ FeYereir·o do 1. 9'1, pa saudo parte 



56 

dos serviços que ainda estavam a seu cargo 
para. a Prefeitura e parte para as Secl'etarias 
de Estado. 

No curto parindo de menos de 4 annos, fui 
feito o estudo topographico e geodesico de 
todo o torre no onde deveria ser construída a. 
nova CHpital ; foi construido o ramal forreo 
que a liga á Estrada de Ferro Central do 
Bra.zi l ; executados os serviços de canaliza-
çilo de agu Hs o esgotos, dos edificios destina-
dos às tres Se ·~ reta' ias de E~tttdo e á Secre-
taria de Poli cia, 224 casas para resi-lencia 
dos funcci onarios publicas, casas de residen-
cia. dos Secre ta1·ios de Estado e do Chefe de 
Policia e quasi concluida a. construcçl'ío do 
Palacio, do (,laa.J•te l, edilicios destinat.los it 
Imprensa, ao liy mnasio, ao Tribunal da Re-
lação, e out!'os. Foram cxecub dos divei·sos 
trabalhos de p1·aparo do terreno, os qua.es 
constam minu ciosamen te dos relatorios or-
ganizados pelo pessoal da. Comm issão Con-
structora. e qu-3 encontra1·eis annexos ao do 
sr. dr. Secretari o da Agricu ltUI'a. 

São os seguintes os actos mais impol'tan-
tes expedidos pelo Uovel'no do Estado, para 
dar execução à Lei que detceminou a mudan-
ça da Capi tal. 

O Dec. n. 6~ 0, de 1-l de F'evereii'O de 1894, 
deu organiza\.i'íO á Commissão Constructora 
e firmou 11s bases para a construcção da Ci-
dade. ' 

O Dec. n . 803, de li de Janeil'o de 1895, 
estabeleceu as condições para o levantamen-
to da planta geJ'JI da Cidade, e pt>oviden-
ciou sob1·e con cessõe ~ , vendas e distribui-
ção de lotes urbanos e sub-urbanos e para 
construcções na nova Cidade. 

O sorteio dos lotes gratui tos aos proprie-
tarios de 1 1uro Pl'eto e aos fun ccionarios, na 
fórma. do di Epos to no art. 2. 0 , ns. 7 e 8, da 
Lei n. 3 adJicional á Consiituição, teve la-
gar nos dias :30 e 31 de .!ulho de 1895 

O Dec. n. 817, de 15 de Abri l de 1895, ap-
pro"ou a. planta gel'al da. nova Capital. 

O Dee. n. c I , da me'!Jna da ta, promulgou 
o regulamento para a constPucção dag casas 
destinadas aos f'un ccionarios publicas. 

O Dec. n. 8.26, de 7 de Junho de 1895, ai-
. terou o quadro do pessoa I da. Com missão. 

No dia 7 de Sete111 1Jro de 1895, foi offici-
almente i nau~u I' a do o ramal ferrao da Ca-
pital, e assen tadas <tS p1·imeil•as pedL'<\S para 
ediJica.ção do Pa.laci o Pcesidencial, Congres -
so, Palacio da Justir;.a e Secretarias de Es-
tado. 

A 24 de l\hU\ '0 de 1896, foi lançaria a 
primeira. pPdl'<l pm'it a edificação da pr imei-
ra ca~a parti cular na nova Capitql. 

O Dec. n. 1.035, de 12 de Dezembro de 1897, 
declarau instnllad :t a Cidade de Minas e 
transferida paPa alia a sede do Governo. 

O Dec. n. l.OS3, tle 20 de Dezembro, do 
mesmo a.nno, c1·eo u a Prefeitur-a ela Cidade 
de Minas. 

O Dec. n. 1.0:)3, de 3 t.l e Janeil'oJ de 1808, 
extinguiu a Co mmis<ilO Constructora. 

Por act·J de 4 t.l e Janeiro, foi confiada à. 
Prt~ feitut'ct a di1·ecção dos serviços de aguas, 
esgotos, ram al fei'J'eo, illuminação, venda de 
lotes urbanos, fi cand o a ca1·go da Secreta-

'I · 

ria da Agricultura a vent.la de lotes sub-UI'• 
banas, e a. conclusão dos editlcios publicas, 

Por Dec. n. 1.118, foi promulgado o regu-
lanHmto que provê sobre a concessão do ter-
renos, por aforamento, a. particulares paPa 
edifi cações. . 
Acha.- ~e adE'anta.da. e quasi concluída a 

construcção do odificio do Palacio Presit.le n-
cial, cujas despesas impor·taram. ate 31 de 
Dezembro de 18H7, em 689:007$389. 

As despe•as com a conslrucção dos editl-
cios destinados ás ecretaria!l do Interior, 
das Finanças e da Agricul tura at tingiram 
á quantia de 2.01 2:027$784, assim discl'imi-
nados : 745:934$935 import11.ncia despendida 
com o primeii'O ; 608:641$613, com o segun-
do ; 457:451 $232 com o terceiro. 

Com a construcção dos ediftcios destinados 
á · ecretaria da Polici a., ao Quartel , ao Ex-
ternato do Gy mn a.sio, ao Forum, a lmpren· 
~a Official do Estado, á Egr~ja do Rosario, 
edificada em consequencia do compromisso 
assumido com o Sr. Bispo da Diocese de Ma-
rianoa, por occasião de ser demolida a an-
t iga Egreja do Rosai' io existente em Bailo 
Horizonte, despendeu o Estado a quantia de 
957:552 ·593. 

Com a edificação de casas para funcciona-
rios publi cos e para residencia dos Secreta-
rios de E:;tado e do Cllef~ de Poli cia, das-
pende u o Estado a quantia de 2.870:195.S456, 
incluida nas a despesa. a quantia paga por 
accrescimos de serviços feitos em muitas 
casas, a pedido dos funccionarios, e de que 
o Estado ser'à. reembolsado do prompto. 

Na f,·,rma do disposto no regul11.mento ex-
pedido para a construcção das casas dos fun-
ccionarios, lica.m estes responsaveis para 
com o Estado pela quantia para esse fim 
despendida, a qual será paga em prestações 
mensues e duran te um praso Yariavel até 
30 annos . 

Em Yirtude de dispos ição contit.la nesse 1'8-
gul amen to, requereram ao governo do Esta-
do a cons trucção de casas em a Nova Capi-
tal 205 funcciona.rios publicas. 

Com o serviço de canaliza\ ão de agua, des-
pendeu-se, até 31 de Dezembro de 1897, a 
quantia de 2 . 008:624~720, e com o de esgotos 
a de 1.309:897$510 

Com as desapropriações dos terrenos e 
predios do antigo arraia l rle Bello Horizonte, 
despendeu-se, conforme já YOS dei conheci-
mento em Mensagem anterior, a quantia de 
i96:666j.03G. 

Com a construcção do ramal ferrao, in-
clusivo m11.terial fixo e rodante, a de ... 
3.01 5:705$529 ; com o pessonl technieo e ad-
ministrativo da Commissão Constructora., a 
quantia de 2.424:1 22$593; com o movimento 
tle terras, na.s ruas e avenidas, construcção 
de algumas ponte3 proviso1·ias e outras de· 
ftnitivas e com a conSFJrvação des>es servi-
ços, a quantia de 1.949:439]978 ; com a. con · 
strucção d8' um matadouJ',l, e custeio do 
I'espectivo serviço, a de 38:557~00 0; com a 
construccão do Parque, jardins publicas, a 
de 424:8323841 ; com a canalização do Ribei-
rão dos Arrudas e do Corrego Acaba-Mundo, 
a quantia de 346:080$861: com a construcção 
tle um cemiterio provisorio e -do definitivo, 

-. 

a de 91:729$566 ; com os trabalhos topo ara- cipalidades para a construcção de · Forum , 
phicos e geodesicos, para o levantament; da onde f~n.ccionem as auc toridades judiciarias 
planta da nova Capital e cadastro do anti- e admmistrativas da Comarca. 
go arraial, a quantia de 142:343 ~ 1 35 · com a imelhantemente fOI'a.m construídas di-
ajuda de custo aos funccionarios e de~pesa cl~ versas estradas, attingindo a importancia, 
transpo~te p~ra a nova Capital, 170:395~8 11; c.om ellas despendida, h qu antia de .. 
com a Jl!um~nação publica, por electricida- 180:7J5,t263, achando-se ainda em constru-
de, 1.058:747.$784, e, finalmente, com o come- cção as de Theophilo Ottoni a. Urucú e de 
ço da construcção do ediftcio para o Con- Quat is a Rio Pa•:do, cujos orçamentos ele-
gresso, a de 180:442' 700. vam-se a 10.87h220 rs Fora m, da mesma 

Ainda não estão completos todos os servi- sort~, recons truídas e repa!'odas 39 estrad 
ços que se tornam nec~ssarios na nova Ca- consideradas d~ intere:;se es ~ad oal, impo;~ 
pita!; em o curto praso, porem, de que clis- tanclo a quantia, neste serv1ço applicada, 
punha o Governo, e com os recursos que em 458:214 l819, achando-se ainda em recon-
foram postos à sua disposição não lhe el'll. strucção 9, cuj • s orçame ntos eleYam-se á 
dado fazer mais. · ' . qu;mtia de 191:766$9!Jú. 

Apesar de excessivamente onerado com os Com a const1·ucção e reconstrucção de 
multiplos problemas que teve de resolver, p_on tes desp,.ndeu têtmbem 0 Governo a quan-
para. poder dar execução á determinação le- tia de 715:345.$370, tendo si do alem disto, 
gislativa sobre mudança da. Capital, não auc tori_zada a constl'ucçi'i o de ' diversas pon-
descurou o Governo de impulsionar outros t~s, CUJas úespesas não foram realizadas por 
melhoramentos, quer no tocante á viação ameia não terem si'do entregues as respecti-
~erre_a, á::.instrucção publica, colunizução, vas obras . 
·Im~mgraçao, le:vantumento da carta geogm ~o quadro que se segu e ,·erei s 11 despesa 
phiCa e geodes1ca do Estado, construcção e fei ta com o servit;.o de obras publicHs 110 reconstru cção de cadêas, pontes e estradas, Estado, no período a que me retiro : 
quer no sentido de auxiliar a industria do 
Estado. 

Assim, durante a actual administração, 
foram construídas as cadêas : 
De Baependy, na importancia de 
De Lavrar;, na de ... .. ... . .. . •. 
De Monte Alegre, na de .. · ... .. . 
De Muzambinho, na de . .••..... 
De Palmyra, na de .. . . ....... . 
De S. José t.lo Paraíso, na de ..• 
De Mar de Hespanlia, na de •. 
De Piumh y, na de ........... . 
Do Rio Novo, na de... . . .....• 
De Oli veira, na de ••... .. ... ... 

Acham-se em const rucção as : 
Do Curvello, contractada. por .• 
De Lima Dua1•te, por ...•...... 
De Arassuahy, por ............ . 
De Palma, por ................ . 
De ltajubà, por .... . ......... .. 
De Grão Mogól, por .......... . 
De Pedra Branca, por .•........ 

18:6i7S302 
112:211$097 
19:300;;000 
20:040~000 
26:87 1$423 
25:000,~000 
55:3~8,S920 
37:500-iOOO 
33:820 690 
43:347.i49 1 

392: 11 6$923 

47:43 18486 
63:575 ~047 
47:969$620 
62:700$000 
61:744$069 
27:694$000 
9:847$768 

325:961 .:1990 
Foram ainda. reconstruídas e reparadas por 

conta da verba-Obras Publicas-, duran'te o 
mesmo período, 67 cadeas, importando a 
respectiva despesa na quantia de 283:849$079, 
sa~ientando - se, entre ellas, as de Araxá 
CUJ OS concertos attingiram á importancia d~ 
18.408$467, a de Barbacena á de 42:108$392; 
a do ~ructal, á de 17:523$420; a de Juiz de 
Fóra, a. de 29:415$013; a de Ouro Preto, à 

. de 19:004$968 ; a de Queluz, á de 17:709.}772· 
e a de Uberaba, á de 21:765$764. ' 

Estão tam bem em concerto mais 17 cadê as 
cuja despesa foi orçada em 92:585$071 reis: 

Despendeu ainda o Governo, nesse perío-
do, a. quantia de 481:803$228 com a recon-
strucção e concertos de diversos ediftcios 
publicas, e com o auxilio a diversas Muni -

- M 

Pelos Decretos ns. 960, de 22 de Agosto de 
1896; 975, de 27 de Outubro de 1896, e 1 001 
de 16 de Janeiro de 1897 e de accól'do con{ 
a auctorização contida. na Lei n. 140, de 20 
de Julho de 1895, foi reol'ganizado o serviço 
referente ao ensino agricola no Estado, sen-
do creados càmpos praticas de demonstra-
ção e reformado o regulamento dos IRsti-
tutos Zootechnico de Ubernba e A aronomico 
de Itabira. c 

Foram ins~allados, ate a presente data, 3 
campos prat iCas, sendo 1 em OliYeira, 1 em 
Entre-Rios e I na cidade de Minas. Com o 



serviço referente a e~ses instituto~;~ e cam-
p0S' praticas, ha cle>pendido o Governo, até 
31 de l1ezembro de 1897, as seguintes quan-
t ias : 

·rnstituto Zootechnico de Uberaba : 
Installação .................... 7l:i "9$9 18 
Custei o - ucsde 1894 a 1897. . . 126: I 05$974 

19i: 9588 7 
In stituto Agronomico de ltabira : 

lnstallaçrro.... . .. . . . . . . . . . . . . 22:877:\1 1:17 
Custe io - desde I '\1.! a J, 97... 1 00 : 697~ •176 

123:574;36 13 
Campo prat ico Je Entr'e Rios : 

Insta ltaçiio .e custe io .... . ...... 33:727 :353 
Campo pra tico de Oliveira : 

Insta il ação e c u ~te i o. . . .. • . . . . 83:34430i4 
Tem ~ i do reo·uia l'mente distribuídos o 

premias n_:>T icola aos vini cultores. e Yit.icul-
tores do l~stado, n•JS tE:I'li10S da Ler n. 42, ue 
13 de MfliO de 1893, attinginclo j tt á quantia 
de 150:000 000 a impon a rr cia de. ses pre-
mias, cujtt concesJro lra sido de oxce lle 1~ tes 
resul t< ldos praticas para a 111 du~trw. \' lntco 
la em Mi nas. 

Pa.r"ece·rn e se1· medid<1 co nvenient e a reno 
ya ilo u<~ iiU CtOr'iza ção co nt ida nessa Lei, c 
a conce são de p!'emio" aos productores de 
outeos r·amos üa indus lt'r a mi nci i'a. 

o sct·,·i1;o rle aguas mineraes e tl.Jer·maes no 
Estado l'oi reoi'ga ni z" clo pelo Dec. n. I .038, de 
Maio de t89G. Em relação ás aguns tl rei'mae 
de Caldas, resoh·eu o governo aproveitar-se 
da aucto r·ização legi !ativa contida na Lei 
n. 147, de 23 de Jui!Jo de 1895, encampando 
a concessão e arrendando o estabelec im ento 
a uma empresu, pelo praso de 22 an nos, e 
nos ter'mos do cont 1'[1,cto ce lebrado a 30 de 
Maio de 1896, no qual fora m estabelecidas 
clausulas que asH•guram a com modidaue uo 
publico. 

O servi ço de colonização continúa a ser 
mantido pelo Decreto n. 777, de J.o de Se·-
t embro ele I 94 . Existem actualmente 4 nu -
cleos co loni aes mantidos pelo Estado : o de 
Rodeio·o 'ilva, nas proximidades de Barbace 
na .o c ue Jaria Custodia, no Município de 
Sab;;rá, o de Barreiros, nas proximidades 
desta C'aJ,Jitul, e o de S. João d 'E I Rey. A po-
pular;ão existente nesses nu cleos é de UJ20 
indivíduos, dos quaes 1.360 são extr·angeJ-
ros. Acham-se ass im tlistribn id'os p<rr fami -
ras es~es colonos nos quatt·o nucleos : '156 

lno d" Barbacena, com 850 indivíduos ; 45 

um outro nucleo denominado « Ferreira Al· 
ves », custeado e mantido por uma associa.· 
ção particular no Município de S. João Na-
pornuceno. Neste acham-se estabelecidas 44 
famílias, com 250 indivíduos. 

Alem destes nucleos regulares, diversos 
outros existem em formação em estabele• 
cimentos agrícolas partic ul ar·~s. rros quaes 
tem-, e co llocado q uasi todos os i mm igr·an-
tes eecebiJ05 no E~tado . Já se aclra elabo-
rado, e ser i~ oppor·tunamente expedido, o ee-
gulamen to J.mra a execuçüo da Lei n. 15, 
de 20 de Junho de 181:16, que auctorizou a 
c reação tle mais seis n ucleos e a co ncessão de 
f'avor·es aos parti culares que os quizerem 
fundar, nas condi~,:ões dos nucl eos col<r-
niaes do Estado. 

Sendo de i mpol'tancia vital pai'a esta Ca-
pi tal o povoamento de seus vastos suburbios 
por peq uenos agricu ltores, e a fixação do 
pessoal opera ria actualmente aqui existente; 
o GoYerno j il. tomou pr·ovidencias nesse sen · 
tido, f'azendo med ir e demarcar lotes para 
serem distribuídos e co lonrzado". 

No anno tinuo, for·am introduzrdos no Es-
tado 17.558 immigrantes, elevand o-se a 
61 .1'59 o numer·o introduzido no período ela 
vigente Hclmi n istr·n.çllo. 

A despe~a feita co m esr.e serv iço no anno 
findo l'oi de 2 474: 151$658, elevando-se a 
7.214:41 3l 793 toda a d esp e~a f'erta, a porti'r 
de 1893, data em que foi elle ini ciado, inclui-
da nesta quantia a importancia despendida 
com a co nstru cção e repar·o ele ed ili cios para 
Lospedari as e alojamento !los imm igrantes . 

O ervivo de allici , mento e tr·ansporte des-
tes está confiado á superintendencia que o 
Estauo mantém na Europa, a qual teata o 
transpoete clieectc.1mente com as co mpanhi as 
de na vegaçâo e a rmudoi'es, que se encarre-
g<l lll desse seeviço e o exe<'utam á uredida 
elas auctorizaçõe~ que lhes são da Lias. Não 
tem, pois, o Estado contracto permanente 
para tal serviço . 

Os resultados colhidos com a pratica deste 
systema têm sido consideraveis, já. tendo-se 
em vist<L a qua lid ade elo · immigrante, já o 
preço d:rs passagens. Ao passo que em 1894 
custava. ao Estado 190 francos a passagem 
de cada immigrante, está ella hoje reduzida 
a 120 e meFmo a 100 trancas; quando se trata 
de transJ.JOrte de immigeantes vindos a cha-
mado de parentes Jil. estabelecidos em Minas. 

No an11o findo,. a partir do mez de Abril, 
vigorou n preço de 1~5 francos por· passagem 
inteira; este preço, porem, será reduzido a 
l 00 f'rar.l!os. 

.. 
no de Saburó., com 245 individuas; 125 no Continuam com toua regularidade os traba-
de S. Jorr.o d"El-Rey, com 630 indi viduas; 39 lhos da Commissão da Cúrta Geographica e 
110 desta cidade, com 195 individu• s. Geologir a de Estado. Duran te a minha ad-

No anno findo, foi ele 577:405$000 a pro- ministr;rção, foram levantados topographica-
ducção desses nucleos, as~im dist ribuida: mente 12, 162 kil<rmetros quadlradoo da carta 
388:737,, 900 no de Rodrigo Silva; 11 8:4.60$000, geograpfrica, os quaes sommados aos 14,025 
no de S. João d'EI Rey; 73:167$100 no de jà tevaAta:dos anteriormente, perfazem o to-
Maria Custodia, e 17:040_000 no cie Barreiros. tal de 26,187 kilon~ (}tros C}Uadrad<r', área to-
A despesa feita no me. mo periudo pelo Go-~ ta l do le_vantamento actuaL . · 
verno do Estat.lo co m a manutenção desses Nessa area acham-se comprehend,dos, to-
nucleos, foi de 40:CI7.~740. Alem destes, existe tal ou parcialmente, os Municípios de Bar-

.,, 

) 
/ 
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bacana, S. João d'EI-Rey, Prados, Tiraden-
tes, Palmyra, Juiz de FÓra, Lima Duarte 
Rio Preto, Turvo, Ayuruoca, Baependy, Cam~ 
panba, Tres Corações do Rio Verde, \'argi -
nba, Lavras, Campo Bello e Oliveira. 

Acham-se promptas 9 folhas da carta, das 
quaes seis já est?io publicadas e distribuídas. 

l895,que regeu o exercício em 16.058:760$000, 
e a arrecadada e1evou-se a 19.505:397$897 
excedendo, por outro lado, tambem a somm~ 
verificada no balanço provisorio, deque vos 
dei conta em a minha Meneagem do anno 
passado, na importancia de 86:0!5$346. 

O trabalho de levantamento da carta geo-
logica prosegue regularmente, estando já 
prompta paPa ser publi c·tda a folha de Car-
rancas , no Município do Turvo. 

Para o estudo do clirn~t pos ' ue a Commis-
são diversas estações meteorologicas, em que 
os dado necess<Lrios são cuidadosamente re-
gistl'arlos 

As rubricas que de preferencia contribui-
r~m para o resultado apreciado foram prin-
crpalmente, como ha sempre acontecido a 
dos impostos de exportaçlto, onde o saldo 'roi 
de 3.326:582$937, contribuindo tambem li- . 
sonjeiramente outras, quaes a d1t taxa do 
sello com 84:413$587, a do reposição com 
137:042!$336, a do imposto sobre o ouro, 
com ~3:986$ 1 67 e outras mais cujos sa ldos 
m1tntr veram-se em pr·ogl'essii.o nulis rn orlesta, 
conforme se evidenci.r, dos lan ç;uu entn rlo 

Como conlr' ibu ição pr.raoest udo de nossa 
flom, Cl'tlO II ;t Comrnis>ilo um berbario, n•J 
qual ljguram diversas especies novai de 
plantas que muito interessam áquelle estudo. 

.. 
Proseguem tambem com regular activi-

dade os Lrabalhos da Com mi ssão de limites. 
Já está concluído o levantamento da zona li-
mitr•ophe com o E8tado do Rio de Janeiro, 
fa ltando apen as, pai'a co ncluir-se este set'-
viço, o estudo de uma parté das cabeceiras 
do Rio Pret.o. O leva ntamento da zona li mi-
troplte com o Estado de S. Paulo acha-se tam -
bem bastante adeantuclo, abtangenuo já a 
faixa marginal it linha nomin al de limites 
toda a extensão entre o p,i co do Itatiaya, nas 
cabeceiras do Rio Preto e as peoximidades 
de Caldas. Esta faix<L comp r'e llende parte dos 
Municípios mineiros de Pouso Al•o, ltajubá, 
S. Jose do Paraíso, Jaguary, Our·o Fino e 
Caldas. 

* •• 
Assim, tambem não h'a o Governo descu-

rado do servi ço ele med ição ele terras devolu-
tas . No anno fi ndo mediram-se 249.90,1.378 ,10 
contra 56.164.986,50 metros quadrados em 
1896 e 73 039.82 1,90 em 1895. 

Bleva-se, dest'arte, a ;j79.209.186,50 metros 
quadrados a área total da terrenos devolutas 
medidos por conta !lo Estado no período de 3 
annos. A despesa feita cem este serviço,. 
nestes tres annos, foi de 302:94 1 ~87 1, assim 
di scriminada por exer·c icio ~ flnanceieos: 
ll4:320 ;318eml897, 91:458S430 em 1896 e 
97: !36$1:?3 em 1895. 

* •• 
Apresentam, felizm ente, aspecto satisfa-

ctorio as condições economicas do Estado, 
cuja receita ha mantido a pro"ressão come-
çada com o · primeiros dias da Republica, e 
embora a po1·centagem do movimento ascen-
dente, comparada com a elo anno anterior, 
tenha diminuído , attenta a conhecida de-
pressão que nos mercauos de consumo sof-
reram os preços do n•;sso principal · ganero 
de exportação, ainda assim o exercicio da 
1896 encerrou-se com um saldo de . .. .. . 

ba l ~tn ço. do Thas<J LH'O; e mais li so nj eiro ainda 
terra stdo o resultado rio baJ ·1nço, entre a 
renda orçada e a urrecadacla, si algumas var-
bds, pouco liberalmente dotadas, não ti ve, sem 
ficat.lo aq uem da previsão ot·çamentari a taes 
como a elo imposto de consumo, que ~ttes
tou um11 dimiuuiçllo de 218:028$598, a de 
custas jucliciaria· tambem reuuzida a 
78:284$112, a de quotas de fisr.alização que 
apurou menos 93:986$ 167 e outras que,jun-
tas a estas , ele,·aram a 425:041 NOS a dift'e-
rença para meno " entr·e a rlotação O('çamen-
t.a t'ia e o seu producto effectivamen te ar-
recadado. 

Por outro lado, si o resultado que o exer-
cício de 1896 apresenta não é tão lr sonjeiro 
como o de 1894, em o qual o ~aluo da receita 
arrecadada sobre a orçada attingiu á cifra 
de 7.052:300$000, não deixa, co nrtudo, de 
ser de natureza animadora; porquanto, si 
aquel.le sald.o podia se~, ate cerw ponto, at-
trrburdo a ctrcumstancws de caracter tr·ansi-
torio, que tinhaur por base a desvalorização 
do meio circulante, determinando em sen-
tido inverso a elevação do preço do café 
pago em moeda nacional, de modo que ~ 
excesso de arrecadação poderia dar-se por 
egua l, mesmo na vigencia, sinão de uma 
contracção, com certeza de estagnaçao da 
producção do Estado ; o saldo veritlcado no 
exercício de 1896 não tem explicação sinão 
no movimento ascendente da producção e, 
portanto, da fortuna publica; visto como 
diminuídas as taxa~ do valor oi'Hcial, por 
effeito da baixa no prc;ço do café, o pr"ducto 
total do exerci cio em questão não poderia 
cobrir o de exercícios anteriores, si o im-
posto fosse cobrado sobre eguaes q uanti-
dades daquelle genero : diminuída a taxa do 
valor official, mas, ao mesmo tempo, au-
gmentado o producto total do impos to, o 
facto só encontra explic<tção no acc t·esci mo 
da producção que suppriu a ditrer·ença no 
valor da taxa. 

Entretanto, a somma total dos recursos do 
Tbesouro, no exercício em questão, foi de 
36.661:964$742, computando-se á r ' ceita or-
rli naria a renda extraordinaria proven iente 
de emprestin:ws do cofre de Ol'phãos, opera-
ções de credrto, sal dos recebidos elo exerci-
cio antelior e o liquido de depositas em di-
nheiro. 

3.446:637 897 a favor da receita arrecadada, 
excedendo, dest'arte, a pr·evisão do orça-
mento :pois que este orçara a receita de 
accôrdo com a Lei n. lt17, de 23 de Julho de 

A. fl. - 7 , 

Alem das despesas ordinarias, devia o Go-
verno attender ás de caracter extraordina-
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xio, determinadas por Decreto legislo.ti v o e 
que ti nl!am de ser custeadas com o pro-
dueto ele opernções de credito , por iwJUffi-
cientes, como fóra desde Jogo previ sto , os 
recursos ordinarios do Ol'Çamento j a" sim, 
montando t ues despesas á so.mma superio l' ~ 
vinte e cinco mil contos, como consta do ba-
lanço, usou o Governo drt faculdade legisla-
t iva ela Lei n. 64, de 2,1 de Jull!o de 1893 e 
nos termos do Dec. n. ·856, de 1,1 de Setembro 
de 1895, suppriu a deficiencia do orçamento 
por meio de emissão de apolice,.; , letras do 
Thesouro a certo praso e outras operações 
de caracter provisorio, liquidada:'l posterior-
mente, 11abilitando-se, assim,com num et'ario 
preciso para occorrer a taes desp sas. o que 
elevou a receita geral do exel'cicio á jà, ci-
tada im porta.ncia de 36.661 :964$742. 

Não menos lisonjeiro e o aspecto que apre-
senta a despesa do Estado , po rquanto , fixada 
a ordinaria peln. mesma Lei n. 147, de 1895, 
em 16 .057:8178355, a eil'ectivamente l'ealizada 
não excedeu itsomma de 15.592:567$ 168,ass im 
demonstrando um saldo de 465:250$ 187. Esta 
econ omia verifica-se no ~ creclitos com que 
foram dotG.das as Secretarias elo Interior, 
onde a di íl'erença para menos foi de ........ 
447:2 1 6 ~096 , e da Agricultura, cujo saldo roi 
de 247:087$472, perfazendo o algari smo de 
694:303.--568 que representaria a economi a 
totall'ealizada, si a dotaçã'o ele todas as ver-
bas da consignação desti nada á Secretaria 
das Fi nan .,us tivesse coberto as despesas de 
seus respectivos serviços ; €JÜJ'etanto , t endo 
sido e~ta dotação inferior ás cxige ncias de 
algun s de lles, na im portancia. de 228 :952.·38 1, 
o su ldo tota l foi reduziuo á precitada quan-
t ia dtJ 465:250,3187. 

Varias f'oram as verbas da dotação desta 
Secretari a, qun concort'eram para u aggravu-
ção da sua despesa; rnas1 as quo mais a au-
gmentarn.m Cora m as das cu stas j LidiciariaR e 
Im prensa OITi ci<tl, tendo sitio excetl ida aquella 
em l i!J::221St129 o esta em 11 4:!)40$3 13, do 
sorte, qu e, sommndos estes co m outro~ exres 
sos tl e menol' importancia e balan eatlos com 
as verbas em que se realizat'a m econom ias , 
aind a resultou um clefll!i t na dotação geral 
da Secretaria Lia s Finanças, na importa ncia, 
como di sse, de 228:!)522381, quo foi snpprido, 
nos termos ria Lei do orç:a mento,por creditas 
supplementares. 

O movimento dostes creditas atti ngiu iL 
importancia d~ 1.710:239 :)167, a.ITectando de 
preferencia as verbas tle exercícios fJndos na 
importancia ele 565: 186$681 ; de . occorros pu-
blicas na ele ~?34: 879$52 1 ; da magistratur-a e 
justiça do Estado ; de saüde pub li ca; de Im-
prensa OITic ial e de custas jucl ic iari as em 
quantias supet' iores a cem contos, e o~ tros 
em quantias inferiOt'eS a este algrtrismo, dei-
xando, pore m, ele ser apt·oveitados ai o-uns 
des tes creditas, como nomeadamente o ~on
signado ao supprimento da verba de exerci-
cios fJ ndos, em que Hgura a importancia de 
522:421$280, destin ada á inclemn ização da 
E. do Ferro Centra l do Bt'asil, por passagens 
e fre t.e~ concecli~os por ~onta do EstaJo, em 
exerctcJOs anterwres, v1sto não terem s1 do 
d evidumente apuradas as raspectivas contas. 

'I· 

A des1Jesa geral do Estado, entretanto, ele-
vou-se, neste exercíci o, á som ma de ......... . 
42.063 ~932J23 1 que se di stribue pelas seguin-
tes verbas : 
Despesn. ordinarin. .... . ...... 15.59.2:567$168 
Idem não contemplada no 

art . 2.0 daLei de orçamento 2 .234.586$;180 
Restituição do cofre de or-

phãos . ......... . ...•.. . .. 
Construcção da nova Cap ita l 
mmi grução e colonização .. 
Emprestimos a estradas de 

180:960$483 
G. 385:873$664 
3. 091 :282$40!) 

ferro ... .. .. .. . .. .. . . .. . 5.878:813$858 
Garanti_as de juros e subven-

ções as mesmas estcatlas . . 2. 552:588S336 
Convt~rsão dos titulas el a 

Bal!ia e Mina;; . . . ... .. .. 4.495:680$000 
Supprimento ao exercício ele 

1895 . . .. • • . • . . • .. .. .. .. . • I. 651 :5798953 

42 .063:932$231 
Destes algari smos de.-o destacar, em pri-

meiro lagar, a despesa ordinaria, cuja de-
tlu cção redur. o orça mento de despesas extra-
Ol'dinarias ao de 26.51J: ::l65.ii,OG3 . 

Estn. importan cia, que rep r·esenta a somma 
de ~acrific t o s do Estado em bem de seu pro-
gresso materi al, foi appli cada, na sua maior 
parte , em despesas do caracter reproductivo, 
que são a expressão da solicitude elos pode-
res publicas por um dos secviços de que 
mais depende o desenvo !Yimento da vida 
econom 1ca do Estado o seu consc uente en-
gt'anclec imen to . Refiro me :1 sua viação fer-
l'ea, e essas despesa , Lleterm i nadas pelu au-
ctoriza ção legi slativa d<t Le i n. 64, de 1893, 
que concedeu emprestimos ás estrn.da~ de 
ft·n ·o min eiras ; P' r outra. que lhes garan-
tiram juros e subYenc:ões, e, por 1im, pela 
mesma Lei ci tada e Dec . n. 77t!, de 2·, ele 
Agosto ele 1894, que auctorizaram a conver-
siio dos t ítulos de obrigação ti a Bahia e Mi-
nas, por apolices uo E t ,, do, elevaram-se á 
im portanciH de 12.927 :0S2.S l7,J. 

Co mo esta, devo to mbem especialmente 
me11c ionar a som ma de 3.0[.1 1 :282.;:409, qne f,i 
ogualm ente app licada a sor\·1ço, nem menos 
import<ll1 to e nem menos reprocluctivo, qual 
o· da sua immigl'aç1io e colonização , que já 
vae produ zin do in d1 cutiYeis beneficios, pela 
acção directa produzida 119s centros agríco-
las , onde se concentra m as primeiras fontes 
da r •queza estacloal ; de orte que só a im-
portancia de 10.493:000 ·u180 ncontrou appli-
cação em serviços do mais tard io resuiLado, 
si bem que de não menores Ya ntagens para 
os interesses mine it·os. 

Como se ;,é, o algarismo da receita total 
não poude colJJ'Ü' o da despesa geral, ti o que 
resultou um clefici t, para esse exercício, de 
5.40 1 :967!;;168 que, não tendo sido indemniza-
do ate o encerramenL do balauço, passou 
para o exercício seguinte, p_elo qual foi sal-
dado. · 

Assim, mesmo quando a an ormal situação 
finan ceira , qu e t fi o gruYosamente peza sobre 
o paiz, não tivesse iníl uido nas relações eco-
nomi c~ s do Estado, as forças ordinf.l ri as do 
orçamento não t eriam podido por si só habi-
litar o Governo a attender a toJos os serviços 

lH 

pelo legislador, em sua sabedoria, decreta- Supprimento de 1898 ..• 
dos ; já não e um facto pouco feliz que a sua Depositas ....•.•.. , •..•. 
previ!?ão, embol'a. prudente como nunca dei-
xou de ser, fosse excedida na parte referen-

34 .470:000.$000 
100~ 133 

42:95 :945$276 
te aos recursos orclinarios que consignou á 
solicitude do GoYerno; comprehendeu , en- So mmam, pois, os recursos extraol'dina-
tretanto, que taes recursos , quando viessem rios, que concorreram para o equil íbrio de 
a exceder á sua preYisão, ainda assim se- orçamento, em 42 956:945$276 e que foram 
riam insufflcie ntes para execução dos em applicados de conformidade com as auctori-
prehendimentos que seu patriotismo lhe zações da Lei n. 211, de l 9 de Setembro de 
Sllggerira em bem do engrandecimento do 1896 o de outras que presct'everam despesas 
Estado. extraorçamentarias de muito superiores às 

Quanto a mim, nem melhor gloria ambicio- decretadas por aque lla Lei de meios. 
no do que a de ter podido ser fiel ao seu . A despesa ordinaria encerrou-se proviso .. 
pensamento, som que necessiclacle tivesse de I r1amente com um excesso ele 3 . 54 1 :5~~4$378; 
ultrapassar os limites pelo mesmo pensa- 1 porquanto, orçada em 16.646:200$575, eleva-
manto traçaelo8. I va-se na data de 30 de Março .passado 1.1. 

20.187:724$953. 
• , Este excesso, porem, verifJcou-se apenas 

. . . 1 na clo~ação dos serviços affectos à Secretaria 
. Passand~ a~ se~umte_ exerciCJO, o de 1897, 1 das. Fmanças; sendo de notar que os sa ldos 

amda e~11 llquJdaçao , nao posso apresentar- 1 vertfi cados nas consignações das outras Se-
vos mais elo que dados que ainda são susce- cretarias inscrevem-se na som ma de .... . . . 
ptiveis de modi fica ção , ao ser definitivamen- I. 702:030$567, sendo, com tudo, annullados 
te encerrado, . embora seja-me licito· suppor pelo ref'erido excesso, para o qual princi-
attento. o . adJant~m ent9 da e~criptura~ão, pn.Jmento concor:e!'am as verbas de ,j uros e 
q:U~ a llqu.Jdação 11t:al na o podera determmar amorttza~i.io da diVIda e de passagens e tt·ans-
smu.o lt ge1ras moclllicações no resultado de -. portes em estradas de ferro, a pri eira na 
monstrado pelo balanço fechado a 30 de Mar- importancia ele 3.793:511$548 e asegu ncla na. 
ço do corrente anno, e que serve de base :1 de 682.023$839. 
presente exposiçfto. Patentes, entretu.n!o, são as causas de 

A receita apurada e referente às verbas si tnell!ante aggravação de despesn.; uma re·· 
orçamental'ius jà se elevava naquella data I r-:re- se ao estad? d~ profunda. 1es ·aloriza .. 
ao lisongeiro algarismo de 21.0I 6:673$885 çao do no·so me1o ctrculante , deter minada 
demonstrando um saldo de 4.262:873$885 por uma "d~prlls~!o cambia~ sem prec~den
sobr·e a verba de 16.753:800$000 orçada na 

1

, tos . e a CUJa acçao, como Já. accentue1, não 
Lei n. 211, d~ . 19 de Setembro de 1896, que pocl t.a escapar a VIda economtca e fiua nceira 
regeu o exerCI CIO . elo E~.tad?; a ou tra, de caracter p ran:ente 

Este resultado e dos mais favoraveis e um transttorw , qual o transporte do pessoal o:ti-
symptoma certo da progressão ascendente cial d~ Estado, ~rcl!ivos e mobilia~ de suas 
d!l fortuna publica ; porquanto, neste exerci - repn.rt1ç1les publtcas para. es t~t Capltnl e ou-
CIO , como nos anteriores, sendo o producto tros tran ~portes extraordmarJOs que o Go-
do imposto ele oxpor-taçito o que principal- verno to_ve de. fazer pela p;. de Ferro Cent ral 
mente contribuiu para o progr•esso da renda, d ~ Braztl, CUJ as. contas alllda .não foram de-. 
só a um grande au gmento na producção se Yiclam enttJ lt CJ UH~aclas e classificadas. 
póde attribuil' aquell e ~ r,ti sfactorio res ulta- . A despesa , porem, que attiHgiu no alga-
do ; visto como roi neste exerci cio que maior I r1smo de 52 .774:787$960, demonstt'ava, na. 1 
depressão se ft z sentil' nos mercados de cafe mes ma data, um saldo de ll.l98 :83l~~W l, e 
e mais r edu zida se vi u a taxa do valor om- ro i distribuída da soguint0 forma : 
cial deste proclucto basico da nossa ri queza, 
taxa que, de.scendo a uma mêd.ia de 91 i réis 
por ki logramma, mantoYe a diJl'erença el e 
350 réis para menos, comparada com a me-
dia da que vi gorou no exercício anterior de 
1896. Ainda assim, o resultado apurado , ao 
encerrar-se o balanço provisorio, attestava 
um excesso de 25 l 2 °/o sobre a previsão or-
çamentaria e super-ior tambem á porcenta-
gem attingida naquelle exercicio. 

A renda geral do Estado, porém, somma-
dos todos os recursos tL disposição do Tlle-
souro, nosto exercício, elevouse ao impor-
tante algari smo de G3.!J73:619Sl6l, prtra · o 
qual contribui ram, alüm da receita ordina-
ria já. mencionada, as seguintes rubricas: 

Despesa. ortlinaria ....•.... 
ldem não contemplada no 
. ar t . 2 do orçamento .•. 

Const rucção da nova Capi-
tal .. . ................ .. 

Immigraçfío e Colonização 
Emprestimos a est radas de 

fo rro .........•.......... 
Garan tias de juros e sub-

venção úsmesmas estra-
rlas .....•..•...••....... 

Resgates de letras do The-
souro .................. . 

. 'upprimento feito ao ex-
erci cio anterior ......•.. 

20.187:724$953 

592:554&570 

I O. 861 :704ii377 
2 680 : 826~ 5-17 

5.860:944í817 

2.439:176J,.059 

6.110:000$000 

4. 035:.55G,ii627 

Receita extrao t'dinaria 
não contemplada no 
art. l. · da Lei de orça-
mento ..•.. . ......• . .• 

Operações_ do crcclilos .. 

52 . 771.~:787.i 950 

Aquolle saldo, porc··m, suj eito ao cle(i.cit 
671:912$ 181 quo Yeiu do exercício n.nterior e ao suppri-

38 .814:032$962 manto que .o de 1897 tomou o eercicio 
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vigente, na importan cia, as duas parce llas, 
de 8.87 1 :967~:4il 9 , ftca r eduzido a . .. .. ..... . 
2. 326;863 ~71 2. 

Releva ainda notar qu e as applieações em 
empregos reproductivos, quaes a const u-
cção, subvenções, ga ran t ias de juros e em· 
pres ti mos a es tradas de feno e bem uss i m 
na immigr<1ção e colonização do Estudo, re-
presenta m ma is de 25 °fo da despesa extra-
ord in ar ia eil'ec tuada, devendo, dentro em 
breve, além dos eíl'eitos immediatos que j á 
se se ntem, ter directa e decisiva influencia 
no movimento ascendente da rend[~ publi ca 
pelo in c1·emento e notavel ex pansão , qu e 
t rari a todus nossas industrias, melh or1.1 n· 
do, elest'a rliJ, fundamentalmente as con -
di ções da vida economica do Estado. 

. . 
E ass im dotado este, como se acha, pela 

patriotica p1·evidencia do legislador. dos ele-
mentos indi spensuveis para não só alargar 
os l.:lctuaes, mas tambem abrir novos horizon-
tes aos recursos de toda especie, com que 
t ão farta mente approuve á Pl'ovidencia do · 
'tar o nosso territorio, niio é li cito duv idar, 
qu ando j á boj e bastariam, da sufticiencia 
de seus rec ur·~os ordi na ri os para fazer· faco · 
aos ser·viços permamentes do Estado, cassa-
dos de vez, como a sabedoria do legislador 
melho r lhe ind1cará, os orçamen tos extra.or-
dinar ios, que até hoje têm vind o pesar sobre 
suas finança s. 

As despesas extraord in al'ias que approuve 
ao !agi lador decretar, no se ntido de appa-
rellw,r o Estado para todos os commetti me n~ 
t os qu e a civilização impõe aos povos lldean· 
tados, estão feitas, e empregados todos os 
recursos neste pensamento liberalmente co n-
ced i do~. O Estado acha-se doado, corno di sse, 
do que neste sentido pod1a ex igir; é ten1po 
poi s, de para!' nesta políti ca, aliàs genero~a, 
que, levada a excesso, poderi a desequ 11 i brar 
o fun cciona mento regul ar de sua vida tl-
nancei Pa, Bccumulando-lh e encargos novos, 
que suas forças ordinarias não poder'iam 
supportar, embora estejam perfeitamente 
equilibrBdas para os comp romissos já co n-
trahidos. E' p1•eciso deixar que os novos 
elementos funccionem e que o Estado comece 
a colher resultado~ compensadores dos sa-
crificios que de bôa mente se impoz. 

Nas condições actuaes , tenh o firme co nvi-
cção de ' queo Esbdo caminhará desassom-
brad o no funccionamento normal de eus 
recursos ord in arios, mantendo as honr·osus 
tradições de de sua proverbi al ll onest1 dad e; 
é prec iso, po ré m, que poli tica difl'e rente não 
venha contrar·iar aquella que dita-me o pa-
triotismo e que á sabedoria do legislado t' 
su bmetto. circumscrevendo-se todas ns das · 
pesas publicas estr·ictamente ás forças ela 
receita orçam~ntarin . 

A div ida pass iva fundada, que era ele 
16. 868:000$000, sof'freu peq uena alteração, 
~levando-se a 18: 193:000$000; porque, em-
hora fossem resgatadas 1.1 75 apolices emitti-
das para pagamento da Companhia Estrada 

de Ferro Espírito Santo e Minas, foram pos-
teriormente em itt idas 2 .500 para ultimação 
da transacção ini ciad a com o Bnnco dn. Re-
publica para acquisição da Estrada de Ferro 
Bah1a e Mmvs, res ult<J ndo desta ope ração 
um accresci mo, nesta divid a de 1.325:000$000, 
que a elevou à refel'id a importuncia de 
18. 193:000$000, havendo sido fe ito com ma · 
xi ma po!lLualidade o respectivo er•·iço de 
juros. 

No emprestimo exte t•no nen l1um n. modifi-
cação ~e deu quanto o situHção tle que vos 
dei conta em a min ln1 .Men 11gem do anuo 
])assado. Continuando nas praças eur·opé11s a 
má situação feita. aos titu lo b· azileiros, en-
te ndeu o Govrrno prudente nil o ac1·ift car 
01 qu e representfL1ll a parte n11o subscripta 
do empre~timo e antes aguardar o momento 
oppurtuno em que possa co llocal-os com a 
mHior somm a de vantagens para o thesouro, 
momento que se me at1lgura aviz: n}wP-se, 
attento o movimento a. cend ente elo cam-
bio, que tud o faz suppor !'e ftrmal'á. Para 
este ftm, obtevE~ o Governo, da Banque de 
Paris et des Pays-Bas a prorogação do praso 
convencionado para o aden ntamento dos !5 
milb ões de francos, a que me referi em a 
minha citada Mensagem, sem que d'abi pro-
viessem novos encargos para o Estado. 

* •• 
E'-me grato com municar vos a execução da 

Lei n. 212, de 9 Julho do ann o passado, para 
e:trectividade dos auxilias i1 lavow a e int.l us-
tr·i;•s, ·tã ll sabiamente por vos decretados, 
ass im attend.endo aos justos reclamos das 
clas~es produr·toras . 

Publicado o Dec1·eto n. I I 05, de 15 de Fe-
vereiro do corrente ann o, que regulamentou 
aquella Lei, foi abe rta a ne:Jessa1·ia comur-
rencia, só tendo aprese n tndo p roposta o Ban-
co de Cr<dito Rea l de Mi nas Gerar.s, com 
séde em Ju iz de Fora. Nestas circum stancias, 
e tendo aq uelle Banco acceito todas as con-
dições e eonsequ entes clau ulas decorrentes 
das rlisposições da citada Lei "' regu lamento, 
a· qnaes, para tal fim in corporou aos seus 
estatutos, como pal'te in teç-runt~.~ dell es, com 
esle estabe lecim ento de c-redito celebrou o 
Governo o contracto de 26 de Março passado, 
que o habilitou para emi ·são de letJ'aR hy-
poth ecarias garantidas pe l•l Estauo e desti na-
das á applicação na mes1 11 U Lei pr~vista ; e 
rertll a conversão a que se refere o art. 2 § 
I da dita Lei, estando apJ.>l'OYa cl os ) modo ele 
em issão das letras de se o~ typo e valO!' com o 
preceit ú ~ o art . 13 da mesma Lei, acha-se 
hoje aq uelle Banco prepn:·ado para come•;ar 
as respectivas operações, da qnaes é licito 
espe1'a!' os mais promissnes resul tados. 

Acredi•o que as co ndi ~ ões indusuiaes do 
Estado não tardarão a melhorar· sob a bene-
ftca acçào de tão sn lutal' providencia. 

•• 
Não menos impor·tant u o accôrdo pl'ovi-

sori o que acabam de cel• b rn,~ este e o Gover-
no fluminense, e do qual opportunamente, 

I 
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que o habilite a prover definitiYamente so-
bre este ramo do serviço publico. 

11 

em Men,agem es pec icd, rl ar-\'us-hei co nla mi-
nu c_iosa, reguland o o modo de percepção 
do 1mposto e ela. exportnção do café, de ma 
neira qu e, dovidam ente sa lvaguardados os 
interes~es fiscaes dos respect1vos Eo;tados ' 
sejam co ns ~ guid<lS vantagens que vão actua{· 
dil'ect.»mente em beneficio ela lavoura, desn-
nerando o productor de encargos actuaes 
reconhecidamente tlispensaveis. ' 

O com me1·cio de guia s, boje JJOr todos con-
demnado por se te1· tornado um pruva me 
de mais par·a a lavoura, pela in e' i tt~vel es 
pecul ação a que se prest.a; a diminui ção de 
despesas com escmarlos transportes do café 
no mercado do Rio, dos pontos de desembar-
que para os armuzens dos commissarios, des· 
})esa_s que são accumul adas ao~ gastos já ex-
cessivos qu0 tanto pesam sobre o agr icul tor· 
o l?a~amenlo do imposto pelo expo1·tador; 
!i ll!Vl anJo o producto de simelil ante onus 
a que o submettem as condições espec,i a e~ 
do commercio de caf'é entre nós, em que o 
primeiro impõe a lei ao segundo, taxa ndo-
lhe para o producto preços que nem , empre 
cobrem os gastus de pt'oducção, e ass im, I j .. 
bertando-se de um onus, que em todo~ os 
mercados d~ mundo a outro não compete; 
fot·am as pr1n c1paes vantagens qu e guinr<llll 
o Governo para a celebração do accôrdo em 
questão e do qual co ntl a qu e os melh OI'es 

. ' 
Eis, Sr. . Represe-ntantes elo Estudo, os 

factos mais impo1·tantes que occot·rernm clu-
r!tnte o in tervallo de vossas sessões, ' ela-
t i vamente à ge!'ti\o dos negoc ias pub l i c os, 
a cu,J a frente collo..:o u-me o sufl'rc.tg-io dos 
meus co-e tadoanos. 

resultatlos advil'ão. 
Pende ainda o referid o ccôrdo de appro-

vação por parte do Governo do Ri o de J •-
neir·o ; e obtida esta , que <lcredito não se far:í. 
esperar, su bmettel o hei á vossa, na parte 
concernente i auctorização legislat iva que 
por ventura lh e falte. 

• •• 
De outro lado, interesses egualm onte res-

peit •Veis de outt·a parte de nossa clusse pro· 
ductora reclama m a attenção dos poder, s 
publi cas . 
R~tlm-me á industria pastori l, se1'iamente 

preJ Ud iCada pelo co nhecido monopolio do 
abastecimento el a carne verde no gt'ande 
mercatlo da Cupita l Fede!'a l. Dos mais impol'-
tantes centros pastoris tém me chegado às 
mãos representuções, em que se sol1 cita a 
acção do Estado em beneficio desta sua tra-
dicion al industria, que urge a111pat·ar, con-
cedendo-lh e favores ou J'acuJI:tnclo-lhA meios 
efficazes de poder rontr·abalanç,,l' os ef:l'e1tos 
deleteJ't os, que as condições daq uell e mer-
cado lbe acarretam . 

Forçado o criador a vender o seu gado pelo 
preço ruinoso que o monopolio lh e impõe, 
sob pena de vel-o encarecido e, ass im, mais 
depreciado pelas longas invernadas, si o não 
pe_rd e pela falb dt stas em condi ções apro-
prla~ .:.~s , é evidente qu e não pod~:~ ri a susten-
ta r s11nelhante situa,·ão sem a ruina da pro · 
pri a industria. 

Usa ndo das f<ICU idades que tem llll Lei, o 
Governo vae attender cont a poss ivel so li ci-
tude ao justo reclamo tios creadores, mas 
do l'oder Legislat ivo dependem as medidas 
que poderão trazer remed io eftlcaz á presen-
te situnção . Da vossa sabedori a espera o Go-
verno a orientação segura e a auctorização 

Infor·mnções circum sta nciadas de todos 
elle.,; e de occu1'rencias de menor· impor-tan-
cia, que se tenh am daclo nesse periodo, en-
contrareis nos Relatol'ios dos meu:> bonl'ados 
auxiliares , os illu stres Secre tal'ios tl e Esta-
el o, para os qu aes parecem-m e in ex pt·e~s ivos 
todos os l ou vtt!'e ~ , ta l o devotamen lo com 
que me '' companharam na missão ard ua, 
em hora hO!ll'os issima , a cujo termo tóco . 
Dero-Jl! es a cooperação dedicada de uma 
sol icitude nunca desmentida ; a orientação 
in telli gente e segura de uma competencia 
na a h ma dos mais g1·avef< problemas da 
admi ni strac;ão, junto ós excellencias de ca-
racteres nobJ'etll ente ty m brados, superiores 
aos d esf~ ll ecim entos , como aos impu]. os da 
paixão; é-lh es profun da a minha grat idão, 
como imperecível ~erá a lembrança desse 
pel' iodo, em que partilhàmo'l a gt·uve re -
!'ponsabilid ade do governo do Estado ; a este 
de ixo apo ntados seus nomes belllq ui stos, 
ce t·to de que o povo min eiro saberá devid·a-
mente co mpensar a qu em tanto soube me-
I'ecer-lhe. . 

Agt1arrlo com verdadei!'o p l'azer o momento 
em que terei de pns a1· a supremu gestão 
dos negocias pu bli cos ao meu illustt·o suc-
cess·lr, por tantos t ítulos di gno da elevada 
missão, que o sutl'ragio popular acn.ba de 
confiar-lhe; e tanto maior é o meu cnnten· 
tamento, quanto esse f<tcto co nst1tuira mais 
um a prova, e eloq u en t i ~sima, do funcciona-
mento regular e permHn ente elas in sL i t ui ~tões 
democraticas no seio do po1·o min eiro . 

E ao ela!' as ul tilllas contas da mi ssão que, 
em sua soberania, confiou est.e goneroso 
povo á minha l e~.t l daJe e patriotismo, conso-
la me a co nsciencia de que a sua 1eli cidade 
e engrcllldectmento, e só elles, forum o obje· 
ct1vo constante, virido e te nncissimo do 
meu pens~Jmento ; a elle dei todas as locu· 
braçõe8 do meu espirito, todas as energias 
de minha alma: acatei -o como as causas 
sagrnd~Js, fiz delle uma reli gião civica, a 
que ·não tenho consciencia de ter j amais 
faltado : e s1 me niio li songeia a convicção 
de ter sempr·e acet'taclo, fortalece -mo a se-
gurança de não ter conscientemente des-
presado um >ó elemento ou um só ensejo, 
ao meu ulcance, par·a consegui t' o alevan-
tado empenho de condu zi ] o, dentl'o da es-
phér'a dos r·ecur os que me for&m fac ulta-
dos, á conquista de todas as grandezas. Si 
o tivel' conseguido, e tarão satisfeitas as 
mais caras e mnis ent1·anhudas asp iroações 
da minh a ex islencia. 

E, encerrando a presente Mensagem, são 
meus ultimos votos, IJrdentes e sin ceros 
como mais nun ca os t. ive, que a ses~ão le-
gislativa , que tão auspi ciosamente hoje ini-
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ciaes, seja fecun da em resultados ~eli.zes 
para o engra ndeci menta ela t erra mmetra, 
como, com fundada razão, e~p~t·a de vossa 
sabedor ia e acr·ysol a.d? patrwt.tsmo. 

Palacio da P1•esidenCia de Mmas Geraes, 
na Cidade de Mina::; , 15 ele Junho de 1898. 

Chrispim Jacques Bias Fortes. 

o sn .. T:l. DE LmA, obtendo a palavra, com-
munica que o SI'. senador Costa Sena, P?r 
motivos do molest ia em pessoa de sua _fa-
mili a, d•3ix:a de com parecer. po~ alguns dias 
às sessões.-0 Senado t1ca mte1raclo. 

o SR . JosJNo DE BRITTO, obtendo a palavra, 
communica egualmen te que •. o sr. senado; 
Teixeira ela Costa, por moo1vos de força 
maior deixa tambem ele comparecer P?r a~ 
guns di as ás sessões .-0 Senado fica mter-
rado . . t . 

1
. 

Não havendo parecere ~, pro.Je.c os, rnt t.ca-
ções e requerimentos, passa-se a 

SEGUNDA PA.RTE DA ORDEM DO DIA 

P1·ojecto n . 103, da Ccwza J·a, ele 1897 

E' lido e entra em 2.a discussão, por arti-
gos, o projecto n. 103, da Camara,, de P39!, 
auctorizando o Governo a cede~ a I camar a 
municipal do Rio NoYo o pr.edJO em que 
funccionon tt cat.léa daquella Cidade. I . 

o S t•. ('amiiJo de Bl'itto :-Sr . Presiden-
te, o projecto e 1~1 discussão cede . á camara 
municipal elo RJO Novo o precliO e~::n que 
funccionou a caclêa daquella c1dade, SI o Go-
verno não ti ver preci siío do mesmo. . 

A nobro commissão deve ~er a respeito 
desse ponto inform~ções preCisas .e, . nes~e 
caso, seria necessarJO que ella nos. mfo:ma.~ 
se qual ê a u tilidade desse .pred.w, SI esta 
elle inscriplo como um ,Patr1momp do E~ ~a
do, enlim, soria necessarw que ell a nos des-
se explicações que nos liab1~ 1 tassem e nos 
diri gissem na votação do pr~Jecto. , 

o s 1•. 1•. D1•nmonll :-d1z que sent.e ~::.
tarem au senles os membros da comm1ssao 
de Obras Publir.as . 

Como na uusencia do 3: membro ~oi o 
orador nomeado, pela Mesa, membro .m~e
rino para ass ignat· o parecer da. comnnssao, 
o fez sem cscrupulos porque VIU que es~e 
parecer se fundaYa .em uma repre~entaçao 
feita pela camara municipal do RIO Novo, 
representação essa qu~ passa ~ le,r a~ m de 
orientn.r a Casa. a respei to e satisfazer as ex-
igencias do nobre Senadot' que acaba de sen-
tar-se. ( U). 

Já vê a Casa Ctmtinúa o orador, que a 
camara municipal elo Rio Novo vem fazer 
esse pedido ao Co ngre~so , I: porque teL!l I~e
cessidade de um pred1o para ~ sua btbho-
theca, e om 2 . · Jogar lJOI'C! l;le vm. que o.G_?-
verno naturalmen te não ter1a mats. precisao 
daq uelle em que funccionou a. cadea. . 

Nessas condições, não encoDtra.ndo msso 
nada que ·fosse de encontro aos t.nteress~s 
do Estado e vendo antes , um meiO de dlf-
fundir a instrucçãb, aesig~wu o oradot· o 
parecer da. commis~ão, .deiXando a clausula 
-si o governo não preCJsar do mesmo-por-

.. 
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que podia ser que o Governo quizesse desti-
nar o predio para outro fim. ( Ha um apa~·
te). 

o st·. JUello F1•nnco: - Sr. Presidente, 
ao lado da Camara Municipal ~o Rio Novo, 
no largo da Matriz d'aquella ctdade, està o 
predio que serve de cadêa. . . . 

E' um predio insigniftcantisstmo, runn e 
parece que no Estado n.ão have~á c~dêa al-
guma em um predio.tão unpropr10, tao estra-
gado e que alem d1sso, não tem segurança 
absolutame~te alguma. Está completamente 
arruinado de modo que, uma vez que o go-
verno mahdou construir outr~ pred.io para .a 
cadêa daquella cidade, não tara J?Or.ISS? mais 
mais necessidade daquelle edlfiCI? Jmpre-
stavel evelho que e stá nas cond1çõe que 
acabei de descrever; de sorte que. a Ca-
mara Municipal, que tem_ a sua bthlwtheca 
proxima á cadêa, o que nao convem, poderá 
talvez aproveitar o pequeno es.paço d.e terre-
no 'occupado, onde irà constrUir pred10 novo 
ou aproveitar o terreno para alargar a rua. 
Portanto, parece-11_1e que o.pedi.do da Ca~la
ra Municipal do R19 No,~o e m~1~o razoa' el. o Estado não ter a ma1s preciSa? daq uelle 
terreno porque não lhe póde s~rv1r de ~ada, 
por isso eu acho ·que nenhum mconvemente 
haverá em que se conceda o que a camara 
pede. 'd . . d Conheço essa cudêa, por ter SI o JUIZ e 
direito daquella comarca, e sei que alli se 
está. construindo nova cadêa. 

São essas as informações que posso dar ao 
Senado. 

Ninguem mais pedindo a .Palavra, enc~
ra-se a discussão, Jicando at.l1ada a votaçao 
por falta de numero. 

Pl'ojecto no 138, do Senaclo 

E' lido e entra em 2.a di~cussão, por arti-
gos, o projecto n. 138, do Senado, proro~an
do o praso de que trata o art. J.o da let n. 
42 de 13 de maio de 1893, para o. conferen-
ci~ de premias aos cu ltivadores de plantas 
industriaes. 

Não havendo quem peça a palavra sobre o 
n.rt. J.o encerra.-se a sua discussão, ficando a 
votação adiada por fr.tlta de numero. 

A discussão do art. 2.0 é tambem encerra-
da sem debate e adiada do mesmo modo a 
sua votação. 

Nada mais havendo a tra.tar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 10 do corrente a se 1 

guinte : 

ORDEM DO DIA 

}n, PARTE 

Atê uma hora da tarde: . 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2a. PARTE 
Até 4 horas ela tarde : . 

Votação, em 2a. discus~ ão, d~ pro.Jecto n. 
103, da Camara, do 1897, auctor1zando o go-

- \ 
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verno a ceder á Camara Municipal do Rio 
Novo o predio em que funccionou a cadàa 
daquella cidade. 

Exms. srs . - A Camara IVIunicipal da ci-
dade de Passos, compenetrada da indeclina-
vel necessidade que decorre da aposentado-
ria dos funccionarios estadoaes que se tor-
narem invalidas para o serviço publico, vem, 
em apoio ao projecto que o i!lustre senador 
tlr . Virgílio Mal'tins de l\fello Franco apre-
sentou ao Senado no anno passado sobre 
esse assumpto, -representar afi m de que-
encarando·se o fúturo dos funcc ionarios que· 
na invalidez ass istem á miseri a de . uas fa-
milias ou na mor-te legam-lhes unicamente-

Votação, em 2." discussão, do projecto n. 
138, do Senado, prorogando o praso de que 
trata o art. 1. 0 da lei n. 42, de 13 de maio 
de 1893, para a conferencia de premias aos 
cultivadores de plantas industriaes. 

n.o discussão do prqjecto n. 14h, do Se-
nado, designando o dia 21 do abril de cada 
anno para a abertura das sessões do Con-
gresso. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA IP SESSÃO ORD!NAR!A AOS 19 DE 
.JULHO DE 1898 

PRESIDENCJA DO SR. ANTONIO MARTINS 
( Vice-P1·esidente) 

SUM~IAHIO : - Acla.- Vo tação adiada.- Herre· 
sentaç:Lo tl a camara. municipa l tle Passos,pedindo 
a revogação do art. 104 cln Constituição. - Dis-
CUI'Hos dos srs. Camillo rre Britto e P. Drurnontl. 
-OI'Clem elo dia. - Votaçües adiadas.- l'rojcclo 
n. L40, do Scuado.-Orclem do clia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Antonio Martins, Necesio 
Tavares, P . Drumond, Bernardino de Lima, 
Levindo Lopes, Rébello Horta, Camillo de 
Br tto, Mello Franco, Carlos Sá., Gomes rla 
Silva e Josino de Brito, faltando com causa 
participncla os srs. Silviano Brandão, Joa -
quim Dutra, JoaquimAlvares, Roquette, Val-
ladão, Oliveir·a Penna, Ferreira Alves, Costa 
Sena e Teixeira ela Costa, e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sessão : 
· Lida a acta da sessão antecedente e po~tn 

em discussão, é esta encerrada sem debate 
e adi ada a votação por falta de numero. 

O sa. 1. · SECRA'l'ARIO dti conhecimento á Casa 
de ter recebido, na qualidude de pres idente 
da commissão apuradora ela elei ção realiza-
da a 7 de março do corrente anno, uma có-
pia au thentica da apuração da referida ele i ~ 
ção, na comarca de Pouso Alegre, onde o sr. 
dr. Silviano Brandão obteve 2.1 55 votos para 
Presidente do Estado, e o sr. dr. Costa Seu a, 
2. 148 para Vice-Pres idente, e como a com-
missão já tenha terminado o seu mandato, 
enviava a Me:::a a mencionada acta afi m de 
que saia archivada. 

O M8SMO SR., aproveitando-se da oppor-
tunidade, communica que o sr. senador No-
gueira, por motivo de força maior, deixa de 
comparecer por alguns dias ás sessões . 

0 SR . PRESIDENTE declara que, quanto á 
primeira parte, vae a octa ser arcbivada e 
que, quanto á segunda, o Senado fica intei-
rado. 

0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 
envia á Mesa a seguinte 
Rep1·esentação da Carnara Munic~'pal ele Pas-

sos, pedindo a 1·evogação elo et1·t. 104 da 
Constituiçãv. 
Paço da Camara Municipal da cidade de 

Passos, 5 de julbo de 1898. 

honroso trabalho sem equivalente recom-
pensa, depois do desempenho por longas an-
nos de melindrosas funcções socines, se dê 
urgente solução favoraYel á aposentadoria 
dos funcciona1·ios deste Estado, adaptando-se 
o projecto neste sentido apresentado ; e con-
victa que benevolamente n.ttendereis a cou-
sa tão justa, rende-vos a homenagem de 
profundo respeito e elevado apreço.-Salide 
e fraternidade . - Illms. exms. srs . Presi-
dente e mais Membros do Senado Estadoal 
de Minas. - · Dr. Bvaristo Augusto de Alcan-
tara Lemos, pres idente ; Antonio Candido 
Maia, Au gusto Olegario Stockler de Lima 
Joaquim Pinto da Costa, Joaquim Getulio 
Monteiro de Mendon ça , José Stockler de 
Li.:na, Jose Esteves Perei ra de Mello. - A 
Representação vae á commissilo ele Consti-
tuição e Poderes, publicando· ~e antes no 
jornal offici al. 

O s r. Cnmillo de Bri!to:-Sr. Presi-
dente, venho de novo pedir a beneYolencia 
dos meus illustrados collegas, membras da 
commissão de In strucção Publi ca , sabendo 
elles que entro nos interesses dessa questão 
importante sempre com a melhor bôa von-
tade e convencido de que s. s . excs. traba-
lham ~ctiva e ~rofi cuo.me nte ; por isso peço 
desd .Já que nao pensem que as minhas 
palavras importem uma reclamação : ellas 
t óm in ais a feição de um requerimento. 

A commissão de Instrucção Publica rece-
beu o anuo pa~sado uma representação da 
Camo,ra Municipal da Januaria, pedindo a 
i nstallação da E cola Normal daquella cida-
de; a lei que a creou tem, si me não engano , 
a data de 189•1. · 

E' fora de questão qu e a Januaria tem 
sido a mais infeliz de todas as localidades 
contempladas por ess9 melhoramento. Até 
hoje não fo i install ada a Escola. Normal 
daquella cidade, sabendo-se que nas circum-
visinhanças não h a institutos equivalentes 
que possam supprir a. educação da mocidade. 

De Montes Cl aros á Januaria ha uma dis-
tancia de dezen as de leguas ... 

O &R. CARLos S \:-De trinta 1eguas. 
0 SR. CAmLLO DE BRITTO:-... d'onde Se vê 

que uma larga circumscripção está privada 
do ensino; as cadeiras de instrucção pl'ima-
ria que la existem não bastam; é preciso 
sobretudo formarem-se professores e para 
isso falta-lhes a Escoln. Nom;aJ. 

Além disso, essas escolas não têm por fi m 
sómente formar professores ; são estabele-
cimentos de educação de primeira ordem, 
e é do nosso interesse creal-as e mantel-
as em grande numero por toda ~ U;Jerficie 
do E~hdo. 
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O sR. CARLOS SA:-E é de justiça mes-
mo . 

0 SR CAMILto DE BRlTTO:-Esms conside -
rações, que fora m feitas por occasrão da 
discussão do projecto, moveram o Co ngre so 
a fundar da mell!or bôa vontade a Escola 
Norm al de Januar·i a: entreta nto é já decor-
l'ido quas i uw qu in quenniose m que aq uelles 
nossos com patriotas gosem das suas vanta-
gens. 

Sei que mili tam razões muito poderosas 
no esprr ito dos illustmclos membr0s da com-
missão de lnstr·ucção Publica p ~ra. agora tra-
tarem claquella in~tullação; a verba uão con-
signada na .lei do meios; o concurso dilfi 
cu! toso . 

Não se cr.mpadece tanto rigo r· co m o es pi · 
rito do Co ngresso qu e promoveu medi clits 
mui t.o adeantadas, srmpli fico u o eusin o, deu 
ás Camaras Municipaes a iniciativa da fun · 
dação, cunsen ou a prerogativa a todas as 
es<Jolas olficiatls sem o anti go vezo do mono-
polia; viu em curto prils os e:ITe ito_s de 
medidas tão alu tare e creou-se um drre1to 
que toda~ as cidades têm de poss uírem um 
instituto pr-o fi. sio nal. 

Ora, desde o annu passado até hoj e ainda 
não se installou a Escola No rmal de Janua-
ri a ... 

0 SR . NECESIO TAVAR8S:-:\. culpa I ão é 
da comm iss:Io, é do governo. 

O SR. GoMES DA SIL VA : - Fo i por falt~t tl e 
verba . 

O SR. C. DE BRITTO: -O concurso para a 
Escola No!'mal tle Januari a é ditncilimo : 
di sta muito da sétle das outr;ls mais proxi-
mas. 

O SR. P. DRu~roNcl : - Mas o que é que 
v. exc. quer que se faça então ? 

O sR. C. DF: BRITTO :-Poucos foram aquel-
les quo se habilitara rrl para fazer concurso e 
tirar cadeiras da Janua ria; é tamb~m qua-
si inexeq ui vel a cüllocaçfw alli de citladãos 
q Utl exercem o profess,Jrado e que estão 
em out~os pontos do Estado, a mudança 
de dom icílios não se faz se m vantagens 
correspondentes ao sacriticio . 

Os candi datos hão de ser aq uelles que 
mais perto tenh am as suas residencias. 

0 SR. NEC6SÍO TAVARES : - Ainda mes mo 
que não estejam babili tados ? _! .... 

0 SR. C. DE BRITTO : - A exJgenCJa do no-
bre Senador, sobre o concurso, significa a 
suppressão daquella escola. 

"0 SR . P. DRUUOND : -Parece me O que 
Con gt·esso prestaria um grande serviço ao 
Estauo de Minas supprimindo umas dez Es-
eolas Normae · (r1p oia los e ,.ao apoia:i,os). 

0 SR. C. DE BRITTO: - Supprimir O que 
fundou-.se em bases solid a.s, nos pr incípios 
da educação popular, economizar no que é 
ut il e procluctivo , . . Não comprehendo ! ? 

O nobre Senador é membro da commissão 
de fn strucção Publica e, entretanto, deu 
um aparte de obscurantismo, não quer que 
H lnstrucção se difl'unda no Estado ! . . . 

O SR. R. HoRTA : - Esta di !fusão está pre-
judicando a instl'ucção publica de Minas 
' O m. P DHUMOND dá um aparte . 

O SR. C. DE BRITTO:- Uma das nossas he-
gemonias e orgulbo é termos prestado mui-

.. 

ta dedicação ao grande motor, á elevação 
da mentalidacle,de maneira que Minas é hoje 
o primeiro Estado em desenvolvimento mo-
ral-o gerador de todos os outros. 

E por·que os nobres Senadores dizem que 
nôs temos escolas de mais ? ! 

Os SRs. R. HoRTA E P. DRUllfO:'<D:- Es-
colas Normaes . 

0 SR. C. DE BRITTO : - Ou vi aq ui ~urrur
rar-se em esco las pri maria.s. 

O sR. lL HoRTA E P Dr< UlliOND :- Não, se-
nhor ; dissemos Esco las No!'maes . 

O SR. C. r E BRI1'l'O : -Desejava responder 
aos nobres senadores ..• 
. O m. R. HoRTA : - V. ex c. disse que a 
nossa instr ucção publi ca é a melhor de to-
dos os Estados ; nós temos é completa anar-
ch ia na i nstrucção publica. 

0 SR. C. DE BIUTTO :- Não; é O nosso pri-
mor, a noEsa honr·a, o melhor serv iço fJ o 
mais cuidadosamente organizado. Não con-
cordo co m v. exc. : temos um professorado 
do inest imavel valor, o que nos falta são 
e di fi cios ; em geral as nvssas escolas func-
cionam em pardieiros 

Os nobres Senadores quas i nunca são por-
tadores de queixas contra o prol'essorado 

O sa. P. DtWMOND :-Nilo é o que diz o 
Secretario tlo Interior ern seu relator·io. 

0 SR. C. DE BRITTO:- Mas quem diz O que 
estou atflrmando são os proprios conselhos 
de inve, tigação tla instr'ucção publica e os 
delegados . .. 

0 SR. P. DRUMOND: - Sã'l delegados dilet-
tan ttis . .. 

O sR. C. DE BldTTO :-Não façamos injus-
tiça aos professores; dizem todos que o me-
lhor fi scal da instrucção publica é o pae de 
l'amili a, e na imprensa não vejo que se pro-
nunciem sinão conLra a deficrencra de esco-
las . 

Os nobres Senadores que residem no inte-
rior não•vém lá pelas suas cidades uma só 
queixa de paes de família . . • 

0 SR. NEC ESIO TA VARES:-Ha muitas, tan-
tas que muitos paes de família até se desa-
nimam. 

O SR. C'ARLos SA.': - Apoiado; é uma queixa 
quasi ge1 al. 

0 SR. l' . DRUMOND:-E' uma difficuldade 
para manter-se um professor nas pequenas 
localidad dS . 

0 SR. NECESIO TAVARES:-E' uma triste 
verdade. 

O sR. C. DE BeiTTo:-Entretanto, eu só ouço 
tecerem- ·· tl elogios aos professores publi-
cas .•. 

0 SR. R. HORTA :-E' porque V. ex c. SÓ 
viajn daqui para Ouro Preto e de Ouro Preto 
para aqui ... 

0 SR. U. DE BRITTO:- .. ainda não OUVi 
um sô Senador levantar accusações. 

0 SR. NtWE IO TAVARES:-TériL llavido sem-
pre queixas no Senado. V. exc. consulte aos 
annaes que ha de encontrar. . 

0 SR. C. 8RITTO:-V. exc. Ora, agora Im-
possibilitou-me de continuar a, argumentar! 

Quer que eu reveja os anna es de tB:ntos 
annos l E' o mesmo que impôr-me o silen-
cio . 
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0 SR. NECESIO TAVARES:-Não; não estou 
pedindo a v. exc. para consultar agora. Mais 
tarde v. exc . poderá ver. 

0 SR. C. DE BRITTO:- Refiro-me a v, 
ex c ... dê-me licença para dizer que não está 
hoje de bom humor para com a instrucção 
publica. O bR. C. DE BRrTTo:-V. exc. tom uma me-

moria tão clara que podia reproduzil-os sem 
precisar de consulta. O SR. P. DRUMOND:-0 meu humor em re~ 

lação á instrucção publica é melhor do que 
0 SR. NECESIO TAVARES:-São tantas que é 

impossível. (Ha outros apa1·tes) . 
O sR. C. DE BRITTo:-Não; estou com uma 

boa causa, a da instrucção. 
VozEs:-Todos nôs. 
O SR . C. DE BRI'l'T0:-0 defei to uni co é a 

remuneração in sulficiento. E é im possivel 
que o bom pro fe ~so r subsista nas condições 
dos seus vencim entos. Quasi todos habili-
tados .. . 

VOZES:-Ha OX.:!epção . 
O SR. C. DE 8RI1'TO:-Pelas circumstan-

cias especiae~ de Januaria o concurso devia 
ser dispensado. Si vs. excs fossem âquella 
cidade, admirariam a princeza do norte , 
seu commercio e a população crescida. 
Lon ge do centr·o, é difficil que venham se 
submetter a um concurso na Capital, para 
leccionar na Ja.nu at•ia! 

0 SR . R. HORTA:- E' muito fac il. Até da 
Europa vêm pt•ofessores para o Brasil. 

0 SR . C. DE BRITTO:-Ah ! mas quando 
uma pessoa vem da Europa leccionar no 
Brazil , percebe deze nas de contos, mas com 
os ordenados das tabellas, não. 

0 SR. R. HORTA:-A medida que V. exc. 
est:i. pedindo, não é poss ível (Ha out1·os apa?·-
tes ). 

O SR. C. DE BRl'I'TO:-Não, senhor;v. exc., 
como eu , ha de convencer-se de que a lei 
sobre serviços localizn.dos em diversas zonas 
não ha de .sempre ser a mesma. 

O SR. R HoRTA:- V. exc . sabe que eu sem-
pre defendi o concurso para o magisterio . 

0 SR. C. DE BRITTO:-Então dOV6D;l03 refor-
mar quasi todas as Escolas Nonnaes onde a 
primeiras nomeações fo1 am fe itas sem con-
curso. 

O SR. C. DF. BrnTTO :-Tomei a palavra 
simplesmente para fazer uma interpellação 
á commissão de Instrucção Publica, entre-
tanto os a.partes vão me enveredando para 
uma discussão. 

O que consigno é o seguinte : sempre sup-
puz que nesta Camara todos estivessem or-
gulhosos pelos avançamentos da instrucção, 
e fossem os primeiros a tecerem elogios a 
essa organização, e, já que não podem au-
gmentar os vencimentos, dessem até enco-
mios a essa classe importante de funcciona-
rios publicos-estimados educadores dos nos-
sos filhos-dos quaes nunca tivemos queixas; 
entretanto, s. s. exc.•s vêm até pedir 
que se supprimam as Escolas Normaes !I 

0 SR. NECESIO TAVARES :-As que são SU-
per[Juas. 

O SR. C. DE BRITTO : -São estabelecimen-
tos de educação de primeira ordem. ·E s. 
exc., o digno relator da commissão de ln-
strucção Publica .•. 

0 SR. P. DRUMOND:- Que se acha au-
zente. 

A. S.- 8 

o de v. exc. " 
O SR. C. DE 8 nTTo:-Quer que se sup-

prirnam na vasta extensão do Estado os 
unicos institutos que alimentam as esperan-
ças da juventude estudiosa ... 

0 SR. P. DRUMOND:-Em quo O tempo tem 
deruonstrcr do que são desnecessarias. 

0 SR. C. DE BRITTO:-No projecto el.;bora-
do outr'ora por v. exc. houve a intenção de 
dotar cada cidade com um a Escola Nor-
mal. 

0 SR. P. DRUMOND :-V. ex c. tenha a bon-
dade de lér a lei. 

0 SR. C. DE BRITTO: -(Lê u lei) , 
Eis ahi. Donde se segue que as munici-

palrdades poderão crear Escolas Normaes. 
E' que sãu de necessidade reconhecida pelos 
poderes publicas. 

Nem se diga que a despe~a augmenta-se 
com a dotação de mais ULna escola. ot:Hcial, 

Nunca ti v e receio das despesas producti-
vas que são outras tantas fontes de renda, 
Nada produz tanto como uma escola, onde 
o operaria se aperfeiçõa e os industriaes 
tornam-se mais aptos no labutar pela vida, 
(Apoiado:;) . 

Espero que a illustre commissão de ln-
strucção Publica dê-me uma explicação a 
respeito da Escola Normal de Januari a. (!'ri ui-
to bem! ) 

O sr. P. Drnmoucl, obtendo a palavra, 
diz que a installação da Escola Normal da 
Januaria não depende da commissão de In-
strucção Publica do Senado, depentle princi-
palmente da consignação de verba no orça~ 
mento, e que, quanto ás primeiras nomea-
ções. é de opinião que sejaa: alias feitae á 
vilsta das provas que forem exhibitlas em 
concurso, que deverá ter logar perante qual-
qu er Escola Normal do Estado · designada 
pelo Governo, cabendo ao nobre Senador o 
direito de formular um projecto auctorizan-
do o Governo a fazer as primeiras nomea.~ 
ções independente de concurso. 

Não havendo pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos, passa-se á 

2. · PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votações acliadas 

Não havendo numero legal, deixa-se de 
proceder á votação das matarias cuja 
discussão se acha encerrada. 

Projecto n. 140, do Senado 

E' lido e entra em 2. · discussão, conjun-
ctamente com o substitutivo o:tl'tlrecido pela 
commissão de Constituição e Poderes, o pro-
jacto n. 140, do Senado, designando o dia 21 
de abril de cada anuo para abertura das 
sessões do Congresso . 

Não havendo quem peça a palavra, encer-
ra-se a discussão e fica a votação adiada 
por falta de numero. 
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Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 20 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
}.• PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura da. acta, expediente, apresentação 

de pareceres, proJectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.' PARTE 
Ate 4 horas da tarde : 

Votação, em 2. · discussão, do projecto n. 
lOR, da Camara, de 1897, auctorizando o go-
verno a ceder a Camara Municipal do Rio 
Novo o predio em que funccionou a cadêa 
daquella cidade. 

Votação, em 2.a discussão, do projecto n. 
13RJ do Senado, prorogando o praso de que 
trata o art. I. · da lei n. 42, de 13 de maio 
de 1893, para a conferencia de premios aos 
cultivadores de plantas industriaes. 

Votação, em 2: (li seus são, do proj e c to n. 
140, do Senado, des ignando o dia ~ ~ de abril 
de cada anno para a abertura das sessões do 
Conp;resso. 

Levanta-se a sessíJo. 

ACTA DA 18.· SESSÃO ORDINARIA,AOS 20 DE 
JTJLHO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
( Vice-P1·esidente) 

SUM~I AH I O : - Acta.- Votação adiada. - Expe-
di ente. - Hepresenlaçõcs das cnmaras munici· 
paes do Uio Dranco e do Piranga, pedindo a 
revogação do art. 104, da Conslituiçàp. - Pare-
cer rte commissão. - Discurso do sr. HeiJêlto 
Horta.- Ordcu1 do dia. - Votações adiadas.-
Ordem do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. Antonio Ma1-tins, Necesio 
Tavares) P. Drumond, Bernardino de Lima, 
Levindo Lopes, Rebêllo Horta, Cami llo de 
Britto, Carlos Sá, Mello Franco, Gomes da 
Silva e Jo~ino de Brito, faltando com causa 
participada os srs. Silviano Brandão, Joa-
quim Dutra, Joaquim Alvares, Roquette, Val-
ladão, Oliveira Penna, Ferreira Alves) Costa 
Sena, Teixeira da Costa e Nogueira, e sem 
ellas os mais srs. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessão antecedente, e pos-

ta em discussão, ê esta encerrada sem de-
bate e adiada a votação por falta de nu· 
mero. 

0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do se-
guinte 

EXPEDIENTE 
Um officio do sr. Senador Gomes Valladão, 

de 15 do corrente, pedindo prorogação da 
licença em cujo goso se acha, por mais 
trinta dias, visto continuarem ainda os 

.. 

seus incommodos de saúde, conforme o at-
te.;;tfldo medico que, n,presenta.- A' commis-
são de Constituição e Poderes. 

Outro do sr. IJ • Secretario da Camara, en-
viando o seguinte: · 

PI'Ojecto n . 13G , da Cctma~·a , ele 1897 

Primeira discussão 

O Congresso do Estado de .Minas Geraes 
decreta: 

Artigo uni co. Fica o Presidente do Esta-
do auctorizado a conceder um anno de 
licença ao tabellião da comarca do Pom-
ba, Joaquim Baeta, para tratar de sua 
saúde ; revogadas as disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, em a cidade de Minas, em 
19 de julho de 1898 . - Francisco Ribeiro de 
Oliveira, presidente. - Celestino Soares da 
Cruz, servindo de J. o secretario. - Desiderio 
Ferreira de Mello . 

A' com missão de Justiça e Legislação. 
0 SR . MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 

envia a mesa as seguintes 

Rep1·esentações elas Camco·as Municipaes elo 
Rio B1·anco e elo Piranga, pedindo a 1·evo-
gação do w·t. 101 da Constituição . 

Secretaria da Camara Municipal da cidade 
do Rio Branco.-Em 15 de julho de 1898. 

Exms. srs.-A Camara Municipal desta ci·· 
dade, em sessão do dia 2 de corrente mez, 
resolveu, por unanimidade de votos, secun-
dando ás forças ele grande numero das Ca-
maras Municipaes deste Estado, pedir a v. v. 
excs. a revogação. do art. 104 da nossa Con-
stituição, no santido de ser estabelecida a 
aposentadoria dos funccionarios publicos, no 
caso de invalidez. 

Tendo a honra de levar ào conhecimento 
de v v. excs . esta deliberação da Caro ara do 
Rio Branco, não é necessario, nem me com-
pete expor a Y·V. 6Xcs., a conveniencia e 
equidade dessa reform a, tão insistentemen· 
te pedida e tão justamente reclamada, mas 
somente communicar a vv. excs . o arden· 
te desejo, expres~ado pela corporação que 
represento, ele ve l-a convertida em lei. 

Confiante no espírito de justiça de vv. 
excs., com a mais alta estima e considera-
ção me assigno . -Aos lllmos e exms srs. 
membros do Senado Mineiro.- O presidente 
da Camara, Dr. Carlos Soares de Moura. . 

Paço tta CamaraMunicipal do Piranga. 
Illms. e exms. Sl'S, membJ'os do Congres· 

so Mineiro. - A Camara Municipal da cida-
de do Piranga, considerando o que lhe ou-
torga o art. 72 § 9. · da Constituição Federal, 
e reconhecendo o beneficio que provirá da 
derogação tio art. 104 da Constituição do 
Estado de Minas, approvou a seguinte indi-
cação, apresentada pelo vereador capitão Re-
ginaldo Celestino Pamplona, em sessão de 
hoje: 

Indico para que a Camara represente ao 
Congresso Mineiro, nos termos do art. 121 
§ I: da Const:tuição estadoal, sobre a ne-
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cessidade que ha em set' concedida, aos func-
c!onarios publicas Es tadoaes, a aposentado-
ria. 

Sala. das sessõeS' da Camar~ Munici pai, em 
13 de .Julho de 1898. - Regmaldo Celest ino 
Pamplona. 

Submettendo esta resolução a vossa sabia 
apreciação, esta Camara entende cumprir 
um dever, tendo em vista cooperar com seu 
exíguo auxilio em favor de uma das classes 
mais credoras da gratidão e con üderaçlio pu-
blica, entre as demais, que encanecem no 
desempenho_ das gravíssimas responsabili-
dades que d1manam dos arduos servi ços do 
Estado. 

Julgamos superfluo alargarmo-nos om con-
siderações,com relação a este assumpto, por-
qu~nto, vós, os_ depositarias do poder legis-
lattvo, com ma1s razã.o, os conheceis.-Saú-
de e fraternidade.- Illms, e exms. srs. mem-
bros do Congre~so Mineiro. - O presidente e 
agente executivo, Jose Eugenio Dias de 
C~rvalho,, Reginaldo Celestino Pamplona, 
VIce-presidente ; Antonio Leandro Ferreira 
da Silva Netto, Thomaz Rodrigues Milagres, 
Joaquim Antonio Apolonio Rei~, Antonio 
~maneio ~erre ira Maciel, 2. · secretario, Deo-
lmdo MaCiel, I.· secretar•io. 

As representações vão á commissão de 
Constituição de Poderes, sendo antes publi-
cadas no jornal official. 
. Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
Jectos, indicações e requerimentos. · 

PARECEit 

O Sr. Rabêllo Hor la :- (Não temos o seu 
discurso). 

E' lido e vae a imprimir· se para entrar 
na ordem dos trabalhos o seguinte : 

A Commissão de Justiça e Legislação, á 
qual foi remettido para examinar e proce-
der de accórdo com o al't. 143 do Regim. 
do Senado o projecto de lei n. 121, do 
anno passado, vindo da Camara elos Deputa-
~os, ofl'erece o mesmo para 3.a discussão con-
JUntamente com a emenda additiva, ofl~ere
cida na 2.a discussão, redigida conformo o 
vencido e a qual adopta por considerai-a re-
stauradora dos princípios da Constituição do 
Estado (art. 67 n. 5) e estabelecer para o 
concurso as unicas regras e providencias 
compatíveis r.om a dignidade dos candidatos 
á magistratura do Estado e capazes de tor-
nar o concurso uma realidade segundo o 
pensamento do legislador Constituinte. 

E, como no § I.· do art... do additivo ap-
provado pelo Senado se providencia para 
que o concurso se effectuo nos termo.3 do 
art. 21 da lei n. 1?. entende a commissão, 
para· evita!' inutil :i·edunuancia, dever pro-
por a suppressão do fjnal do art. I.· do pro-
Jacto por meio da seguinte emenda: 
. Ao art. l. · Supprimam-se as palavras : fa-

zendo-se o concurEo e ~c. , até 1l nal do e.rtigo. 
Finalmente oft'erece conforme o vencido e 

redigido para ser submet tido a apreciação 
da outra camara, a seguinte emenda appro-
vada pelo Senado no correr da 2. · discussão 
do projecto. 

Emenda additiva : 
Addite-se. Art.. . . As comarcas que vaga~ 

rem serão postas em concurso segundo a 
ordem das vagas. 

§ I.· Para o concurso, que efrectuar·se-ha 
nos termos do art. 21 da lei n. 18, os con-
currentes apresentarão 3 theses, impressas, 
sobre cada uma das seguintes matarias: di-
reito civil, direito criminal, direito com-
~erci al_e _theoria e pratica do processo ci-
VIl e crimmal, formuladas sobre pontos ti-
rados á sorte, 15 dias antes, e organizados 
pela commissão examinadora. 

§ 2. · Alem das theses, apresentará cada 
um dos concurrentes uma dissertação impres~ 
sa sobre ponto de sua escolha, tirado dentre 
os sorteados. 

§ 3. · As theses e dissertação, que servirão 
de base para a prova oral e arguição entre 
os concurrentes, serão apresentadas na Se-
cretaria do Tribunal da Relação atê 3 dias 
antes do designado para o concurso. 

Art ... Havendo um só concurrente será 
este arguido pela commissão examin~dora 

Paragrapho unico. Qualquer dos membros 
dessa commissão podel'á arguir sobre a dis-
sertação, ainda mesmo quando haja mais de 
um concurrente. 

Art ... O Governo regulará a PI'esente lei 
de modo que os concurrentes sejam classi~ 
ficados segundo a sua capacidade intelle~ 
ctual e moral e apresentados á escolha em 
lista, que não poderá conter mais de 3 no-
mes. 

Sala das Commissões, 20 de julho de 1898 
-Rebêllo Horta.-CamiJJo de Britto. • 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:\1 DO DL\. 

Votctçõqs adiaclas 

, Po:t' faJta de numer~ deix~- se de proceder 
a votaçao das matarias CUJa discussão se 
acha encerrada. 
. Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre~ 

s1dente designa para 21 do corrente a se~ 
guinte 

ORDEM DO DIA 

J. a .PA UTE 
Atê uma hora da tarde : 

Leitura da acta, expediente, apresentação 
d? pareceres) projectos, indicações e requ~ 
r1mentos. 

2,a PARTE 
Até quatro horas dl!, tarde : 

. Votação, em segunda discussão, do pro~ 
Jeto n. 103, da Camara, de 1897, auctorizan~ 
do o governo a ceder à Camara Municipal 
do Rio Novo o predio em que funccionou 
a cade3 daquella cidade. 

Votação, em 2. · discussão, do projecto n. 
138, do Senado, prorogando o praso de qu.e 
trata o art. I.· da lei n. 42, de 13 d0 maio de 
1893, para a conferencia de premios aos cul~ 
tivador~s de plantas industriaes . 
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Votaçf'ío, em 2 . · discussão, d? projecto ~· 
140 do Senado, designando o d1a 21 de abril 
de 'cada an no para a abertura das sessões 
do Congresso. 

Levanta·Ee a sessão. 

ACTA DA 19. · SESSÃO ORDINARIA, AOS 21 
DE JULHO DE 1898 

PltESIDENCIA DO SR. ANTONIO 1t1ARTJNS 

( Vice-Pre~idente) 

SUM \IAiliO :- Act~ . -Vot~ção.adiarln .-Experl1eute. 
-llepreseu ln ção ela Camara Municipal da Vnr~ r 
nlla, pclliurlo a revogar;_ào rio art._ lU I, ria ,c.on -
stiiUi\:ào .-Ordern rio dm.-\'ota(·ues ad lacl.ts.-
Ordenl do dia seguiule . 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs . An tonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Bernardino de Lim~, 
Levindo Lopes, Rebello Hor1a, Carlos S~, 
Mello Fran co Gomes da Silva, Josino de Bri-
to Joaquim 'Alvares e Teixeira da Cos~a, 
faÍtanclo com causa participada os sr~. ~ 11 
viano Brandão, Roquette, Valladão, Oliveira 
Penna, Ferreira Alves_, Costa Se na e Noguei -
ra e sem alias os ma1s srs. 

' Abre se a sessão : 
Lida a acta. ela sessão antecedente e po>ta 

em discussão, é e>ta encerrada sem d(:jbate 
e adiada a votação por ralta de numero. 

o sr. l. · s~: cRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um offic io do director do Gymnasio de Ouro 
Preto, participando ter ~ido. fundado com 
essa denominação, naquella cidade, um es-
tabelecimento de ensino livre, • modelatlo 
pelo decreto u. 2.857, ele 30 de março do 
corrente anno. -0 Senado Jica in teirado. 

Uma representação dos m~mbros .da Con-
gregação da Escola Nor~1al Livre_, ultimamen-
te installad a ne~ ta Capital, ped111do o reco· 
nbecimento desse instituto profiss ional, aU'? 
de que possa o mesm o gosa~ das prerogati-
v~:~s dos seus congeneres offiCJaes. - A' com · 
missão de lnstrucção Pu h li c a. 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo a pal~
vra, declara que, com bastante pezar, cler-
x:ou de comparecer a algumas se~s õe~ por 
motivo de mol est ia.-0 Senarlo fica mteirado. 

O SR. P. DRu ~roND, obtendo a palavra, 
communica que o sr. senador Neces io, por 
motivo de força maior, deixa de comparecer 
lloje a sessão.- O Senado tlca inteirado. 

0 SR. MELLO FRA NCO, obtendo a palavra, 
~nvia á mesa a seguinte 
Rep1·esentaçlto da Camara Municipal da 

Vm·gin lw , pet.tindo a 1·evogação do w·t. 104 
da Constituiçlto . 

Secretaria d[1 Camara Municipal da Var-
ginba, 15 de julho de 1898. 
lllmo~ . e exmos. srs . Membros do Con -

gresso Legislat ivo do Estado de Minas Ge-
raes.-A Camara Municipal da cidade da 
I arginha, tendo em consideração que as 
vantagens pessoncs concedidas pelas nossae 

., 

leis aos funccionarios publicas do Estado 
são insufficientes de modo a garantir-lhes 
meios de decente subsistencia, quando se 
inn1lidarem no serviço do Estado, e que a 
Constituição Federal, bem como as Constitui-
çõe~ de outros Estados, em numero de mais 
de dous terços, consagram o diJ'eito dos se-
us servidores, no caso de invalidez á apo· 
sentacão, e reconhecido, como está, que da 
instituiçao do pecnlio legal, que se estabe-
lecer, no sentido de ampa r~r a essa classe, 
não pode ella colh er beneficio remunerador, 
e sempre bade pezar sobr·e 0 ' cofr·es do Es-
tado a manutenção de tal p. cu li o, vem, nos 
termos do artigo 121 da Constituição Mineira, 
.representar a essa digna as :< embl êli sobre a 
indeclinavelnecessidade de ser uerogado o 
artigo 104 dei mesma Constitui ção, e, por-
tanto , esperando confiadamente que tal me-
dida ~erà na actual sessão ob Je cto da solicitu-
de do illustre Congresso, pede que, cumo 
justa reparação devida ao fu~cciona l_ismo 
mineiro, seja convertido em let o pl OJecto 
apresentado ao Senado, no anno prox1mo 
passado, pelo con, picuo membro dessa cor-
poração, dr. Virgílio Martins de Mello Fran-
co.-Saude e fr·aternidade . -Antonio Pinto 
de Oliveira, José Bulbino Ribeiro, Francisco 
Severo da Costa, Mar-io José da Silva, Luiz 
Baptista Bueno, João Ferr ira Mart1ns Porto. 
-A representação vae a comulis~ão _de Const. 
e Poder-es, publicando-se untes no JOrnal of-
fi cial. · 

Nilo l!avendo pareceres, p••ojectos, indica-
ções e requerim entos, passa· se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDliJ\'1 DO DTA 
Votações acliados 

Não havendo numero legal, deixa-se de 
proceder á votação das m;tterias cuj a dis-
cussão se acha encerrada . 

Nada mai s havendo a k n. tar se, o sr. Pre-
sidente designa para 2~ do corrente, a se-
guinte 

ORDEM DO DI A 
J.n PARTE 

Alu uma hora da tarJc : 
Leitura da acta, expe tl if.'n te, apresentação 

de pareceres, proj ectos, ill .licações e reque-
rimento . . 

2. " PAHTE 

Até quatro horas da 1 <~ rd e : 
Votação, em segund a d iscu ~ sã o, do _pro-

jecton . 103, da Camara,. \cl e 1897, aucto~tzan
do o governo a ceder a ú 11nara M_umc1pal 
do Rio Novo o predio em qu e fun ccwnou a 
caclêa daquella cidade. 

Votação, em segunda discussão, do pro-
jacto n. 138, do Senado, pror?gando o praso 
de que trata o art. I. · da le1 n. 42, de 13 
de maio de 1893, para " conferenCia de pre-
mios aos cultivadores do plantas industriaes. 

Vota<;ão, em segunda discu_ssào, do pr~
jecto n . 140, do Senado . designando o d1a 
21 de abril de ~ada ann o pa ra abertl!-ra das 
sessões do Congresso . 

-\ 
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Terceira discu >são do projecto n. 121, da 
C mara, de 1897, revogando o Rl't . 2. · da 
lei n. 11 8, de 7 de junho de 1895, que fixou 
o mez de junho para o con curso de ju izes 
de direito. 

ACT:\ D.-\ 20. a SE..;s,\o ORD IN.-\RIA, AOS 22 DE 
JULHO DE 1898 

l' KESIDENCIA DO ~R . ANTONIO MAR.Tl:'\S 

( V. ce-Presidente) 

SU .\l ~J..\HI O : - Acla .-\'ola,;ão lle ac las :tlmza:!a~. -
Expcd iPnle.- Onl clll d" rlia. - V .. Iaç:io ela ' tltale-
riaR cuja. cl •scus. llo se aclla I' I.I CI' ITarla. --l'rojecf ,) 
n. 1 ~ I . ria Camara, rle 181?.-0 rdem do ri ia se-
guinte. 

Ao meiu dia, feit.J. a cbam,.ua, acllam se 
presentes os srs. : Ant·mio Martins; Necesio 
Tavares, Joaquim Dutra, P. Drumontl, Ber-
nardino ue Lima, Levindo Lopes, !{ebéllo 
Horta, Cami llo de Britto, Mello Franco, Car -
los Sá, Josino de Bl'ito, Gome.; ua Silva, Joa-
quim Alvares , Teixeir·a da Costa o Roch11. 
Lagóa, fa ltando com causa participada os 
srs.: Si lviano Brandão, H.oquette, Vulladão, 
OI! vei r a Pt3n na, Ferreira AI ves, Costa Se na e 
Noguei r· a, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão ante-

cedente, e bem assim i.IS da 15.·, 16.·, 17.· e 
18.~ sessões ordinari as . 

O SR. I.· SECRETARW dá conta do seguinte 

Um olficio do sr. I.· Secretario da Cumara, 
enviando o seguinte 

Projecto n. 137, da Camara, de LI::!D S 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I.· Fi•' a o Governo do Estado au cto-
rizado a acceitar a doação que pelos accionis -
tas da Academia. de Commer-cio foi f'eitu ao 
Estado, do predio em que funcci ona a mesma 
Academ ia, obrigan·lo-se a concluir as obras 
do ed ificio e a manter a Academia de Com-
mareio. 

Paragraplio unico. Para a manuten çi'ío da 
Acarlemi1t será applicada a vel'ba de bO:OOOJ 
concedida a titulo de subvenção i>l1nual pela 
lei n. 205, de 18 de setembro de 1896 ; para 
a conclusão das obras do edificio será appli · 
cada a verba especial de 50:000$000 conce-
dida par·n. esse fim pela supracitada lei de 
1896 e mais a quantia que J'ór necessaria. 

Art. 2. · O Governo, no regulam(:jnto que 
expedir para a execução desta lei. poderá 
organizar con·.o julgar mais conveniente a 
Academia de Commercio e pt·ovidenciar de 
modo a poder ella preencller os fins para 
que foi creada. 

Art. 3. · Revogam se as disposições em 
contr..trio. 

Paço da c~ mara dos Deputados do E~tudo 
de Minas Geraes na cidude de Minas, aos 21 
de julho de 1898.- Francisco Ribeiro de OI i-

veira, presidente.-Celestino Soares da Cruz, 
I. · secretario.-De ~idorio Ferreirã de ·Mello. 

V,te a commissão de Finanças. 
Não havendo pai'ecere~, projectos, indica-

çães e requerimentos, passa se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1fl)torão elas mate1·ias cuja d iocu--sJo se acha 
eace;·1·a ta 

Procedendn-se á votação das matarias cuja 
discus~ão se ach a encerrada, são app rovados 
em 2. · discussão os proj ecto~ ns 103, da 
Ca mara, de 1897, 138 do Se •tado, e o substi-
tutivo oil'erec ido peln. Commis~ão de Consti-
t uição e Poderes as de ns. 140, tombem do 
Senado, o primeiro au ctorizando o governo a 
ceder á Camara Municipal do Rio Novo o 
predio em que l'unccionou a cadêa d ~ quella 
cidade, o segundo prorogando o praso de que 
tr·ata o art. l. ·da. lei n. 42, dtl 13 de maio de 
1893, para a conferencia de premios aos cul-
tivadores de plantas industriaes. A o terceiro 
revogando a lei n. 124, de ll de ju lh o de 1895, 
que trnnsl'eriu para 15 de junho o dia da 
abertura das ses õ1s tlo Congl'esso, os quaes, 
não tendo so1'l'rido alterações, ficam sobre a 
mesa para entrai' na ordem dos trabalhos, 
depois de findo o interst ício regimental. 

Projecto n. 12 1, da Camct?'ú , de 18 07 
E' lido e entra em 3. · discussão conjuncta-

mente com as em endas jâ approvadas em 
2. · e com a oil'erecida pela cummissão de 
Justit;a e Legislação , o proj ecto n . 1?1, da Ca-

' mara, rle 1897, revogando o art. 2.· da lei n. 
118, de 7 ele junho de 1895, que lixou o mez de 
junho p:l.ra concurso de juizes de direito. 

Não havendo quem peça a palavra, encer-
ra-se a di scussão e procedendo se a votação 
das emendas silo todHS approvadas e bem 
assim o proj ecto, qu e Yae a commi 8são de 

·Redacç1lo. 
Nncla mai havendo a t r.1tar-se, o H. Pre-

sidente des igna par-a 23 do corrente a se· 
g-uin te 

ORDEM DO DIA 
l, n PAR 'I' E 

Até urna hora da tarde : 
Leitura da neta, expediente, apresentação 

de parecere .~, proj ectos , indicaçoes (:j reque-
cimontos. 

2.n PA RTE 
Até 4 horas da tarde : 

Continuação da segunda di sc ussão do pro-
jacto n. 136, do Se nad o, avh·entando as divi -
sas entre os municípios de Bomfim e Entre 
Rios. 

Levanta-se a s es ~ão. 

ACTA DA 21.n SESSÃO ORD!NARIA, AOS 23 
DE J UI HO DE 1898 

PRESIO~NCIA DO SR. AN'I'ONIO MARTINS 
(Vice· P1·eside nte) 

SU II~J..\11 10:-Acla.- Hedacçào Hn ~ l !I Hs em endas 
ao prL•j eclo n. 1~ I. ria r.; l!Jtara , lle rt H• ~p ~·ão do 



art. 2. · da lei u. 118, de 7 de julho de 189.3, 
que di spõe sohre os concursos r,ara o provimento 
ele comarr.as ele 1.· instancia.- -Discurso e pro· 
jecto do ~~·. L. Lopes -Di>cmso e projecto do 
sr . Joaquim AJvates.-Ordem do dia.-Conti· 
nuação da 2.· discussão do projecto u. 136, d 
Senado .- Di scurso rio sr. Necesio Tavares, L. 
Lopes, 13. Lima c Camillo de Britto.-Pareccres 
de comllliss<io.--Onlem do dia seguinte. 

Ao mei0 dia, feita a chamada, acham-se 
presentes s srs. Antonio Martins, Necesio 
Tavares, Joaq uim Dutra, P. Drumond, Ber-
nardino de Lima, Levindo Lopes, Rebello 
Horta, Josi no de Brito, Teixeira d~t Costa, 
Gomes da Silva, Rocha Lagóa, Carlos Sá, Joa· 
quim Alvm·es e Mello Franco, faltando com 
causa participada os srs. Sil;·iano Brandão, . 
Roquette, Valladão, Oliveira Penna, For· 
reira Alves, Costa Sana e Nogueira, e sem 
ella os mais srs. 

Abro- se a sessão : 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
Não ha expedilmte. 
Passa-se á apresentação de pareceres, pro-

jactas, indicações e requerimentos. 
0 SR. LEVINDO LOPES, obtendo a palavra, 

oft'erece a seguinte 

Redacçílo elo s emendas ao p l'ojeclo n . 121, ela 
camet1'a dos s1·s. Deputados, de 1·evogação do 
a?·t. 2 : (ta lei n .118 , de7 dejunlto dc:1895, 
que dispõe sob1'e con cw ·sos panw p1·o vimento 
de coma1'cas de 1.' instancia 

A' commissão de Redacção parece que as 
emendas devem ser assim redigidas: 

N. 1 
Ao art. I.·. 

Paragrapho unico. Qualquer dos membros 
dessa commissão poder<\ arguir sobre a dis-
sertação . ainda mesmo quando haja mais de 
um concurrente. 

N. 4 
Art. 4. · O Governo regulará a presente 

lei , de modo que os concurrentes sejam 
classtficados segundo a sua capacidade in-
tellectual e moral, e apresentados á escolha 
em lista que não poderá conter mais de 3 
nomes . 

N. 5 
Ao artigo 2: de -se o n. 5. 

Requel'imento 
Tendo sido as emendas publicadas e ap-

provadas em 3. a discussão, sem alteração, a 
commissão requer dispensa de impressão e 
interstício, afim de que a redacção que o:tre-
rece ent,ra já em discussão. 

Bala das commissões, 23 de julho de 1898. 
-Levindo Lopes . -Josino de Brito.-Joaquim 
Dutra. 

O st•. L. Lo}»es:- (Não temos o seu dis· 
curso), 

E' lido e vae a imprimir-se para entrar 
na ordem dos trabalhos, o seguinte 

P1·ajectJ n . 141, do Senado, de 1898 
O Con gresso do Estado da Minas Geraes 

decreta : 

Supprimam-se as palavras: fazendo -se o 
concurso ... etc. ate o fim do artigo. 

N. 2 

Artigo unico. Fica o governo auctori-
zado a despender até a quantia de seiscen-
tos contos de réis, em prestações annuaes 
de duzentos contos de reis, deduzidos da 
verba «Obras publicas » do orçamento a 
partir de 1899, na construcção de um a egreia 
para matriz da freguezia desta cidade, revo-
gadas as disposiçõe~ em contrario. 

Sala das Sessões, 23 de julho da 1898.-
1 Levindo Lopes. 

Approvado o requerimento de dispensa. de 
impressão e de interstício, apresentado pelo 
sr. L. Lopes, entra immediatamente em dis-
cussão, a ê approvada E em dehate, a rodac-
ção final das emendas offerecidas ao projecto 
n. 121, da Camara, de 1897, a qual vae a 
copiar se para ser remettida com o referido 
projecto á Camara elos srs. Deputados. 

Accrescente- se. 
Art. 2. · As com arcas que vagarem serão 

postas em concurso, segundo a . ordem das 
vagas. 

§ l. · Para o concurso, que effectuar-se· 
lla nos termos do art.. 21 da lei n. 18, os 
concurrentes apresentarão 3 theses, impres· 
sas, sobre cada uma das seguintes matarias: 
direito civil, direito Cl'iminal, direito com· 
mer~ia! e theoria pratica do processo civil 
e crrmmal, formulada s, sobre pontos tirados 
á s.or~e 15uias. antes e organizados pela com-
mrssao exam111adorn. 

§ 2. · Alem das theses , apresentará cada 
um dos concurrentes uma dissertação im· 
pressa sobre ponto de suaescolha, tirado den-
tre os sorteados. 

§ 3. · As tbeses e dissertação, que servi-
rão de base para a prova oral e arguição 
entre os concurrentes, ~erão apresentadas 
na. Secretaria do Tribunal da R9 lação até 3 
dias antes do designado para o concurso. 

N. 3 
Art. 3. Havendo um só concurrante, será 

este arguido pela com missão examinadora. 

O FJr. Joaqu im Ahur~s (barão de S. Ge-
raldo) :- Pedi a palavra, sr. Presidente, 
para apresentar o seguinte projecto : (Lê) 

Direi apenas duas palavras em sustentação 
desse projecto. 

Na zona da matta é difficilim9 a sustenta· 
ção das escolas estadoaes, porque o ordena-
do que o Estado dá, set.do egual pa.ra to-
das as zonas, e insutnciente para aquella 
zona ; de maneira que a conclusão é que 
não temos nunca professores estadoaes. 

Por outro lado, ·os municípios, tendo os 
seu~ professores municipaes, luctam com 
clifficuldades para ter professores, pela mes-
ma razão, porque tambem não lhes sobram 
recursos para isso, ele maneira que nessa 
zona a instrucção publica está descuidada. 

No município rle Além Parahyba assentou-
se o seguinte : o município subvencionar o 

·. 
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professor estadoal, com determinada quan· 
tia e o districto d9r casa para o professor 
e a escola. 

E' assim que em S. Jose de Além Parahy-
ba, cuja séde tem uma extensão de mais de 
cinco kilometros, só existe um professor es-
tadoal o qual está hoje com uma casa for-
necida pelo districto e com gratificação 
dada pelo Camara . 

Mas, em uma cida!le de cinco kilometros 
de extensão, são necessarias outras escolas. 
Torna-se necessario, portanto, haver uma 
outra em S. José, onde só existe uma do sexo 
musculino), outras no centro, junto ás offi-
cinfl s da E. F. Leopoltlina, e outra no Por-
to Novo, local muito povoado. 

Como disse, já existe uma escola es tadoal 
em S. Jo~ é cl' Além Parahyba o existe uma 
c.utra, do sexo feminino, no Porto Novo. Eu 
proponho ao Congresso que se cr·êem mais 
uma escola para o sexo feminino na séde, 
(S. José) outras junt·· ás offlcinas da Leopol-
dma, e ainda outra p 1 ra o sexo masculino, 
em Porto Novo. 

Proponho mais que se crêem escolas nas 
sMes dos distnctos de S. Luiz, Espírito San-
to d'Agua Limpa, porque em toda parte to-
" os os districtos têm suas escolas, e nestes 
districtos, não temos escolas nem na Con-

Sala das Sessões do Senado, 23 de julho de 
1898.-Joaquim Alvares. -Mello Franco -
Gomes da Silva. · 

Passa-se á 

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 
Continuação ela segunda discusstio oio p7·oj e-

cto n . 136 do 'enado 
Continúa. a segunda di scussüo, por arti-

gos, do pro1e?to n. 13G, do Senado, aviven-
tando as dtvrsas entre os municípios de 
Bomfim e Entre Rios. 

Comparece o sr. Camillo de ijritto. 
O ~.•· · Nec~sio 'l'nvat•es : - (Não temos o 

seu atscurso). 
O s ~·. lLe~J•iudo LO}»es : - (ldem). 
O rs r . Rerna.rdiuo de Lima : - (Idem) 
®. Sll.' . Canui~lo qle R1•iito : - (idem), 
Nmguem meus pedindo a palavra sobre o 

art. I. ·, encerra-se a discussão e proce-
dendo se á votação, ó o mesmo approvado. 

Os arts . 2. · e 3. · sã.o approvados sem de-
bate. Adaptado em segunda para passar á 
terceira discussão, fica o projecto sobre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos 
depois de findo o interstício regimental, 
visto não ter soffl'iclo alterações. 

ceição. Pcwecel·es 
Proponho, pois, qu9 se crêem escolas em . . . 

cada um desses districtos e duas na Esta- ~ sr. Cannllo de Brttto, obtendo urgencra, 
ção da Conceição, onde existe um povoado ofterece o ~egunte : . . -
bem regular, com uma bôa Egreja, feita a A c~mmrssão de Justrça_e Leg t ~ laçao , a 
expensas do prestante cioh1dão, faller.ido que for presente a propos tçao de lat n. 136, 
Simplicio José Ferreiro. d. a Fonseca, croadas I da Camara dos srs . Deputa,dos, do corrente 
essat~ escolas, a Camara por seu lado au. armo, em a qu.a_I concede um anno de li-
xiliar[t a esses professores, e poderemos ter cença . ao ta?ellta? da comarca do Po~ba, 
a instrucção publica mai s ou menos ampa- Joaqutm Baeta,. e de pare~er que seJa a 
rada naquelle município. mesma subrn~tttda á J.n clts.cussão com a 

Pela fôrma por que vae, é impossi -e], por- mesma radacçao . com que vet~l da Camara. 
que os municipios não terão recursos sulfl- Sala. das com~msões, 23 de Julho de 1898. 
cientf:\S par'l a manutenção de profeswres -Can11llo de Brtt~o . -R. H~rta. . 
naquella zona e a instrucção alli ficar:t des- O MESMO SR. offerece mats o segumte : 
amparada, ' ' A commissão. de C~nstituição ~ Poderes, 

Creio que estas _palavras bastam para jus- tendo em cons1deraçao ~ requertmanto _do 
tificar o projecto que acabei de apresenta r. SI' . Senador Manoel lgnacto Gome s Valladao, 

VozES . p ~ 't t apresentando attestado medico legal e re-
' ·. · - er 01 ~men. 8 •. querendo prorogação da licença em cujo goso 

E ltdo e vae a lmprrmtr se •. para entrar se acha, é de parecer que seja a mesma 
na ordem dos trabalhos, o segumte prorogada por 30 dia~. 

P1·ojeato n . 14.2 , do Senado, ele 18 98 

O Con gresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. 1. · Ficam creadas duas escolas pri-
marias para o sexo masculino o duas para 
o sexo feminino na cidade de Além Para,hy-
ba, ficando elevadas a tres para cada sexo. 

§ 1. · Essas escolas funccionarão duas em 
Porto Novo, duas em S. José (séde) e duas 
no centro, proximo ás officinas da E. de F. 
Leopoldina. 

Art. 2. · Ficam creadas mais a~ seguintes 
escolas primarias: duas em Estação da Con-
ceição para os dous sexos, e egualmente 
duas nas sêdes dos .:ii strictos de S. Luiz e 
Espírito Santo de Agua Limpa do dito mu-
nicípio. 

Art. 3. · Ficam revogadas as disposjções 
em contrario. 

Sala das commissões, 23 de j ulbo de 1898. 
V. M. M. Franco.-Necesio Tavar'ls.-Ca -
millo de Britto. 

Os pareceres vão a imprimir-se para en-
trarem na ordem dos trabalhos. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre· 
sidente designa para 25 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
Primeira parte, até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pare!:eres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 
· Segunda parte, até quatro horas da tarde: 

Terceira discussão do p:>ojecto n. 103, da 
Camara, de 1897, auctorizan'do o governo a 
ceder á Camara Municipal do Rio Novo o 
predio em que funccionou a cadêa daquella 
cidade. 



Terceira discussão do projecto n. 138, do 
Senado prorogando o praso de que t rata o 
art. l..' da lei n. 42, ele 13 de maio de 1893, 
para a conferencia de premias aos cultiva· 
dores de plantas industriaes. 

Terceira di~cussão do projecto n. 140, do 
Senado, designando o dia 21 ele abril de cada 
anno pam a abe!'tura das sessões do Con-
gresso. 

ACTA D \ 22.n SESSÃO ORDINARlA, AOS 25 
DE JULHO DE 1898 

PRESIDE:-ICIA DO SR. ANTONIO MARTIN8 
( Fice-PI'csidente) 

SU mL\i\10 : -Al'la.- \"otação adiada.- r.omm u· 
ni•;a\·ucs . -D i ~cl lrsoe i Jl( i i c: t c ~o rio sr . Gomes da 
Si lvn, - l' roj r•cto rio sr . r:amillo ri r Rr ilto. - Orrlem 
rio rl ia .- l'rnjeclo n. JO:l. ri a Camam, rle i897 . -
D i ~c ul·~o c rmeorla rio sr . ,\irllo · ranco.- 1' 1'11· 
j ecto n. J:JS, rio Se 11 ado.-·Di scnrsns dos srs. r. 
Drlllllll ll ri r:os ta Se na e Cami l lo ele llrilto. - gll len 
lia elo sr.' r:o~ ta .'cna . l'r r.j et: lr n. 1-lll, rio Sc-
Jia do - \' otaçllc., adi ari a~ .- Ordem do dia se-
guin te . 

Ao meio J ia, fe ita ' a cba maua, acham-se 
presentes os srs . An tonio Mar· ti os, Bernar-
dino .te Lima, P. DI'Umond , Rebello Horta, 
Carrti llo do Brito , Joaquim Alvares, Nogueira, 
Carlos Sá, Mell o Ft•anco, Gomes da Silva, 
Costa Sena e Teixeira da Costa., faltando 
com eRma participada os srs. :::l1Jviano Bran-
dão, Roquette, Va lladão, OliveirB: Penna, e 
Ferreira Alves, e ~em ella os mais srs: 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessCio antecedente e pos-

ta em discussão, é esta eocerr"''lda sem de-
bate e adiada a votação por falta de rmmero . 

Não lia expediente . 
O SR. Go~ms DA SiLYA, obtendo a palavra, 

com munica que o sr. Senador Rocha Lagôa, 
por motivo de molesti a, deixa de compare-
cer a algumas sessões, e, aproveitando -se 
da opportunidade, envia á mesa uma repre-
sentação de diversos vereadores da Camara 
Muni cipal de Ouro Preto, pedindo a inter-
pretação da ultima parte de § ~2, do art. 
38, da lei n. 2, do 14 de setembro de 1891. 

Quanto á primeira parte , fica o Senado in· 
t eirado, o quanto à seguuda, vae a repre-
sentação a commissão de Camaras Munici 
paes. 

O SR. T. DA CosTA, obtendo a palavra, com-
munica que, sr. senadorJosino de Brito dei-
xa de com parecer, por alguns dias, ás ses-
sões, por mt)tivo justo.-0 Senado fica intei-
rado. 

O SR. P. DRUMON D, obtendo a palavra, 
communica, egualmente, que o sr. I· Secre-
tario, por motivo de força maior, deixa tam-
bem de comparecer ás sessões, por alguns 
dias.-0 Senado fica inteirado. 

Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

O sr. Gomt-s da Silva :-Sr. Presidente, 
já tive occasião de dirigir a minha palavra 
desauctorizada (não ap oiados gemes) a esta 
respeitava! corporação do Senado, pedindo-

'I 

lhe que prestasse mão forte á industria pas· 
toril, a mais descurada, a mais olvidada, e 
a mais desp1 otegida de todas as industrias 
do nosso Estado. 

O SR. CosTA SENA : -E uma dos mais im-
porta ntes. 

o SR. GOMES DA SiLVA : - s~. Pres idente, 
já tive occasião de, perante o Senado, de-
8crever a contingencia embaraçosa e depri-
mente, em que se vé constituído o boiadeiro 
quando chega com o seu gado ao mercado 
do Rio de Janeiro, onde tlca entre a parede 
e a espada, vendo-se na necessidade de sub-
metter-se a todas a imposições, a toda a 
pi'epotencia dessa commandit.a ga nanciosa 
que, corvejando no matadouro de Santa 
Cruz, all i explora e defrauda o suor de seu 
traba lho I 

Já tive occaq ião de, nesta mesma CasH, 
~r. Pres idente, apresentar um projecto, que 
fo i depois convertido em lei , crea ndo feiras 
ele gado, estabelecimento '! estes que eu sup-
punli a pudessem ser um correcti'vo, uma 
repressão, um anteparo leva ntado contra a 
ganancia dessa co mm andita desbragada, 
que se locupleta á custa do traba lh o e das 
fad igas dos honrados sertanejos, nossos pa-
trícios. 

Entretanto, SI' . Pres idente, a despe ito dos 
intuitos patrioticos e das boas di sposições 

·do govern o de Mi nas , nenhu ma providencia 
se tomou ainda com re lação a essa classe 
laboriosa e honesta, que concorre com gran· 
das sommas para o erario estadoal, por cir-
cumstancias que adviera m e por motivos 
independentes da vontade da probidosa ad-
mini stração. 

Hoje, sr. Pr•esidente, as condiçõos da in-
<.lustria pa tor il são <.leploraveis ! 

Como v. exc. sabe, ha um contracto, um 
monopolio estabelecido com a firma Carmo 
& Comp., qne expoli a, que de rauda gran-
dllmente os in teresses e a propriedade de 
nossos patrícios. 

E, sr . Pres idente, quem conhece , como 
eu, o trabalho arduo, ímprobo e fatigante 
com que lucta o boiadeiro para timT o seu 
gado nas lon gínquas paragens de Matto Gros-
so e Goyaz, e trazal-o por todo esse longo 
percursr•, com difficuldades e prPj uizos, até 
apresem.tl o na praça consumidora do Rio 
de Janei J'O; quem conhece, como eu, sr. Pre-
sidente, :ts difficuldades, os prejuízos, as noi-
tes veladas que passa o boiadeiro, ao rigor 
das intem peries, na ronda do seu gado, para 
evi tar o estou1·o, que é uma das contingen-
cias mrds peri gosas, mais prejudiciaes aos 
seus int • .; resses; quem conhece, como eu, o 
prejuízo que elle soft're nas frequentes ar-
1'ibadas, (para usar do termo proprio do ser-
tanejo), e nas frequentes passagens de rios 
caudalo8os, profundos, onde aquelle prejuízo 
é grande; quem l:)onhece todas essas contin-
gencias angustiosas e sabe que, no fim de 
tão afadigante trabalho, o boiadeiro, em vez 
de achar uma compen~ação para os seus 
labores, para as agruras de uma vida tão 
cheia de eardos e abrolhos ... 

O SR. CosTA SENA :- Vae ser exl?lorado. . 
O SR. GoMES DA SILVA:- .. vae ser expio~ 

rado, com certeza, sr. Presidente, !ta de vir, 

como venho hoje, representando o grito de 
protesto, solemue e energico, sahido da con-
s ci en~ia popular, apresentar suas queixas, 
seus Justos reclamos contra esse malfadado 
e atrophiante monopolio. 

Estando apoiado pelo numero de assigna-
turas, vae a imprimir-se para entrar na or-
dem dos trabalhos. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA Sr. Presidente, actualmente o gado é p eza-
do a olho no Rio de Janeiro, e pago á ra.zão 
de 600 réis por· ki lo, á proporção que é ven Projecto n. 103, da camara , ele t897 
dido a ISOOO, e nem siq uer a prepotente fir· E' lido e entra em terceira discussão o 
ma de Carmo & Comp. tem sentimentos !Ju- proj ecto n. 103, da Ca mara, de 1897, <lllcto-
mani tarios para com a classe indigente que rizando 0 go 1 erno a ceder á camara Muni -
compra a carne ve!'de pelo mesmo preço que cipal du Rio Novo o predio em que funccionou 
compram os opulentos, os ab11stados. a cadéa daquella cidade. 

NesLas condições, sr. Pr. siclente, eu enten- o ltl u F s p 'd t 
di represe nt111' a classe l<:1boriosa e honesta s r. e 0 rauco:- r. r•esJ en e, pe· 

di a palavra para apre~entar ao proj e c to dos ?oi!J.dei ro~. vin tltJ peJir· ao Senado para, em discussão a seguinte el!lenda : (L e) 
por Intermedw do honrado o distincw Pre- (l Ao a!'t. 1 . .. 
sidente do Estado, diri gi!' êl.O" pod er•es publi- Substituam -se as palavras- o pred io em 
coR ela U~i~o e, ao Co ngresso ~edera l, um.a que fu nccionou a cadéa daquella cidade-
repr~s n,tCJç .• w I rc l ~m~?cl~ todas as provr- . pelas segu intes:-os predios em que l'unc .. 
dencias clf.tJn e?tes a fazer co m que .desappa- I cwnam a Camara Municipal o a nadéa da-
roça osso ~sta .o de. causas, verdadeirall?en Je quella cidade si não tiver pr ecisfto dos 
at.te ntatoi·J.o dos J~tarE~sses e prosperidade i mesmos. s. R.. 
da Industrm pastoril . I Sala das sessões, 25 de j ul bo de 1898. -

Na Caumra dos srB . Deputados, sr. Pres i- ~ Mello Franco.» 
dente! o esperançoso joven dr. Delp him Mo- Esta emenda foi me suggerida pelo di ano 
reiraJi apresentou uma indicação, mas di - ~ sr. 2. · Secretario, que não a apresentou por 
rigid,l ao dr. Pref"ito Fedem!. Eu entendo estar ausente. 
ser mais convoni ente que a diri jamos aos Elle, porem, não estando presente me ao-
poderes publ1cos da Uni ão e ao Congresso car'!'ego u de apresentai-a ao Senado', e fez-
Federa l; e com es te nosso procedimento ire - me vér que o prediu en1 que l'uncci ona a Ca-
n'!os demonstrar aos nossos patri·cios pr(\ju- mara Municipal do Riu Novo, já se acha bas-
diCad os que Se nado e Cttmara estão, pO!' as- tante estr·agado e qu asi arruinado . 
sim dizer, un iôcados no sentido t:: no intuito' A Camara Municipal, de accôrJo com o 
de salvaguar l ur l•S seus interesses e de ga- govern o do Estado, obtevo uma vel'ba creio 
rantir a effica0 ia do seu trabalho. que de 40 contos, e com os fuado~ d~ que 

A indicação é a seguinte : (L ê), dispunha, fez a acq uisi<,:ão da um palacete, 

Indicação ít . 2 

Indico que o Sena <.lo, por inteJ•medio do 
ex mo. e honrado Presidente do Es tado, re-
presente ao.; pode1•es da Uniíi'.o e ao Congres-
so Federal p~1 ·a , lindo ·o contracto celebrado 
com a firm a Carmo & Comp., providenciarem 
de modo que sejam convenientemente con-
sultados os interesses da indu tria J?astori l. 

Sala elas Sessões do Senado, 25 de JU lho de 
1898.- Gomes da Silva . 

(Muito bem! Muito brm~!) 

Apoiada e enl discussão, é esta encerra-
da se m debate e ad iada a votação por falta 
de numero . 

0 SR. CAMIL LO DB BRITTO, obtendo a pala-
vra, envia á Mesa o seguinte 

Projecto n . 14.3, do Senado, 1988 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. I. · O Governo e auctorizado a prover 
os Jogares de professores da Escola Normal 
ele Januari a, abrindo novo concurso. 

Art . 2. · Na falta de concurrentes habi li-
tados, as nomeações serão feitas dentre as 
pessoas de capacidade intellectual e moral 
reconhecidas. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1898.-Ca-
millo de Britto.-Carlos Sá.-José B. Noguei-
ra. 

A. S. - LO 

onde estabelece u. o Fe1·um, e onde funcciona 
tambem a Camara Municipal, e, talvez, a bi-
bliotheca publica . 

Este palacete custou ao seu ant igo pro-
prietario cento e tan 1.0s contos, e pode-se di-
zer que o Fm·um do Rio Novo, é tal vez o 
primeiro do Estado de Minas Geraes. 

A Cam;t ra Munic ipal tem, pois, de func·· 
cionar em outro edificio. 

O pro jacto manda cerler á Camara esse pre-
dio, caso o gnverno não necessite delle, e 
a emenda Cl mprebende tambem a casa ve. 
lha da camara. 

Quanto á cadàa, e uma pequena nesga de 
terra, que fi ca fro nteira á bibliotlleca J.a Ca-
mara Municipal, e que não tem prest.imo al-
gum, além do valor do terreno, mas que irá 
servir para o alargamento da rua, como pre-
tende a mesma Camara, ou para qualquer 
outro fi m. V. Exc. e a Casa sabem que sendo 
essa a unica utilidade, isto é, sómente o 
alargamento da rua, o pequeno terreno do 
Estado não terá para elle utilidade. 

A Camara Municipal, que funccionava em 
um predio anti go e de madeira, juntamente 
com a bi bliotbeca, vae, como já disse, func-
cionar em um magnífico palacete transfor-
mado em Fo •um, de modo que o antigo pre-
dio, que tem mais ou menos certa capaci -
dade, poderá ser approve itado para alguma 
instituição de utilidad.e publ ica, desde que o 
Estado não tenha necessidade algum!\ 
delle. 
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Assim, o meu illustrado collega, que está 
ausente, pediu-me que apresentas!le essa me -
dida ao project'J vindo da Camara, e que 
está redigída conforme ja li. (Muito bern!) 

Apoiadu. a emenda, e posta conj uncta.mente 
em discus~ão, é est.a encerrada !lem ·debate, 
e adiada a votação por fa lta de numero. 

P1·ojecto n . 138, do Senado . 

E' lido e entra em 3.· discussão o projecto 
n. 138, do Senado, prorogando o prasu de 
que tra ta o art. l · da. lei n. 42, de 13 de 
maio de !893, para a co nferencia de premios 
aos cultivadores de plantas inclustriaes. 

O sr. 1•. JJrumoud:-(Não temos o seu 
discurso) 

O s r . Costa Seuu: - Pecl i a p:1. lavra, sr. 
Presidente, para dizer ao Senado que enten-
•lo ser es•e proj ecto um dos mais important,es 
que aqui se di scu te (apo•arti~simo), porque é 
um auxi lio directo e etflcaz, que se vae tra-
zer á in dustr·ia. mineira, auxi lio de cujos 
bons resultados eu posso dar testemunh o ao 
Senado, porque tenho sido quas i st•mpre 
pres1 dente da com1uissão encar·regada da clis-
tribui ção de premios , a vlticultores e a vini-
cultores . 

A pr'incipio, sr. Pres idente, o num ero de 
concunent!js foi bastante limitado, e ass im 
devi o Ror·, porq ue, luctando com tuda a sor·te 
de diffi culdades, sem pessoas competentes 
que os !! U ias~em om seus tentamens. esses 
indu :>tr· i t~es durante tn ui to tempo não lize 
ram mai · do que t~e pr ejuizos, emprega ndo 
capit..,es sr us, em um a industri tt nova, sem 
prat1cos que os guiassem em seus primeiro" 
trabalhos . 

Entretanto, sr . Presidente, lncto nd o com 
tod1;1 surte de difl1 c uld ade ~ , aptese ntaram -~e 
alguns Ct•ncurrentes no primeiro concurso; 
mas u a vez que r ... conlr ect<ram pratica-
mente nue a lei não era simpl~ smente para 
ficar no papel, por·ém se tradu zia em um 
apoto 1 eal e etTicaz a essa inuustria, o se u 
num ero .. omeçou a crescer, e os prod uctos 
da nova industr1a a melnorar de modo consi-
derava!. (Ap1iados). 

Dt>Z ou doze cuncur1·entos se inscreveram 
no ultimo concu r·so, e po so garantir ao Se-
nado que em toda a rl• stribuição de premios, 
a comm issão tem proc··dido com o maximo 

·- criterw e com a mu.is rigorosa justiça. ( Apoia 
dos). 

Com e:fl'eito, a commissão distribue os pro· 
mios a vistt1 dos documentos forneddos pe-
la s auctoeidades lo caos, e que lhes são trans-
mitti .r os por intermedi•) da Secretaria da 
Agr1cultnra. 

Examinados esses documentos, não pou-
cas vez11s eu os tenho j ulgado incompletos, 
e, usando de uma· uttrrbuição que me com-
pete, tenho, não poucas v.,zes, me dirigido 
aos industriaes viticultores e vinicultores 
pedindo novos esclarecimentos, e maior 
quant•darle de material para as neces•ar·ias 
analyses. feitas ora nos laboratorios da Es-
cola de Minas, ora nos da ln8pectoria de Hy 
gione. . 

0 SR. P DRUMOND : -Apoiado, SOU teste-
munha do facto . 

. , 

0 SR. COSTA SENA : - Ora, comprehendo, 
sr. Presidente, que muitos industl'iaes cal-
locam-se quasi que am circumst•.n.·ias iden-
ticas, e a com mi ssão, para deci !ir á qual de-
va conceder o prem iLl, tem mui tas vezes 
de proceder a exame minucioso, em condi-
ções especiaes, que forneçam á com wií<sãs 
elementos para preferencia, o que nem sem-
pr·e é facil. 

Dallt res ulta, Sl' . Presidente, que muitas 
vez::s a di sLribu ição póde parecer· a um ou-
tr·o menos ju~ta , no entretanto, sr. Presi-
dente, posso garantir ao Senado quo esses 
prem ios são conced id os depois de ,,. uitos 
dias de discussão, de um longo exame, e vo-
tação eU'l que todos os mem br·os ela com-
missão apr·esentnm snas razões, pl'ove nien-
tes do exam e dos docum entos apeesentud os 
pelos concurrentes . 

Desde mui to 1.emp0, sr. Preside nte, me 
tenho e~ftii'Çado pela obte nção de premios 
para aquelles qu ~ com se u capi ta l e traba-
lllo procur .• m dese nvolvei' a cultura ua vi-
nh a e fabricat;âo de vin hos . 

A pedid o meu, o d isLincto e labot·iovo 
min ei ro o SI' . dt·. João Pinheiro, qu rlndo go-
Yern aclor do Estado, conl'<> riu prem 1os aos 
vi nic ulto i·es m i nr·i ,·os que me liH• I'es produ-
ctos enviat·am iL Exposição de Chi eago. 

Eu penso que 110 pl'Oj•1llto que se, di ~ cute 
e8tà impli elta.m•lnte co utido o premio aos cul-
tivadores de c;tcáo ; no caso cont,J'il l"iO eu 
aprese ntal'la uu1a omenda. especi li cantlu de 
modo par t_: culilr' esta planta . 

E' de abS tll uta uPcessid,tde que os pode-
rós elo Esta do lnnc•Jlll os olhos para outras 
cu lturas; é i m p11s~i ,·tJl cont inu .JI'm os com a 
cultura quas i u nic~t elo cal'ó, que c tú setor-
nando go!'a l em todos os pontos em que o 
clim a e o so ld ~e p1'e~t:1m a seu plautio. 

E' util o prnj cc1.n que ~e discute, sr. Pre-
side nte, pot'q ue, me, mo com sacl'il1 cio ~ , de-
vemo~ l'acilitae e pPo movet• o desenvo lvi-
mento de outr·ns cuJL•rr·as, porque u ã~ po-
demos cont inwtr ua dependencia do café , 
cujo imposto é a bu~e fundamenta l de nosso 
orçamento. 

Ainda mesmo que fossemos o uni co cen-
tro procltlCt,or, se1·ia. dos mais instaveis o 
eq uilíbrio de nn·sHS finan ças, porque um 
excesso de chuvas ou geadas, uma secca 
prolongada ou uma molestia que, atacando 
os cafezael>, prej u dicH~se as colhei tas nos 
collocaria em seria d1fficuldades. 

PHra augmentar a instabilidade deste equi-
líbrio acc!'esce, como todos sabem, o facto de 
estarem sut'gindo concurrentes temíveis 
neste ra.mo de commercio. 

O Estado line do Congo , o Mexico, as 
Antillws, Java. e o Perú vão desen volvendo 
consideravelmente suas cu lturas , ao passo 
que nossn. lavoura. luctando co m a falta de 
braços, insalubridade de importantes zonas 
productoras, s::tlar ios exaggerados, comm er-
cio de guias e com a ganancia dos syndi-
catos e dos in termedi al'ios , apresenta-nos 
um aspecto que nada tem de animador. 

Nem sei, me: mo, sr. Pres idente , como 
ainda se podem m:111ter os cultivadores de 
café, columna principal de nossas finan-
ças . 
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E: corto que o Brasil figura e ainda fi gu-
rara por algum tempo como o maior pro-
ductor· e tomrtndo-se, de accórtlo com as 
melhores es tatísticas, li millt es de saccas 
para producção approximada nu mundo IO· 
teiro, concor-re o Br·as•l com 8 milhões isto 
é, cum douR terços da producção total. ' 

. Os co nc~rrentes, porém, augmentam de 
dia para cha, e devemos no5 p .J' em guarda, 
desenvolvendo outras cultueas ·como a da 
vinha e rlo cac:io , conjun tamente com a ele 
ceeeaes que, dil!1inuin do a importação exag-
gerada que hoJe tcm•IS, fará, certamente, 
baixar o valoe do ouro procurado para com 
pra do mu_ito qM in.Jporüunos, desde a pa-
l,h~ para ctgarJ'OS rlt? :L .seda, desde o pa.lito 
ate os g-enet·os de pr tmerra. nece. sidade, taes 
c?1110 a banha, o feij ão, o arror. etc., que 

· sao hOJ e levados até para. os centros ainda 
ba poucos onnos potlucto r·es destes generos 
sem ralar no materi., I i ncl ispcnsa.vel ó.s in-
du8trJ::ts. 

Nunca compt•ehendi, sr. Pres idente, a im-
provisoda lei econom icrt com que l1garam o 
preço .n o café ao valor do cambio. Si fos-
semus o uni co paiz pr·oductor· desta merca-
dor-la, ser-nos-hia possivol determinar den-
tro .de ertos limit es o sou equivalente em 
ouro. 

Sur·gem, porém, os concm'J'ontes , e mer-
cadoria, como qunlr1uet' outra, ha de elle 
sujeita-~e a lei da oft'erta e da procura. 
Mais de un •a vez tenho chamado a escla-
recida attenção do Senauo para este ponto 
que me parece imiJortant ismo. ' 

Com etl'eito, sr·. Presidente, já. vimos des-
cer, ao mesmo tempo, o preço do café e o 
valor do cambio, c, para citrtr apenas dous 
exemp los, lembrarei que em IK96 el'a, de 
l$1127 rs. pol' kilo o valor offi cial do carê 
estando o cambio à 7 3/4, no passo que em 
1898 era de 846 réi s, :e1~ do o cambio a 
6 12. 

Nas condições actuaes, it protlucção e o 
c.onsumo do cal'é approximadamentc se equi-
ltJJram, e a baixa do preço parece antes de-
VIda ás especulações t.lc i ntermedi<.~.rios, do 
que ao e ~cesso de protln cção . 

Acaute lemo-nos, porém, con tl'a. esta ulti-
ma hypothese, pol'q uo o:; cent r·os de consu-
mo não se desenvolvem na mesma prOllOrção 
qu~ os )Woductores e lembremo-nos que no 
ultimo decenn io a protl ucção em S. Paulo 
elevou-:o de 81 a 343 milhües de kilos e em 
Minas, julgando-so pela e.·pm·tn.ção, de l8!J2 
a 1897, de 68 á 150,millJ Cies, sem !'alar de ou-
tras zonas productot•as, qu t> egualmente se 
occupam de a.ugmentar suas cul turas . 

O de~envolvimen to de outt·as culturas se 
impõe como nece. sidade ul'gento. 

Nã.l) faça nosso descuido com que do novo 
se nos applique o que já. es .1•eveu certo eu-
ropéo, que o brm ilei1·o sd acreditrt no incen-
dio quando v; S 111'(J i1 · p la cumüJi,·a a laba-
reda. 

Entt'e as pl n.11ta ~ destinadas a auxiliar a, 
exportação, temos o encào. As impol'Lantes 
zonas da.s flot·e. ce nte~ ei d:ule" da Ponte 
Nova, Pe.;anhfL, Ub:i., Conoeic;ão, Ferros, 
Itahira e muitas outra .. pre:.::t~.m-se perfeita-
mente a seu pl a,nt.io. 

Na.s visinha.nças do Peça.nha, intelligente e 
modesto trabalhador jit culLiva. o cacáo e 
prepara excellente chocolate. 

O SR. P. DRl!liiOND: - li an no passado ti~ 
venH1S prova disto, pois foi mn.ndado para o 
Senado. -

O sR . . C. SENA : - A meu ver, sr. Presi~ 
dente, nmguem merece mais um premio do 
que aq uelle laborioso min eiro, qu e vae pou~ 
co o pouco ceeando uma· inclustria nova 
entre nós. 

Si para as industrias j{t formadas são 
sul1icientes os auxílios indirectos, tae. como 
~ran~po.rte facil e. braç•Js bat·atos, para as 
m~ustrtas , em VJrt de forma~;ão, em um 
pa1z como o no: so, são indisponsaveis os 
auxílios directos. 

As industrias não se animam com dircur-
so~, porém sim com dinheiro. Não queira-
mos q ll e nos appliquem os industeiaes a 
resposta do gallo no ourives que fazia o 
elol!iO da perola . 

Submetto minlla. emendn. á consideração 
do ~enad o, convenci elo de 9ue, a.p}H'ovan~o-a, 
c:onJ u uta.mente com o proJ ecto q 1e se discu-
te, prestaremo11 serviço real á. iodusil•ia 
mineira .. 

O ~R. R. HoRTA : -V. exc. prestará um 
grande serviço comprehenclendo na emenda 
tambem os cereaes, como fizeram agora 
d11 S. Paulo. (Apoiados. Muito bem ! Muito 
bem!) 

E' apoiada e posta em discmsão a se-
guinte: 

Emenda o ap~·ojecto n. 138, do Sen'ado 

Ficam extensivas as dispo~ições do art. 
l. · aos cultivadores do cet·eaet~ e cacâo, 
aberto a. esse fim ao governo o credito ne· 
r.esoario. 

S1J.l a das sessões, 25 de j ulllo de 1898.-
Co. ta Sena.-Camillo de Bri tto. 

O st•, C. de Britto começa dizendo que 
dl3via conservar se em silencio por já estar 
muito bem discutida e reconhecida a ne~ 
cessidade de passar este projecto ; entre-
tanto vae ligeiramente satisfazer a uma in-
formação pedida pelo nobre Senador, o sr. 
P. Drumond. 

Diz que todo o Senado tem consciencia do 
grande desenvolvimento que tem tido a vi-
tir.ultura no Estado de .Minas, pois que no 
primeiro concurso apenas 8 concurrentes 
se apresentaram, ao passo que no ultimo jà. 
se apreilentaram 54. 

i\ losT,ra que a despesa. tem sido mínima, 
a verba dos premi os durante 4 annos foi de 
200:000$, sendo o pn gamento feito a 50:000,3 
por anno ; e que deixou-se de fazer o paga-
mento relativo ao concurso de 1898 por não 
ter sido consignada no or<;amento a respe· 
ctiva verba. 

Faz vêr que o meio mais protlcuo ao das- · 
envolvimento da agricultura e a r.oncessão 
de premios nos agricultores (apoiados J, tra-
zendo para isso o exemplo da França, em 
cujas revistas se lêm constantamente leis 
concedendo :premias. 

O sa J. ALVAREs (barão de S. Ge1•aldo) :-. 
Mas lá têm postos agricolas. 
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O SR. P DRUMOND :-Nos Estados Unidos 1 
ba um a repartição que tem 800 empregados 
en carregados sómente do ensaccamtJnto e da 
di stribu ição e exportação de sementes . 

0 ~H. J. ALVARES (barão de .' . Geraldo);-
E' importanto ! 

O SR. C. DE BRITTu :-Premias e distribui · 
ção de se mentes ; es tes Jous favores che-
gam. (Ha um apm·te). 

Quanto is escolas, o orador não as con-
demna · Lu simplesmente tbeoricas ou pra-
ticas, os resultados sempre são mais demora-
dos que os resultan tes da concessão de pre · 
mi os. 

Não sabe o motivo por qu e o prt1jecto 
qu a~ i sossobrou em 2 a discussão. 

Recorda -se o orador do seguinte facto re-
fer ido pelo sr. senador R. Horta : o Estado 
de S. Paulo, que tem importação de cereaes 
no valor 50.000:000,), trata com todo o em· 
penho de faze r· passar um proj ecto conce· 
dendo pre mias aos cul tivadores de cereaes ... 

O sn. . J. ALVARES (barão ele S. Geraldo) :-
Esta imi tando Minas. E' costume de todos 
os Estados imitar Minas . 

O ~ R . B. DE Lmn :- A Camara Municipal 
de S. Puu lo já tem uma lei a esse respeito . 

O sH. . C. oc: BHJT'l'oJ: -não sabe a que sere-
tere o nobre senador, o sr . B.l de Lima ; 
m~ s sa be que lá as muni cipa li da.rtes começa-
ram a fa zer concossões de premies, como a 
de Catagu; zes e outJ'a~ . Exposições reg io-
naes e premies são estímu los as indu stri as, 
jJelos quaes não cessa o Senado de providen-
ciar. 

Desde 1893, votou ·se uma lei concedendo 
premies aos cultiv adores de cereaes, mas 
foi para a Camara e lá naufragou, e IHl Ca-
mara ' Muni cipaes começaram esse empenho 
e hão de assim augmentar a sua renda . . . 

O SH. J. A:LVARE~ (barão de S. Geraldo) : -
Mas, de que serve si nã.o ba dinheiro para 
pagar ?- Fica no papel. 

O sR C. DE BRITTo .. . e é preciso que o Es-
tado vi em socco1 ro. 

São essas as cons iderações que o orador 
julgou 1 ever fazer em re lação ao projecto. 
(Mu i to bem ·!) 

Nin guem mais pedindo a palavra. encerra-
se a di scussão, ficando a votação adiada 
por falta de numero. 

2.n PARTI> 

Até quat ro hoJ·as da tarde : 
Votação da indicação n. 2, do sr. Gomes 

da Silva, sobre a conve ni encia de represen-
tar-se aos pnd•·res da un ião e ao Con()'resso 
Feder11.l, pedin do providencias qu e gar~ntam 
os interesses da industria past ri !. 

Votação, em terceira di scu s ~ ão, do proje-
cto n. 103, da C:1 mura, el e 1897, fluctori zando 
o .governo a ced ~r á Cumara. Municipal do 
R1o Novo o prerho em que funccionou a ca-
dêa daqu rlla cidade. 
Votaç~o, em terceira discussão , do proje-

cto n. 1. .. 8, do Senado, prorogando o praso 
de .que tr: •ta o art. I.· dn lei n. 42, de 13 de 
ma10 ele .18P3, para a confere ncia de premies 
aos cult1 vadorl's de plantas in dustriues . 

Votação, Pll1 terceira discussão, do proie-
cto n. 140. do Sen ado, des ignand o o rl ia .21 
de abril de cada anno para para a obertura 
das sessões do Co ngresso . 

Di scussão unica do parecer n. 6 da coJÚ-
mi ssão de C~n s ti~uiçã0. e Pode;es, proro-
p:~n do por m <~ I S trmta dias a li cença conce-
dtda ao sr senador Go mes Vfl llndão . 

Primeir11 discussão do projecto n 141' do 
Senado, . au otori~ando o governo 11 despe~der 
a quant111 de ~e1scentos co ntos de ré is com 
a construc.ção de u ma egrej a para matriz 
da freguez1 a desta cidade. 

Primeira di scussão elo prqjecto n. 142, do 
Senado, creando escolas primari as em diver-
sas local idades do mun icípio de S. José 
d'Além Pnrah yba . 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 2g,:1. SESSÃO OROINAltlA 
~OS 26 DE JULHO DE 1898 

PrtESI DENCIA DO SR . AI\'TONIO MAU.TJNS 

( Vice- P1·asiclen le) 
~umiA nJ o: - Acla.- l' ol~çào ndiHtl:t. - Expecl i-

PUtr.. - Orrlem do rli a. - l'olaçOrs ad iaria'. -
Liccuçn ao s1·. 8enr•rtu r G. l'a lt ~rtão . - Projec· 
to Jl. 14 I rln 'cnarl n. - l' tdacã n rias 01atr rias 
cu ta rli cns;ão se al'lta eJH:• rr .. :la. - Continuação 

P1·njecto n . 14.0, do Senado ria rli s ~;u s~ão rio p roje~ l o 11 141, elo Srnarlo. -
E' lido e entra em 3.• di scussão 0 projecto DI ~C IHSo " reqnerii ii CJJt•1 rl n sr . . 1. Dnlra. - Pro-

n. 140, Jo Senado, designando o di<L 21 de jecto n. 14?, elo Senado. -- Ordem do rlia se-
guinte. abri l dt3 cada anno para a abertura das ses-

sões do Cungreso. Ao meio dia, feita a L; ham ada, acham-se 
Não ba ,·endo quem peça a palavra, encer- presentes os srs . Antonio i\ lai'tins, Jo~quim 

ra-se a discussão e tlcaa votação udiada por Dutra. P. Drumond, Be J' JHlrd ino de L1ma, 
falta de numero. Levinrlo Lop( s, .Jo aq uim Alv11res, Nogue ira, 

Nada mais havendo a t ratar-se, e sr. P re Carlos Sã, Me:. ll o Franc0, G .. mes da S1lva, 
sidente J es ;gna para 26 do corrente a se- Costa Sana e Pereira da Costa, faHa ndo com 
guinte : causa par·ticipada os sr~. Si l\'i ano Brandão, 

I Necesso Ta\·ares , Roque tte, Yall adão. Olivei-
ORDEM DO DIA. Ira Penna, Ferr·eira AIYt3S, Rocha Lagôa e 

I a T Josino de Brito, e sem ella os mais senbo-
. PAR ~> I res. 

Até um a hora da tarde : Abre-se a sessão. 
Leitura da acta, exped ien te , apresentação I Lida a nct.a da sessão an•.ecedetlte 13 posta 

de pareceres, uroj ectos , indicações e req ue- em discussão. é esta eu cerrada sem debat.e 
rimentos. • . e adiada a. votação por :a lta de numero, 

'I 

,, . 
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O SR. J. nSECRErARIO dá conta do ~egu i nte: 1 Procet.l~n do-so á ,·otação. ~o parocer li. 6, 

I da com nmsão de Cons tJtUJ ÇHO e Poderes e 
EXP~>D t ENTE o mesmo npprovnllo o rae a aJ·cb h·al'-so. ' 

Um telgra.mma dos Deputados fedeJ'ii 6S Continuação da rl iscussl(f) do JJI'Ojcc /fJ 11. 
mineiros convidando o Senado a fa z~r- se re- 111 do .. en'' ;0 presentar no h::\llquete qu e. no d1a 28 do ' 
corr •nte , vne eP dnclo Pm homena gem ao Continúa a J. n disc u s~ão do p roj ~ cto n . 
exmo sr. dr. Fl'ancisco Sil viano .de Alm eida 111, do S.•n11rlo. 
BrlltHlão. o I'S • • Joaquim nutra (2 .. ''eCI'e/aJ'io ):-

0 SR. Pn.E~IDI~NTli: rleclara que, em nom e Sr· P1·esillent·•. pe·li n pa lav ra pnm t'eque-
do Senado, acce ita e ng!'arlecfl o convite que rc1' que o pr"ject.o ap1'esentad o pelo nobre 
acnbn el e ser feito, e nomoia par11 represe n- st? nadoJ' , o H . L. Lope~. m ~tnt.land o despon-
tar o Senad o o SI'. senador Nece~i o Tara- der pela verln «Obr<JS Pu bli cas>> a qunn t ia de 
rGs. 600:000 000, em parcellas de 200 : C'OO,~oro an-

Ni'ío havendo pare cere~, projectos, indica- nu 11es, par·a co nst1'ucç· o de u mfl e~rt> ja 
ções e requ er ime ntos, pass11 se á nesta Capi tA l, Yí\ it comm is ~ ão de Con:t itui-

2.• PA RTE IJA ORDEM DO DIA 

Votações adi ([ l([s 

Não havendo num ero, deixa sA de proce-
der á votRção clns matarias cuj a discussão 
se acha encenada. 

Licença ao s1·. senaclri'J' r; , Valladão 

E' li elo e entra em u n iea d iscus~ão o pa-
rece i' n. 6, da commiF~ão de Co nst.i tui ç1ío e 
Pod ere.•. prorop::1ndo por mais tr inta dias a 
li cença co ncedida ao sr . Amador Go mes Va l-
larl1ío. 

Não havr nrl o qu em peça a pnlnvra, en-
cerra se :t di scu ~são e fica a votação ad iada 
por fa lta de num er0. 

Pl'uj ecto n . 14 1, do Se.1Ct'lo 

E' lido e ent t'a em 1: discussão o projecto 
n . 141, do Sanar! o, au ctorizando o governo a 
despenr!er a qua nt ia de seiscentos co nto11 de 
rei s co m :-1 cons trucção de mna egreja para 
mat riz da fr·eguezia desta cidade. Compare-
se o sr. Rebê ll o Horta. 

çno e Pod e1'es a fi m d·l qu (~ es t,a subrc o mes-
mo r•mitta o seu p11recer . E assim procedo, 
st'. Presidente, porque paira m se1·ias duvi-
das em meu espi r·ito sobre n con t i uc iona-
lida el 'l rio projecto porqu anto, o aJ't: 72 
da Co nst. Federal, em sou § 7. ·, e bem 
llS>im a Const. t.lo E tado em se u art . 
3.·, 7.·, dispõe m nenhtt n culto ou e(l l'e,ja 
gosn; li sub ve nçtl 1 of!icial ?W •n lerti 1·elações 
de clependencia ou al l iança com o Uoverno do 
E·tado. 

Bem me reco t'clc.J, sr. I'I'Csid ente , que o 
illu,-Lre Se nado t·, ao j u ~tili ·ar o seu projecto, 
disse que 11 fí.o era propl'iamenL u llla su b-
venção a cul to ou egreja, porém sim um a 
especie de in demni zavão; m 1s, SI' . P1·e idon-
le, s i se trata de um a i n demniza~,·ão, de-
pendia primeiro de sab:3r-se qual o valor 
do t 11 mplo ~t demolir-se; e, Jemai~, si está 
no plano da co nstrucção da ci dado a de moli -
ção da egreja Matri z do antigo lll'l'aial, é 
claro que es te plano p. de ai nd a el' a ltera -
do p;do governo do Estado e a Matriz ser 
co nserva.t.l ,t; mas , da•la. a ltypo thesa de não 
se r conservada, depend ia de accórdo entre as 
par·tes , is to e, entre o GOY61' 11 0 do E.' tado e o 
sr. Bispo , sobre sCJbe J·-se qued o n lor oslipula-

Votetção das m"te1·icu cuja discussc"l~ se ocha do nes te accôrcl o para então dar-se credi to 
cncel'l'etda do Governo. Por emquanto, acbo que este pro-

jacto vem por dem ~ i s ~ob re car J'ega r a verba 
Havendo num ero, in terrompe-se a discus- «Obras Publicas>> , que ficará reduzida á in-

são do projecto para proceder-se á vota ção sig- ni ficante quantia de 600:000 _000, qu antia 
das matel' ins encerradas . por demais ri diculr1 para ns ne1·essidades 

Procedendo -se á votação dos actos da 2I. n publi cas do Est .ti o . ~l a , deixand o de parte 
e 22. 11 se~sõefl ord inarias , são as mesmas a ut ilid ade elo pro}3cto, o que mais acce n-
approvad s. · tuou em meu e~pir·ito foi a sua co n titucio-

Proredendo-se á votaç\i o da indicação n. nali dade . Pareca-m e que o pl'q jecto ela ma-
2, do sr. Gomes da Sil vn, é a mesma. tam- nõim porq ue y,t e é in co nsl.itucio nal, rum o já 
bem approvad a, indo-se fazer o necessar io procurfli mostrar· co m a. leiLUJ'a lo aJ·t. 72, 
expediente. §i.·, da Const. Federa l e a1·t. ::l . ·, s i.· da 

Em segu idtt s1i.o successiv:unento app1·o- Co nst .. do Estado. Em to rlo o caso, in lo elle 
vados em 3.· rl iscn ~são, com os respectivas á co m missão d"l Cons titui çãfJ e Po leres , esta 
emenrl as , e remettid· s á com mi s~ão de Re- enlitirit f1 re~ peito o sou parecer e rewlve .. 
elacçi'i0. os proj ectos n ~. 103, da Camara, de ri por certo as du\'id as q11 e pait'í\ 111 om meu 
1897, 138 e 140, rto Sen ado, o primeiro au- espírito. Ne'sas conrl i!iõe·, enrio à Mes a 
ctorizu.ndo o governo a ceder i Ca mara Mu - o segu inte requer imento: (L ,; ) 
nicipnl do Rio Novo, o predio em que func- · Req ueiro que o pro,iecto n. · tn \'Ú á com-
cion ou a cadéa daq uella cidad e, o segundo mi ~ão de Co nstituiçã0. 
pror·ogando o pi'aso de que tratra o art. 1. ~ Sa la das sessões, 29 de julho Je 180 .-Joa-
da lei n. 42, ele 13 de maio de 1893, para a qu im DutJ'a . 
conferenci a de pl'P mios aos cultivadores de Apoiado e em di scu ssi'i•J , é r st:t encel·ra-
pl antas industl' iaes, e o t erceiro design nn- ela se m mflis debate e ap p ro Y ;~ d o o req uel' i-
do o dia 21 de abril de cada ann o para a manto, indo u projecto á referid a cMn mis-
abertura das sesS'ões do Congresso. são . 
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Em seguida e approvado sem debate em 
li.· discussão o remettida á commissão de 
1'nstrucção Publica, o projecto n · 142; do 

enarto, creando escola~ primari as em diver-· 
;sas l oc~ lielad es do município de S. Jose de 
Alêm Parahyba. 

Nada mais havendo a tratar-~e, o sr . Pre-
l!ideilte de~igna para 27 do corrente a se-
uinte 

ORDEM DO DIA 
). ·· PARTE 

Até u ma hora da tarde: 
Lei•tura ela acta, expediente, apresentação 

e pareceres, projectos indicações e reque-
rim-entos . 

2.n PARTE: 
Até quatro horas da tarde : 

Prime1ra di scussão elo proj ecto 11. • 143, do 
Senadu, auctorizando o governo a prover os 
l{)gares t.le professores da Escola Normal da 
Ji:umaria. 

Terceira discussão do projecto n. · 136, do 
:Senado, aviventando as divisas entre os mu-
:gicipios de Bomllm e Entre Ri os. 

ACTA DA 24 .n SESS.:\0 ORDlNAR IA, AOS 27 
DE JULHO DE 1808 

l'RESIDEKCIA DO SR. ANTONIO MAR'1'1NS 

( Vice-P'I'esidente) 

SU:tlMAHIO :- Acta. -Votaçào adiarla.-Experlien-
te. -llellacçücH fioaes -Ordem elo rlia. - Projeclo 
n. Wl, do Sennrto .-Di scmso elo sr. J. Alvares. 
-Projedo n. 136, do Senaclo.-Ordcm do dta 
scguiule. 
Ao meio dia, feita a chamada, achaw-se 

jpreEentes os os srs. : Antonio Martins, Joa· 
uim Dutra, P. Drumond, Bernardino de Li-

_ma, Levindo Lopes, Carlos Sá, Me llo Franco, 
Gomes da Stlva, Rebéllf} Hor·ta, Teixe .ra da 
Costa, rosta Sana e Joaquim Alvares, fal-
tando com causa participada os srs. : Sil 
wiano llrandão, Necesio Tavares, Roq uette, 
"hlladão, Oliveira Penna, Ferreira Alves, 
JRocba Lagôa e Josino de Brito, e sem ella 
IDB mais sen bores. 

Abre-se a sessão : 
Lida a acta da sessão anteceden te e posta 

<em di scussão, e esta encerrada sem debate 
e adiada a votação por falta de numero. 

O sn. I.· ,'EeRETARio da conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

Um olTicio do sr. I.· Secretario da Cama-
:ra, communicando que, tendo sldo approva-
das as emendas ns. I e 5 oft'erecidas pelo 
Senado à proposição n. 115, foi a mesmare-
IDflttida á sancção, sob n. 58.-0 S<>nado fica 
inteirado. 

Passa-se à apresentação de pareceres, pro-
j ectos, indicações e requerimentos. 

0 SR. LEYIN DO LOPE3 oft'erece, por parte 
tla commissão de Redacção, as segui ntes 

Redacções finaes 

A commissão de Redacção oJTerece para a 
discussão a seguinte redacção li na! do pro-
jacto n. 140, do Senado, de revogação da lei 
n. 124, de li de julho de 1895 : 

O Congresso Legislativo elo Estado de Mi-
nas Gel'aes decreta : 

Artigo u·nico. Fica revogada a lei n. 124, 
de li de julho de 1895, que transfere para 
15 de junho o dio ela abertura das sessões 
do Congresso. 

Sala da!! com~r.issões, 27 de julho de 1898. 
-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra. 

A commissão de Redacção ofl'erece p::~ra a 
discmsão a seguinte redacção da emenda 
approvada pelo Senado ao pro,J ecto n. 103, 
da Camara dos sr~. Deputados, de cessão de 
predios á Cawara Municipal do Rio Novo : 

Ao art. 1.0 : 

Substituam-se as palavras :-onde funccio-
nou . . ate o fim do artigo, pelas seguin-
tes :-em que funccionou a Camar:t Munici-
pal e o que serviu de cadéa daquella cida-
de, si não tiver precisão dos mesmos. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1898, 
- Levindo Lopes.- Joaquim Dutra. 

Vão a imprimir-se para a ordem dos tra-
balhos. 

Passa-se á 

2.n PARTE DA ORDEM DO DIA 

P1·njecto n . 143, do Senado 

E' lido e entra em 1.a discussão o proje-
cto n. 143, do Senado, auctorizando o Go-
verno a prover os Jogares de p-rofessores da 
Escola Normal da Januaria. 

O SI'. Joaquim Ahm••cs (barão de S. Ge-
raldo) vem á tribuna simplesmente para fa-
zer uma declaração de voto. Vota contra 
o art. 2.·, porque entende que, uma vez que 
não appareçam concurrentes, deve-se aguar-
dar mais tempo. Entende que deve-se 
afastar do Governo tudo q uan o fôr nomea-
ção delegada, porque isso o vae collocar em 
difficuldades, sendo muitas vezes constran-
gido por am rgos em nomeações.-Acha mais 
effi caz o concurso. 

0 SR. MELLO FRANCO :-Mas O art. I.' já 
está em Lei ; o projecto e inutil. 

O SR. JoAQUlllr ALVARES (barão de S. Ge-
raldo) :-diz que neste caso vota contra todo 
o prQJecto. 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discussão e rtca a votação adia· 
da por falta de numero. 

P1·ojecto n . 136, do Senado 

E' lido e entra em 3.8 discussão, que é 
encerrada sem debate, e adiada do mesmo 
modo a votação, o projecto n. 135, do Se-
nado, aviventando as divi"as entre os muni-
cípios de Bomfim e Entt-e Rios . 

Nada mais liaveudo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 28 do corrente a se~ 
guinte 

·, 

SI 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTE 
Ate uma hora da tarde : 

Leitura da acta, expediente, apresentação 
de pareceres , projectos, indicações e req ue-
rimentos . 

EGUND,~ PARTE 
Até quatro horas ela tarde : 

Votação, em pl'imeira discussão, do pro-
jacto n. 143, do Senado, auctor1zando o Go-
verno n. prover os Jogares de professores ela 
Escola Normal da Janunria. 

Votaçfto, em terceira discussão, do pro-
jecto n. 136, do Senado, avivento.ndo as di-
visas entre os municípios de Bomftm e En-
tre Rios. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 25.• SESSÃO ORD lNARIA, AOS 28 DE 
JULHO DE 1808. 

PRESIDE:NCIA DO SR. ANTOd O MARTI NS 
( Vice-P1·esiclente) 

S ~ I ~I;\ H 10. - ,\cla .- \' ola{'~D ri c a ela nl razada.- He-
prcsc n!a~· ao da Cnmara tlluni cqlal ele Ouro Fi110 , 
perlin r:o a rcl'ognçào el o nrt . lO I da C:othltluição. 
- Pareceres <lú commis>üc~ . - H trlacç~o final il'l 
projeclo n. I3t;, rio Senarlo -O t·de tn elo clia.-Yo· 
laçües.-Orrlcm do dia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamado, acham-se 

preseutes os srs . Antonio 1\fartins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Bernardino de Lim a, Le-
vindo Lopes, Camillo ele Br ttto, Joaquim Al-
vares, Mello Franco, Ferreira Alves, CPsta 
Seno., Ciomes da Sil r a, Taixeira da. Costa e 
Rebello Horta, faltando com c'lusa partici-
pada os srs. Si lvia no Bra1 dão, Necesio Tava-
res, Roquette, Valladão, Oliveira Penna, Ro-
cha Lagoa e Josino de Brito, e sem ella os 
mais senhor~Js . 

Abre-se a sessão: 
E' lida e approvada a acta ela ses8ão ante-

cedente e bem assim a da 23." sessão ordina-
ria.. 

Não ha expediente, 
0 SR. MELLO FRANCO envia á Mesa a se-

guinte : 
Rep1·esentaçí1o da Cama1·a Municipal de Otwo 

Fino, pedindo a t·evogaçtlu do cwt. 10·1 da 
Constit tt ição 

Camara municipal da cidade tle Ouro 
Fino. · 

Exmos. srs . Representantes do Estado. -
A Camara Municipal desta cidade, usando 
do diteito que lhe confere o art. 121 da 
Constituição do Estado, vem representar a 
esta illustre Assembléa sobre a instante 
necessidade de ser reformada a diSJ.iOSição 
do art. 104 da referida Constituição que fere 
direitos de uma classe que, constituindo um 
dos poderes da União, reconbAcido pelas 
Constituições Federal e estadoal, a magis-
tratura tem ainda a ardua missão de ze-

lar pela boa applicação da lei , garantia del 
todos os direitos suciaes. 

A Camara Municipal, esperando que os il-
lustres e d1gnos representantes do Estad<J 
se dignarão tomar em considerr:ção a sua. 
representuçrro, pede permi~são para ponde-
rar que a disposição CIJnticlu no art. !04 da 
Constituição es tadoal, constituinclo lei de 
excepção, torna-se odiosa e anti -liber·ar., 
poi s não lh a cons ta que nen11Um outro Es-
tado da Uni ão te nha con &a grado di ~posiçã® 
analoga om suas C'onstilu ições. 

A disposi ção da Constituição, contra a 
qual tem a hon1'a de representar esta Muni-· 
cipal idade, em vez de garantir aos magis-
tt'ados, que a viela inteira co nsagram a@ 
set'viço da patl'ia, velhice calm a e hon rosa.. 
ao contrario, accena-lhes co:n a miseria. 
pura si, no caso de invalide3 e para suas fa.-
milias no de morte, porque no geral são 
pobres estes funccionarios , pois vive m de 
or·denados irrisul'ios, comparados com os: 
que recebem os de ou tros paizeG, mesmo 
america nos e por isso imposs ibilitados de 
curarem do futuro dos seus, faze ndo econo-
mias. 

Pelas ra zões espendidas, pede esta Municii-
palid ade ~e ia decretada ú refórma do ~:~Lludi
do art. 104, da Consti tui ç-ão do Estado a 
restabelecida a aposentadori a com venei.-
mentos aos funccionarios elo E~ ta do e espe-
cialmente aos magistrados e as im praticar•ão 
os seus repre <en tu n tos. um a c to t.le reconhe-
cida e elevada justiça. 

Saúde e Frut.el·nidad e.-P<1ÇO da Camal."ct 
Muni cipal ele Ouro Fino, 15 de julho de 1898. 
- Cyro Gonçah·es.-Dr. Felici ano Duarte de 
Miranda..-Belmiro Antonio de Ol iYe ira.-Se-
bastião Pi res Ribeiro.-Alberto da Rochac 
Leite.-Belmiro l:lapti ta. da. Silva.-Urbanll· 
José de Mellu.-M anuel Lopes Pinheiro. 

Vae á commissão do Constituição e Pode-
res, publi cando-se antes no jornal o1ticial. 

A requerime1tto do sr. P. Drumond, o Sl". 
Presidente nomeia. in terinamente para mem-
bro da com missão de Instrucção Publica, e!Bt 
substituiçllo ao sr. senador Roquetto, queJ 
se acha ause nte, o sr . Gomes da Silva . 

Passa-se á apr·esentação de pareceres, pro-
jectos, indicações e requerimen tos. 

Pctrece;·es 

O SR. J. ALVARE.' , ob tendo a. palavra, otre-
rece, por parte da commissão ele Requeri-
mentos de partes, e vae a imprimir-se pan, 
a ordem dos trabalhos, o segumte : 

A commissão de Requerimentos de par-
tes, a que foi presente o requerimento da 
bacharel Victorino Antonio do Sacramento~ 
juiz de direito da comarca de Bôct Vista do 
'Tremedal, ao qual j untou attestado medic(J) 
e pede um anno de licença, e ele parecer 
que se adopte o seguinte projecto 

N. 1,14 
O Congresso do Estado de l\Iinas Geraes de-

creta : 
Artigo un ico. Fica conced ido um anno d~ 

licença, com metade dos venciJnentos, para 
tratar de saúde, ao bacharel Victorino Anto-



nio do 8acr11 mento, j uiz de direito da com ar-
ca de Bóa Vista do Tremedal : revogadas as 
disp o~ i ~;ões em contrario. · . 

Sala das co mmissões, 28 de julho de 1898 . 
-Joaqu im Alvares , relator .-Joaquim c. C. 
Sena .-l~ran cisco Perreit•a, Alves . 

O sn . DRt :~ro~ n , obtendo a palavra, o:trere 
ce, pot• pa r tn dn comm issão de fns trucção 
Publ ica G vae egualmente a imprim ir se para 
a ordem elos uaba lh o ~, o seguin te : 

A co n JJn i s~ão de ln stt·ucçãu Publica, a qu e 
foi pr·a ~ e n Le o projecto n . 142, do Senado, 
cren ndo esl!O ins prinHu·ias em dinrsas lo-
cali dades do nn llli cipio de .' José cl 'Ai ém 
Para!J yba, já a pp r~vado em l,n d1 scussão, é 
de parecer· que se,J<I o mesmo submettido à 
2.a e approvado . 

Sala da s com missões, 2 de j ulho de 1898. 
- P_ Dt·umond . -Go mes da Silva 

O SH. L. LOPES, obte ndo a. palavra, offere-
ce, por· parto da comnJissão de Redacção, a 
seguinte : 

Reâacça() fi n"- t 

A c Jmmi-,sü0 de Reda çii o o[ erece pnra. a 
d i s c u s s o~ o a ;wguinte rcdact,:fiO do proj ec to n. 
108, du Sell <<tio, do p ro t'Ogi:lçilo de pr!!.SO mar-
c ado na lei n . ,12, do 1893 : 

O Cou gi'Osso do Estat.lo tl e Mi n11s Gora e· 
decr·el::t : 

Al' t . I.· Fica pt•o t·ogado por mais 4 nn nos 
o praRo marcado 11 fl art. l. · da lei n. 42, de 
13 ti o mni<J ele 1893, para n. co nf'e!'encia de 
p rc1uioH aos culti vado t·es de pl antas indus-
t ri'tes , vi tic ul tut·e~ . fabr ica ntes de Yinbo e 
cul tora~ de bicho de S(' da . 

r\ I't :! . · SiLo am pli ndas as di. posições desse 
arti go aos cultores de rer r: aes e de cacau, 
fica ndo para e. te fi m abe rto ao governo o 
neccs~rw i o crccli to . 

Art . 3: l{ evogam se as di spos.ições em con-
t rar io. 

'ala dns .ommissões, 28 do j ulho tle 1898. 
-Lev in tlo Lope3.-Juaq ui m Dutra. 

O UE>~I o SR . requet' e obte m dispensa de 
imp reR:;:tu e de in terstício a fim rle que se,J a 
a m e~ma immediatamente di scutida. 

,\p prova,tl o o req uerimento, entra em cli s-
são e é ap provada sem debate a. referida 
r ed<teÇfí'l, a qua l va e a copiar-se para ser re -
met t id a a Camara dos . rs. Deputados . 

'SEGUNDA l ARTE DA OR DEM DO DfA 

Votações 

Procede ndo se it votação do proj ecto n. 
143, do .~e nado, 11 uctorizando o governo a 
prover• os logat'dS de pl'ol essores da Escola 
Normtd da Ja nuat'i a, é o mesmo reje1tar.tu 
em primeir·a discussã11 e vae a a rchivar-se. 

O SR. C.uri LLo DE BR :TTO, obtendo a pala-
vra, pede pal'a ._e consignar na acta que vo-
t ou a favor ti o proj ecto. 

0 SR. PRES! DENTE declara que O pedido do 
nobr·e Se nador sef'á atte n(lido. 

Proced endJ· se á votação,em 3. · discussão , 
do proj ecto n. 136, do Senado, aviventando 
as divi sas entre Bomfim e Entre Rios, é o 
mesmo tambem rej eitado e vae, egualmente} 
a arcbi v ar-se . 

' I 

0.~ SRS. JOAQUIM ALVAitES, CA JIHLLO DE BRI-
•ro, Cos'I'A SE ~A , P . DIW~IOND E GoúEs DA 
SrLvA, pede m para se consignar na acta que 
votdram a favot• do projecto . 

0 SR. PRESIDENTE declat•a que O pedido dos 
nobres Sen adores sera attendido. 
. N~ da mais bavendo a t!'a tar-se, o sr. Pre-

std.ente designa para 29 do corrente a se-
gu lll te 

OHDEM D ' DIA 

] ,o PA li TE 

Até uma hora da t arde : 
Leitura da act.aJ. exp edi ente , apresentação 

d.e parecere, , proJ ec tos indicações e reque-
rimentos. 

2.' PA il'l'E 

Até quat t'o horas da tarde : 
Di scus>ão da red acção final do rrojecto n. 

140, do Senado, designando o dia 21 de abril 
pal'a a abert.ura das ses,ões Jo Co ngresso. 

Dt scuwlo da redacção fin a l da emenda 
o.li'erecida pelo Senado ao pr-ojec to n. 103 
da Cam ar9.,. de 1897, auctorizando o gover~ 
no a ceder <~ ca.m e~ ra muni cipal elo Rio No -
vo o pretlio em que l'un cci onou a cadéa 
daq uella c i ade. 
Lev >wta-~ e a. sessão. 

ACTA DA 26.• SESSÃO ORDI NARIA, AOS 29 
DE J ULHO DE 1898 

PRESIDE NCIA DO SR. ANTLINIO MARTINS 

( Vicr:- r'residente) 
SU.\1 ,\I ABIO :- Acla.- Vota(·<lo atl iada. - Comm uoi-

ta<;tlo do sr. J(u1Jil8e l ~~:: l \ .- Ordem rio rila.- Di s-
<.: 11 · ·;iu ti ~ redacçào ll 11 rt l dn p ro j ~:c l o 11. 140, do 
Sc nado.- l'olnçàu úa acla da ses~ão antecedente. 
- Di scussão (la redacçào llual da emc11da ofTere· 
cida pelo Sc naclu ao projeclo n. lt!S, da Ca m:1ra, 
el e 1897. - 0IJservações e requerimento elo sr. 
Mell o F1 a"co. - Ohse rvaçiJes do sr. Pr l.ls icleule.-
\'oto de pr.zm· pelo fallecimento do desembarga. 
dor Aurl' IJO A. de l•'iguc1 redo Camargos.- Ordem 
do ctia ~t · g uiote . 

Ao meio dia, feita a chamada, acbam-se 
presente~ os srs. : Antonio Martins, J. Du· 
tra, P. Dr umond, B. de Li ma, L. Lopes, J. 
Alvat'es, C.tl'los Sá, C. Sena e Ku bitschek} 
faltando eom causa pu.1·ti cipada os srs. : 
Si lviano Brandão, N. Tavat·es, Roquette, 
Va.lladão , O. 1-'en na , J. de Brito e Nog ueira, 
e sem eJ Lt os mais senhores. 

Abre-.~ e a ses8ão : 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discu ~ são} é e$La encerrada sem debate 
e adiada <t votação por falta de numero. 

Não ha expediente. 
O sa. KumTscHEK, obtendo a pala Ha, com-

m unica que, por legítimos motivos e inde-
pendente de sua vontade, viu-se obt·igado a 
ausentar-so desta cidade, deixando por isso 
de comparecer a a lgumas sessões; pelo que 
espera que o Senado llle relevara esta falta, 

S3 

O. SR .. PRESIDENTE declara que o Senado I Requeiro seja nomeado um membro da 
fica mtetrado. . . . commissão de Constituição e Poderes para 

Nào bavend~ pareceres, proJe~tos , mdtca- dar parecer sobre o projecto n. 129, do Sena-
ções e requertmentos, passa-se a do, do anno passado, e que seja reimpresso 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA e distribuído o mesmo pr·ojecto inserto a fls. 
114 dos annaes do mesmo anno. 

Redat'Ção j inat do p1·ojecto n . 140, elo Senado Sala das sessões, 29 de julho de 1898.-V • 
M. de Mello Franco. 

E' lida e entra em di scu ssão a redacção 
final do prtj ecto n . 140, do Senado, designan -
do o dia 21 de ~:~ hri l para a aber-tura das 
sesstles elo Qongr es. o . 

Comparecem os srs. Rebéllo Ho rta , Ca-
millo de Britto e Teixe ira t!a Custa . 

V ilaçã·J .la act o cl 1 . . 1essiio antecedente 

Havendo num ero lega l, pr·ucede-se á vola-
ção e é appr·ovad ê.t a acta da sessão antece-
dente. 

Não baYend ' qu em peça a palavra sobre 
a retl acção Ji ual do proj ecto n . 140, eocen ·a-
se a discussão e p rocedendo-se á votação é 
a. me. ma approvada e vae a cop1a1'-Se para 
ser rem e L t id ~ a Camara dos srs. Deputados . 

Rcdacção fina l cl[l. emenda o f!'el' eciclc~ pelo 
Senado r o p1· o,jecto n . 103, da Camm·a 

E' lida, enll'a em di sc ussão e é approvada 
sem debate a rec! Hcção tina! da emenda of-
fer·ecida pelo Se nado ao proj ecto n. 103, da 
Camara, de 18!:!7, auctorizancl o o Go verno a 
ced er a Cama.ra Munici pal do h.io Novo o 
predio em ,1ue fun ccionou a caclea daqu ella 
cidade, a qual vae a copiar·-se para ser de-
volvitl a com o re ferido projecto á Camara 
dos srs. Depu tarlos . 

O sr. lUello l~raucn (pela on lem) :- Peço 
a v. exc., sr . Presidente, que se digne con-
sul tar a casa. s i me concede urgencia para 
apresentação de um req uer·imento. - Consul-
tada a C;~sa, concede a urgenCJa pedida. 

0 m . fELLO f'RANCO (voltando á t?'ib ~tna) : 
- Sr. Presidente, queria 3pr·eg<m tar o reque-
r imento , que vou submettet• a co nsider·ac,:ão 
do Senadu, na hora propt·Ja, mas , como v . 
exc. sabe, não havia numero para· votar-se, 
pelo que tive de retal'dar esse requerimento. 

O anno passado !'oi po r mim apresentado 
o proj ecto n. 129, que importa a reforma 
do ar·t . 104 da Const. do Estado. Este pro-
jacto está submettido ou, . 11 ntes, está na 
pasta da commissão de Constituição e Pode-
res para receber della o seu parecer. 
. Entretanto, occorre-me uma duvida: é 

que eu fui nomeado um dos membros dessa 
com missão, e fui tambem auctor do projecto 
de qu e se tra.t n. A com mis~ ::Lo com põe-se 
actu a lm ente de 2 membros, um dos quaes 
está ausente. Entretanto, pelas representa -
ções, que v. ~xc . tem visto, de diversas Ca-
maras Munici paes, e de outras que espero, 
creio poder a!Ilrm ar que a mttioria das Ca-
maras Municipaes, de accôrdo com o signa-
tario do proj ~ cto o:fferecido o anno passado, 
ped em a rAforma do art. 104 da 9onst.. para 
restaurarem-se as aposentadorias dos func-
cionarios publicos. . . 

Eu requeiro a nomeação de dous mem-
bros, sendo um dell es art-hoc, porque julga-
me impedido de dar parecer sobre um pro-

.J ecto de que fui auctor. 
O SR. PRESIDE~<TE diz que o projecto vae 

ser re1mpresso e distribuído, e nom eia u sr. 
Bernardt no ele Lima para substituit• interina-
mente o sr. senador Necesio; qLw, quanto á 
nomeação de um membr·o acl-hoc, :;e udo o 
regime nto om isso nessa pat·te, vac co nsul tar 
a Casa si consente na nomeação . - Consulta-
da a Casa, re olve affirmativamente. 

0 SR . PRESID ENl'E diz que, em vista da de-
cisão da Casa, nomeia o sr. C. Sena para, 
com os srs. C. de Bt•itto e Bernardino de Li-
ma, membros da com missão ele Constituição 
e Poderes, dar parecei' sobre o refer ido pro-
je to . 

0 SR. COSTA SENA, obtendo Ul'gencia re-
quer que se consulte a Casa si co nsente que 
se in sira na acta um voto de pesar pelo fal-
lecimento do sr. desembar·gador Aut•e lio A. 
Pi res de Fi gueiredo Camargos . 

Appr·ovado o req uerimento, o H . Presiden-
te declbra que vae ser co nsigna ·~ o na acta 
o voto ele pesar requerido pelo nobre Se-
nador. 

Nada mais baven do a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 27 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO D!A 

PR IM EIRA PARTE 

Até um a hora da tarde : 
Lei tura da acta, expediente, apresentação 

de pat•eceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

SEGUNDA PARTE . 

Até quatro boras da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 143, do 

Senado, auctorizando o Governo a prover os 
Jogares de. professores da Escola Normal da 
Januaria. 

Tarceira discusFão do projecto n. 136, do 
Senado, aviventando as divisas entre os mu-
uJcipios de Bomf1 m e Entre Rios. 

Levanta-se a sessão. 

ACTI\. DA. 27.a SESSÃO ORDINARlA, AOS 30 DE 
JULHO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. JOAQUIM DUTRA 

( 2 . · Sec1·e a1·w ) Assim, sendo essa uma materta tmportante 
e urgente, vou submetter á consideração do 
Senado o seguinte requerimento : ( Lé) 

SUIIIMAIIIO : - Aota. -Votação arlincla. - EXPE• 
DtENTE. - Pareceres rle com missão.- Ordem do 

A. S.- 11 



Stl 

dia - ProJcclo n . 14,1, do Se nado. - Projt'Cio no anti go monopolio do Estado sobre as 
n. 111 2. ri o SP nnrlo. - Yola\·àcs <d iad as. - Or- minas tl e ouro. 
dem tln rli a sep ui nt'! . Ao meio din, fe ita a chamada, acham-se Em 2·n discussão purece que deYe ell e ser 

P
resent.eR os srs. : JoHqu im Dutra., B. de adap tado com as emendas que suggerir a sabedor·ia do Senado _ 

Lima., P. Drumond, Camillo de Britto, Ku bitsl'hel\ . J. Alvares, Carlos Sá, F. Alves, S;ll a das eommissões, 30 de ju l1 1o de 1898. 
Rebéllo Horta e Costa Sen11, fa.ltando cnm - Rebell o Horta. - C'am ill o de Britto. 
causa parti ci pada , os srs. : Si I vi'> no Brantl ílo, 0 m: s~w SR . oil'erece mais, por parte da · T 

1 
tt 11 commissâo de Constitui ção e Poder·es e vae 

Neces10 avares , loque e, Va adão, Oli vei egualmente a impri miP se p:wa entrar 11a 
ra Penna, J . de Bri to e Nogueiea, e sem . ella , o~ mai s senh ores. ordem dos_ tr~balh os, u seg~u~te : 

Abre-se a ::;essão : A comm r ss~o de Const1tu.1 çao e Poderes, 
Lid fl a acta ela sessão antot:odento e posta I tendo om Vista o roquermH'nto ~to sr. 

em di scussno , é est.~L encerl'ad a. sem' clebu,te, s~n ; tdor Mello Fran?o, sobre o prn.J ecto n. 
e ad iada a votação por fa lta de num ero. 17;• m:~ende que deve ser approv;1.clo en: l. •~ 

0 SR l.' SECrtETARIO dá conta do se- di. C U S~d.~ . . . uin te De?Ot'I' Idos 7 aunos de experJencHL em 
g quas1 todos os E~tados,cacla vez mais se afflr-

ExPEDIENTE ma no o piri ta elo legislador ~L convic(,:ão ele 
UmarepresPntação ela Camara Municipal que o lem ma da Constitui ção ele 24 de fe-

de Inh aúma, fazendo ver' a conveni e n ci o~ de vere iro, « a aposentadoria só pndfl rá ser 
passar por• aq uell a cidade a E. de Ferw dada em caso de rnvalld ez » - pl'eclo mina 
que rl e8ta Capital 8e dirige para o centro do na organ ização elo funcciona li smo ; um u, vez 
Est"do .- .-1..' con>1nissão de Obr~ s Pnblicas. extreme de abusos, não ha receio que ella 

Um olfl ci o do pres icl e11te da Camara Muni se conve1·ta em pensões. 
cipal do Araguary, env iando, pot' cópia, um a Não passtt cles perceb iclo o numero de em· 
representação de contt• ibuin tes tla s rendaR pregados valetud inarios que, no empenho 
muni cipaes diri gida à respecti va as ~embléa ?e. cumprir dever·es, extenuam-se com pre-
muni cipn l,co ntra todas as leis e deliberações JUI ZO da admini straçao pnblh:a . 
daqu ell n. Camnra, dur .. nte o auno el e !897. Quando as sociedades inctustriaes prata-
- A' commissilo de Camru·as Muni cipaes . gem os operarias nos casos do enfermidade 

o m . P. ORU:IIONn, obtendo a palavra, di z e do velhi ce, não póde o Estado abandonar 
que estando auRe nte um clo :s membt• s da em situação sim elh ante, os seus auxili ares : 
commis•:lo de In ~t 1 ·u cção Publica,o o que se A op in ii'io manifesta-se a favor ela medi-
acha presen te. ju lgando-se impedido de as- da, tendo sido até hoje . ubmett idas ao cor-
signnr um pn rPcer que te m de sor apresen- po leg i ~lativo 22 rept•esentações das Cama-
tado, p ~J rl i a por isso a nomeação in ter·ina. de ra s Mun icipaes. 
um membro para a referi ·la commissão. Do art 121, § 1:, Lln Constitu ição, Yê-se 

O m . PnE<IDF:NTE nomeia o sr'. se nador que ómente á maioria cabo a. fac uld.nde de 
Rebê t o H .. r-t,t que, obten lo a pal:tvr·a, perie S•>l icitar a reforma, sentlo precisas 57 das 
excusa d.o carg·,,visto julgar-se tam b.e m im - L 15 municipalidade oea existentes . 
pedido . Além disto a inic iativa coube ao Senado 

O m . PnE. I DENTE no1r.eia o sr. senador uma vez representado pela terço. parte d~ 
Carlos Sú . seus membros, seguindo-se nos tramites du. 

Pas<a- se :1 apresentação de pareceres, pro- di cussão e ela vot,rtçã.o por um biennio a 
)ectos, inrlicações e req uerimentos. consagração da reforma. 

Pa1·ecercs O projecto _re~trin ge a concessão das apo-
O sR. CAMlLLD DE BRITTO, ob tendo a pala- sentaç!orws lnmtanclo o tempo ele serviço de 

vra, ofl'e ,·nce por par·te da commissllo de lO a 30 annos e:ITectivame nte prestados ao 
JustiÇr• o Legislação , e vae a imprimir-se E ~ tado, 0 a incompatibi lidade para qual-
para ent rar JHt on lem dos trabalho, o se- qu er empl'ego pu blico- e respeita os clirei-
gui n1e: to. adqu iridos dos empregados anteriores 

A com mi ssão de Ju stiça e Legislação , ten- iL Constitui çilo e claquell es que pertenceram 
do em vi sta oproj oc to n. 139, sobre explora- ao quadro das Secretarias durante o Impe-
ç:'l o de miuns, já app l'ovado om 1.• cllscus- rio foram aprove1tu,clos na actual organiza-
são, e ti l" J)arecer que seja submett iclo á se- ção. 
gunda, tal como se acha organizado, de con- Na orbita ass im traçada estão acautelados 
formu.Inde com o principio constitucional, direitos do funccionario e as garantias elo 
que suj eita a propr· i e d c~ d e das min as or Thesou ro publi co, sendo para notar-se que 
terreno pal'ticul nr ao direito commum . as aposentadorias na situação actual não 

O pr·oiedo regul ariza a exploração nas oneram em muito o orç .menta. 
terr·us publicas , garantindo os di reitos dos Entre professores e antigos empregados 
descobridores, e respe itando a posse dos ex- ha aposentados cuJ os vencimentos impor-
plorudores durante o tempo em que man- ta m em 203 contos, numero e quantia sem-
tem a. minas em activid ad.e . pre decrescentes pela acção das leis rJatu-

No regnnen da accessão, convinha deixar raes c das dispos i ~ões que permittem a 
â industt in. a liberdade de que elta precisa acce itação de cargos áqueltes que readqui-
para o seu desenvolvim ento e attracç:lo dos ,. 1·irem a validez 
capitaes, não cstatumdo u. no va legislação Sala das comm:ssões, 30 de julho de 1898. 
regras de detalhe que tiveram a sua razão -Costa Sena .-Camillo de Britto. -

S ii 

O SR. P . DRUi\IOND, por parte ela commis-
são de Instrucção Publica o:trerece e vae 
tambem a imp rimir-se par~ entrar na ordem 
dos trabalhos, o seguinte : 

A com1i1i ssão de Instl•ucção Publica a que 
foi prese nte o requerimento dos m~mbros 
da Congregação da Escola Normal Livre 
fundada nesta cidade, pedindo ser a mesm~ 
recon_hecida, afim de poder gosar das pre-
rogatnre s das Escolas Normaes do Estado · 

Con siderando que nenhum inconvenient~ 
ba ~ esse recon~1ecime nto, uma vez que se 
ver1fique t er srclo a referida Escola fundada 
de .accôrdo com a legislação que rege a ma-
terta ; 

Considerando que as Escolas Normaes 
equi~ara~as ás do Estu.do, ficam sujeitas á 
fisca llzaçao tlo Secretario do Interior po-
dendo o Governo . suspender ou cassar as 
prerogativas de que gosarem quando jut crar 
conve ni ente, é de ' o 

PARECE H, 

que seja deferido o requerimento adaptan-
do-se o seguinte projecto ' 

O Con gr·esso do Estado. de Minas Geraes 
decreta: 

Ar·.t. l. · Fica o Presidente do Estado au-
ctorlzado a conceder á Escola Norm~l Li vre 
f?nd acltL nesta cidade, as mes mas proroga~ 
trvas tl e que gosam as do Estudo ás quaes 
fica ass im equiparada. ' 
. Art. 2. · A concessão de que trato. o ar-

tJgo a n tecede~te , sú te!':\ lagar depoi s que 
o goYemo YerJficar terem sido satisfeitas as 
condi çõos prcscr iptas uo art . 212, do regu-
lamento que baixou co m o decreto n. G07 
de 27 de fevereiro elo 1893. ' 

Art. ~ . · Revogam-se as di 'P03ições em 
contrar!o. 

Sala das commissões , 30 ele julho de 1898 . 
-P. Drumond.- Carlos Sá. 

Passa se à 

SEGUNDA PARTE DA ORDiÚri DO DIA 

Jl1·ojeclo n . 114, do Senado 

. E' l ido e entra em primei ra di scussão, que 
e ~ncesrada sem .debate, ficando a votação 
acl1ada por falta de numero, o proj ecto n. 
144, do Se nado , concedendo um anno de Ji-
c~nça ao juiz ele di t•e ito da comarca de Boa 
VIsta do Tremedal. 

P1·ojecto n. 14.2, do Serwdo 

~· li do e en t~a em segunda discussão , por 
artrgos successJVos, o pro ,e c to n. 142, elo Se-
nado, c roa ndo esco las primar ias em di vet'-
sa~ localidades do mun icípio de S. José de 
Alem P.1rahyba . 

Não havendo quem peça a palavra encer-
ra-se a discussilo, e lica a vota rão' ad iada 
por falta d num ero , 

. NadtL ma1s !J avendo a tratar-se, o SI'. Pre-
Sid_ente designa pam 1. · t.le a()'osto a se-
gumte - o 

C'RDEM DO DIA 
PRI~!EI RA PARTE 

Ate uma liora da tarde: 
Leitura ela acta , expediente, apresentação 

d_e pareceres, proj ectos, indicações e reque~ 
r tmentos. 

SEGU NDA l'AR'l'E 
Até quatro horas da tarde : 

Votação, em primeira discussão, do proje~ 
c to n. 1114 . do , 'enado, concedendo licença ao 
j uiz de cl ieeito el a comarca de Boa Vista 
do Tremedal. 

Votnção, em segunda discussão, elo proje~ 
c to n. 142, ~o Senado, ct'eando escolas pri~ 
martas em dtversas localidades do município 
t.l.e S. José d'Além Parabyba . 
. Continuação ela terce ir~ -di;;cussão, elo pro~ 
Jecto n. 124, da Cama_ra, : de 1897 r e()'ulando 
,.. nomeaç:.to el e substitutos de lentes ~u pro· 
fessores dos Gyrunasios. 

Levanta-se a sessfio . 

ACTA. DA 28 . · SESSÃO OIWlNARIA EM I . • 
DE AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR . JOAQUDI DUTRA 
( 2: Secreta1·io) 

SU \IMAIIIO :-Acla .- Volaçii o act iarla. -Ordem do 
clia.- \'ot;lçOrs acl iarlas.- Projec lo 11 . 142 da Ca. 
mura, de ISJ7 .- Discurso do sr . 1\uhilsc h e lc~ 
Disçurso c emenda rio st·. JoarJll im Alvares .-
Dist:lii'SOs dos s1·s. C. de fl ritlt1 , Cos ta Sel ld e 
f( ulli bchclc. - Orrlcm do dia scgu in te. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os Sl'S . Joaqui m Ou tra, Bernardino 
ele Lima, P. Drumond, Levindo Lopes, Kubi· 
t.schek, Cam ilto de Brit-to , Joaquim Alvares 
Carlos S:i, Ferreir·a Alves, Gomes da Silva ~ 
Costa Sena, faltando com causlt participada 
os srs. Si lviano Brandão, Neces io Tavares, 
Roq uette , Va ltadão, Oliveit'a Penna, Josino 
de Brito e Nogueira, e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida a :\Cta da sessão antecedente, e posta 

em discussão , é esta encen•ada sem debate e 
ad iada a votação por fa lta de numero. 

Não ha expediente. 
O sn.. Go,rms DA SILVA, obtendo a palavra 

envia :i Mesa um otficio elo sr . senador Joa~ 
quim José ele Oliveira Penna, pedindo proro-
gação da licença em cujo gow se acha, pül' 
mais qu aronta diaq, visto continuarem ain-
da os seus inco m modos, co mo prova co m o 
attestado medico quo apresenta . Vae á com· 
mi ssão de Const.tuição e-Pod.ere.;; , 

Não havendo pareceres~ · projectos, indica .. 
ções e requerimentos, passa-se á 

SEGUN DA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Vot ações adia 'as 

Por falta de numero, deixa-se de procede!' 
â votação das ma terias cuj as "cliscm óões se 
acham_encerradas . 



P1·ojecto n . 12-1, da Camm·, ., de 18 07 

Con tinú a a 3.· di sc uss[o do proj ec to n. 
124, da. Camara, de 1897, re~ ulando a no-
mea ção de substituto d •~ lentes ou profes-
sores dos Gyo . n ~si os , cu njunctarn ente com as 
emendas qu e .Ja f'or ;l lll upp rovadas em 2.·, 
e com a ' Jrerec id a pel·J Sl' . senador Ber -
dnrdino tl e Limn . 

O SI'. Uubits checl• :- (Não devolveu o 
SeU di RCUI 'SO). 

O st· •. JmuJuim Al nll'es :-(barão tlo S. 
Geraldo) :-Sr- . Pt'es id ente, peui a p <~ hl .vra 
par<> <~ p re~e n tur uma emenda do projecto 
em di scussão . · 

Pela leitur·a dessa ememla os nobres se na-
dores verão qu e el:a é justa, e é um a conse-
quen cia rla O! l e nua tio ~ t' . B. do Lima . ( Lé 
a emendo ) 

Oomprehenu em os nCJ bt'es Senadores que, 
si os venC11 11e ntos dos pr·ofessor·es ti o mu sica 
do Gymn ils io Min eii'O ti cam equiparados, 
pel:~ ref'cri dn emenda tio SI' . B. de Lima, oos 
de mai s lente•, não ha motivo para se ex · 
cl ui r , ou para se ti eixúr de eq uipara rtam be m 
os vencim <·n1 os do> proreswres de ar·tes do 
mel'm o Gyrnnnsio aos elos demais lentes. 

Como vi ram, é o que peço na emenda . 
E' apoiada e posta conjunctamente em dis-

cu ssão a seguin te : 
Emend .1 

Ficam equiparados os orden ados dos pro-
fessores el e at-tes , no Gymna~io, aos de mais 
let.tes. 

Sala d:ts se sões , t.· de agosto de 1898 . -
JoRquim Alv<tres . · 

o s r c:. ele Bl'itto : - ,Não devolveu o 
seu di scurso). 

O s1• . {:'. Senna :-(Não devolveu o ~ eu 
di scur~o) 

O Sl' . U:ubif s checlí :-(Não devolveu o seu 
diseurs"). ' . 

Não baveudo mais quem peça a pal avra, 
encer ra· 8e n. discussão, e fi ca n. votação 
adiada por t'al tu de num e t'O . 

Nada mais havendo a t t'n.tar-se, o si'. Pre-
sidente designa para 2 do corrente , a se-
guin te : 

ORDEM DO DIA 

I . ' P AR1'E 

At e unia bora da t arJa : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres , projectos, indicações e req ue-
rimentos. 

2.' PA RTE 

Ate quatro lloras da tarde: 

Votação, e111 terceira d i~cussno, do pr'o,iec to 
n 124, da Ca mara. , de 1897, l'Pg uh>t1dO a no-
meaçfw de sul>.,t iLUtos tle lentes ou pl'ofes-
so t'e, dos Gy1 nna>ios. 

Pt' im eir•;t di ~ c u ssi'lo Jo projecto n. 145 do 
SP nado , i!UCtol' izandn o vo verno n. roconh e 
cet• a Esco la Nol'ma l fu ntl C~ da ne3tfl cicl .• de . 

Leva ntil se a ses~ão . 

ACTA DA 29.• SESSÃO ORDl NA RI A, AOS 
2 DE AGO ::.TO DE 1898 

PRESI DENC IA DO SR . ANTONIO MA!lTII>S 

( rice Preo icl n t -3 ) 

SU .\DIAIIIO :- Ac la. -Yol tr;;i n ti .~ :1clas alrn~rlns
Exp~· tli c nle. -li rol · r e,. · nla (:·lf., da C:1111ara ·,lu·<i cipal 
ri > La l'lt ll; tiC< Parrl :! !tytJ;, f>t 'din dn a reln[.(a,·fln clr . art. 
11t4 ri a Lt> li > l l f ii i ~'. : I O . - I'.>I'CCC I'<JS r! t~ Cn mru i~ . ãn.--
lli iif ll l'!'tl r• prt>J ••r· to rl n >r . \!elltl Fr:•n rn. - Or•tem 
dn riia .- l' tda\·:io ti a:; n1;tl erias cujas di,cu,, üt•s e 
:•c lwm en{'(·rracln s.-l 'rojl!t 'ln n. 1•1\ ri o :'cHacln, 
rPI' t> IIIHt't' tt rin a Escct!a 1\0 1'1 11<1 1 LivH: errada 1 11 · ~ ta 
citlad P.- Di><'ll r:'o tlt> H . 1' . DruHro Htl. --l'an·ccr 
tl u CO II IIIli >>:i,t> .- 01' lcm rio rt1a . l '~ ll lllle : 
Ao me io-di n, feita cha macln, ach::r m·se pre-

sentes os srs . : 
Antoni o Ma r-l ins , Joaq uim Du l.i'n , P . Dru-

mond. Bern:wdino de ~i ma, Levindo Lopes, 
Cam tllo de Br' rlto, Kub tlschek, .lonquim Al-
vares , 1\le ll n Frnnco, Fe1 reira AlVt'S C<~ !los 
Sá, Gomes ria Silv11 , Teixe ira da Cost'u, ('os ta 
Sen n, faltnnd o co m a caus,t pa.rt icip:·d:, os 
~ rs . Silviano Br" ncl ão , Nece~i o T;I YJIT'es, Oli 
veira Penn n, Roq uette , C:omrs Vai] Hdlio Jo-
sin o de Bri to, Nogueira e Ro cha Ln cr Ôa e 
$C l11 ell a os m a1~ srs . b ' 

Ab re-se a ses ão . 
E' li da e approvada a acta da sessfio nnte-

cedente, e beur ass im as das 26 e 27.n se>sões 
ord in ar ias . 

0 SH. ) . ' SECR GTA R!O dit conta do seguinte 

ExPEDIEI" 'l'E 

O(fici fJS 

Um do pres idente da Camara Mun ieipnl de 
Pctsso•, tra nsm itti ndo u ma representação 
em quo a cnm rui ~ siio el e q ue trata o ar't 66, 
da lei n 2 de 14 de se tem bro de 1891, eleita 
pela respectiY:t n ~sem b l én mun ic ipal, pede a 
decr·etaçi\o de um a lei qn •l obr·igue os Cun-
~e l l 1 o s Ll il'l:'ict ·- es apres ei :L<Jrem suas contas 
na épo c t~ l flga l. · 

.-\' co mmi Fsilo rl e Cama t ;~s 1\'l un icipnes. 
Ou t ro da Camara Mu nir ip :' l ele P<.~lma en-

Yianuo ao Se na•lo a í!egui 11 te: 
Uep1·e.,entaçí1" ela C/11/Ut?'ll, Mvni cipa l de P·tl-

rnns perlinclo a J'erogot;.io clrJ r• 1·t. 104 da 
('on.Hitui çr'l•l, 

Votação, em primeira discu ssão, do proje-
cte n . 144, do Senado, concedendo :icen ça ao Camara Muni cipal de l'alm as, aos 23 de ju-
ju:z de direito cta comarca ele Boa Vi.sta. do lho el e 1898.- Exm. sr. Llr. Preside nte do Se-
Tremedal nndo Mineir·o. 

Votação, em segunda discu s ~ l:lo, do p t'nje- A Cnma ra Muni cipal nesta cid rtde , reunida 
cto n. 142, do Senado , creando escalai; pr·i- hnj e em S•' ~ão , ju lga de inadi avr l necessi-
marias e~:n div~rsas localidades do municipio J rlacl~ a reforma do art . 104 da Constituiçã_o 
de S. Jose d'Alem Parabyba. do Estado, para o fim do serem rest~:tbeleCI-

) 

S7 

das a ~ ap o enta ções, e, por i ~ so vem, usnntl o 
da nttrib ui ção qu e lhe confere o art. 121 da 
mew. a Cn u ~ titu i çflo, rcpre, rntat' neste sen-
tido ao Co ngr·e -F o por Yosso intet•m edio, por-
quanto < s senido1 es do E,tado, ao qual de-
di cam sua <•c t.iv id11de, deYem encon trar n'1 
velh ice c. u na inv!diu ez, amparo dos podct't'S 
do l~s t ; d n . 

Aprc •vei,a nrlo a opporttu >i tl ade,essa Cam Ht'il 
apreHenta vos , s mais altos protestos do 
suhid a con sid eruc:ão . 

Sa údo o t'r:•ternid ade. - f milio Bmncl ãn , 
Presicl ent.e, - Manoel111 el e i\len donc:a. Fi lli o.-
Mnnoe l Jo~t.i \'1 eira Pires .-Frank lill Pereira 
de Frei ta . - Oscar Tavures Nepomuceno. 

O sP. M ~>LLO FH.Al" CO, obtendo a pn lav ro, 
cO!lllliUn icn qu e tl eixou de co mparece r· <\~ 
ul tit nas du as s e~fôe~ por enco n1n •od ns de 
saud e; e <~p l ovcit<m do·se da oppor·tuniJ aue, 
enYi a á mesa a Fegui nte 
R ep?·esentaçflf'J cln Com<~? 'a Mu nicipal elo C'w ·-

·,..o d ·1 p,. n~ ahybo , 7Jecli11d0 a 1·evroga ção do 
art . 101 1l• t Cun;t.tuiçtlo . 
Camat' ;.t l\luni cipa l do CHrmo do P:Hn n-

hy ba, em 19 de julho de 189.'3 -llltm . P X!1l ~ . 
srs. - r\ Ca1n ara il'lun ic ip ~t l el o Carmo da 
Parn 11 li yb:• e n1 ses, ii o de hoje, re,o lveu repre-
sc-niHr w • pa trio ti co Con;.1 resso Min eiro !'obre 
a n ecl'~$ id ad e de se 1· r ev l•g-H do o art. 104 da 
Con strt ui c:ão F. ~ tn d oa l qu e ::.boliu as apose n-
tad or·ins dos run ccionarios pub licas. 

A expet' iencia tem demonstrado quão in -
,i u ~ tn 0 aqu olla di spOSi(,'ãO CJU< I 11ti0 SÓ Ye tn 
ferir direitos adqu er·i·los , como reduzir á 
l:lffli ct.i ss im<J Fituoção pecun im·ia aqu ell e qu e 
so en cnn ece e invalid a no ser·vi ço publico 

Us:Jndo pLds, pela prim eira vez, do direito 
qu e l he confere o art. 121 § J.· da mesma 
Con sti tui ção, e. ta Camnra o faz, conscia tl e 
que arlVOI!a uma caus rr nohre e ju ~ ta, espe-
rando que o Co n g res~ o Mineiro conv erter[, 
em lei o pro,i ecto <•presentado pelo illustr·e 
sen ado l' dt' . Vit'l!il io Martins de Mell o Fr·anro . 
- Saude e Fraternidacle . - lllms. txm s. sr.·. 
}'res idente e mais membros do Congresso 
Min eiro. - Th eopliil o de lleus Vieira, Prei' i-
clente.- F r a nl'i sco Cli er·u bi no V a rg. í! . - Ma-
noel Comi !lo.- Edmundo Danlés dos Reis. -
Jerony mo Jose Aman cio. - Jncintho Moreira 
Pim ent el.- Antonio Gon çalves du Silva. -
Bazi lio l.in s dn. ~ilva. 

O m . PH ESIDEI"T E fl('c lnrn qer, qunnto á 1. · 
parte, fi cn o Sen11 do in teirado, quanto á 2. 
vae a repr <:l ~entaçlio á com missão de Consti -
tuição e Pod eres, public<Jndo ·se antes no 
jorn al ol'fi c·i <> l. 

O Hlc L. Lorr.s, c,btendo a palavra, envi a á 
mesa. um n. representação ela Camara Muni-
cipAl de Dinmantina, pedindo para ser ele-
vado a 10 an no o prê•~o conceb id o pelo p!'O-
jecto n. 139, or;.t em di scu ,: sào no S"nado, 
para a descoberta Je minlls .- A' comm i s~ no 
de Ju sti ça e Lf'g isln ção. 
. Pa ~ s a-se à aprc·seuta ção de pH recere~, pro-
Jactas, indieCJções e requet imentos. 

Pan ce1·es 
0 m. CAMILLO I1E BIUTTO Offerece. por partr 

da comm ! ~Sào de Just1ça e Legisi<Jção, o so-
gu:nLe: 

A' Commi ~ sfí o de Legislação c .lu. t iça foi 
presente o prc tjecto n. 129, da Ca rn nr a dos 
srs. Depu t:l d o~ , re lnt.i vo á ad missi'i o de li .. caes 
na s me~a elei 1ornes u a r otaÇ'ão a dc s··oberto 
en1 ce rtos C11SO>'. 

Deterndnau do o§ nni · o de, ar! . 85 da Con-
stit.ui c; ão qu e enr 11 d<•S as r otar,·ões o roto 
:'olit secreto , pa t'ere ú com mb•~fto que a. cl.e 
Co nt•tl tlc;iio o Pod ~-res d•·Ve do se t· co usul -
tad a sobre o Cts sum pto. 

Saln. d .· s ~ s>ôe .< . 2 de a;rosto d·~ 1808. -
Cil •·111•> de Hl· ; Lt :~ .- R. Hol ta . 

Po,to , u1 cl iscu.siio, é es ·a encot r.1da sem 
debate e »rpt'or ad•l o p11 recer, sendl o pro-
j ac to a que" me;; mo se J'el'et e rcnwtlid o á 
co 1nmi>.ão dtJ Conl'titu ição e Pod ~l'C>' . 

O s r . ifl e llo J•' rnncu :-St' . Pro:: icle nte , 
obecl ece nolo ao. imr•u! :-os do nw u d e v ~: r , 
co mo represe nta nt · do Estado do Min as Ge-
rn es; e no dese mpenho do honl'usn m a ncl a ~o 
qU•l me foi con f'•~ r · id o pf lo povo mil'e iro, vou 
eump 1i t' o preceito da Cons ti tui .,:àL• que nos 
manda zolar pe la gunt'da della e Li~~ leis; 
por i,:so é qu e venli c• ap1 e>elrt al' no Sen ado 
um p ro i t~ c · o de lei que daq 11 i h a rouco lerei. 

Pe mi tt.am- m v . exc. e o Senado que eu 
o justifiqu e c rn po ucas palaH as. 

V. exc. sa be, s r·. 1 l'o;i detll e, que pe lo ar.t . 
1:3 uns di spos iç·ôPfi t r·;wsi tnr ins du no;:s:t Con-
st i t ui ~ íi.o , licou mu doda a Ca pi tal do Est.a do 
para um loc:ll quo !osso e:>eo llrid o prév iit-
mente. Na seg unda reuni ão do Co ngl'esw 
em Barbacena os e local fui escolh id o e cle-
te rmin li ÜO nn anti go arraia l de He lio Hori-
zo nte, para nell o ~e const ntit' n Ca pital do 
Estado, depois tl e fe1t• s o~ es tu dos rl el'initi-
\' 0 ~ que p1 ecedera m es~n re .. olu çrto uo Con-
gresso. 

Assim, essa id é;t que durante mui t.os an-
nos anteriores ag itava o es piri to pu blico a 
ponto de ser 11 e mo CO !l\'e' t id a e 111 lei que 
não mereceu sao cçli.u em 1&67, f'oi r·c-n lizada 
pelo Poder Le:;r is li11.iY o co mpete nte com de-
lel!a çào consti t ucionn l enr 93. 

Escolhid a a no,•a loca l ida !p, r.n mo v . exc. 
sa be, não r ast.a vn ~óuH~ n te qu e o Co11~ r·esso 
Min eiro a cl e te r min a~ ~ e depois do estudo 
prév io, para n Cltp ita l do E ta do; et'n tam-
bem indi spe nsavtl que p •ra lev;.r n il'tl ito, 
se adoptasse um c•·n.iun to de mecli dn. admi-
ni strativas in dispe1rsnreis para o mesmo 
fim . 

Os governos qu e se seaui nnll d•!po is da 
reunião do Cong1·esw em 13at•bace nu, Incum-
bid os da re ~ li za ~·ão ri a idéll da mud ança da 
C<•JJitnl, empe nh al'<•lll ~e par·a tra duzi! a em 
realidade . 

A todos el'~es Pt·es iuentes do E-lad o que 
dirigiram a arl min is ti 'HÇfiO publi c11, eu penso 
que d oYem o~ rend er n os~M louvol' rs ; mas 
a prin cipn l g l o ri ;~ dessn empresa co ube ao 
actual presirl ent.e, o sr·. dr·. Bias For·tes , que, 
dumn le os 4 an nos , praso a ~ si g n a do p11.ra a 
etl'ectividade delln , em pre!!OU tod r.s os seus 
es ft •l'ÇO~ parn len d-a a efl'eito. ( .·l po indos) • 

Assim, pois, sr·. Pt'es id ente, AU l;<JU o pri-
meiro a proclamat' os servi ços iu olri .laveis 
pre~ t :ulo s por· es~e benem erito cidad i'to. 

Mas Y. exe. e o Sl1 nAdo sabem qu e a mu-
rl a nç:.~ da Capitn l do E~ta ol o, da 'ci ol;• de de 
Ouro Preto para Bello 1:-lot• izo nto, n:w con-



sistia em um simples facto material de 
tramferencia da Eecle do Governo : era na-
cessari a, ind iS})ens}Jvel, como já di sse um 
conjun cto de medidas eles r i nadas á execução 
da itlêa , el e modo que nfw pertm basse os 
:planos do legisla dor , o eq uilíbrio nrça menta· 
rio e a vi da. polit,ica resu ltante do organismo 
constituciona l. 

Effectrvamen1e, sr. Presid ente, o Governo, 
-em execuçf10 ela lei n . 3 de 17 de dezembro 
de 1803, experl iu diYel'SOS fiCtOS rer uJ nmen-
tares para o exacto comp rimento de suas 
diSJlOSiçõos e no in tu i lo el e no pra ~ o prefi-
xado, e!l'cc1uar-Be a. mudan ça da Capita l. 

Um d<1S pr itll eiros actos fo i o decreto n . 
680, de 14 uo fev ereiro ele 1894 que creou a 
Commi · ~ã o Constr uctora da NaYa Capi ta l. 

Depois dos diJl'erentes netos do Governo, 
coM igna ndo p1ov idencias diversa s para a 
constr ucção ou Ca pital, foram tambem ou-
tros decretos exped idos pelo mesmo Gover-
no , re{! ulando outros a~ sumptos até qu e em 
12 ele dezembro elo a1mo pas~acl o por· Decreto 
n. 1.085 Joi instol lada a cidade de Minas, 
nova Ca pita l elo Estado e pora ella transfe-
rida a >éde do GoYerno . 

O Governo , })Or em, entend.;ndo que eram 
ll ecessm·iHs 011 trns prov id encias de carac ter 
.leg ishJti,·o por parte elo Co ngi'esso, e con-
scie nte de que zelarinmos, como ê do nosso 
deYer, pe la guu rda da Constitui çlio e das 
Leis, por Decreto n. 1.088 de dezembro de 
1897 creou uma Prefei tu ra na cici<J.de de Mi-
n as . 

O Decreto n. I .093 de 3 ele janeiro do cor-
r ente anno extinguiu a commi ssílo co nstru-
ctoriJ, e por ado do 4 de jaueit'O fo i confiada 
á, Prefeitura a direcção dos serv iços do es-
got·IS , aguas , rama l f'eneo, illu11 rin ação, ven-
da de lote urban os , ficando a cargo da Se-
cretaria da Agricul tura a Yenda dos ;otes 
suburbanos e a conclusão dos ed ificios pu-
blicos . ' 

r\. Prefeitura ê u ma entidade semelhante 
às munic i pai Idades com caracter ele li bera-
t ivo e execuLivo. 

D.ec. n. 1. 088 que creou, decla rou que suas 
di sposições seriam consideradas leis munici. 
pa es, como ê expresso no art. 4 ·. 

V. oxc. e o Seuado sabem, H . Presidente, 
que a Republi ca consagr·ou um a dualidade de 
governos : o govel'no federa l e o governo 
estadoa l. Os Estados federados devi am func-
cionar de ntro dos lim ites traçados pela 
Constituição da Un! ão , de modo que não 
lh es era li cito constituí rem-se de met neira 
ofi'ensiva aos pri ncíp ios traçados pt; la con-
stit ui ção Federal. A Const. do Estado ·de 
M1nas creo u um tripli co governo : o gover-
no do Estudo, o governo municipal e o go-
verno d istrictal. 

Eis abi, sr. Presidente , o orga ni smo polí-
tico em cuj os moldes devem ser vasadas as 
nossas lei8. 

Tendo sido desligado <.l a comarca de Sabará 
o districto de Bel lo Horizonte, para elle 
trans l'el' iU·Se a séde do Governo ; mas não 
era su tficiente uma. medida de simples divi-
Eão judiciaria; não bastavam as prov iden-
cias que o governo tomou para regular o 
Eerviço de construcção da nova Capital : 
ora necessario que nesse territorio desmem-
brado da co marca de Sabará se creasse uma 
individualidu.J e poli tica modelada pelo or-ga-
nismo estad•1al o essa não podia se r outra 
si não o muni cí pio. 

Assim , :sr. Pres id ente, o Govern o, compe-
netrntlo dessa. necossiclade, e pceveuelu-a, 
como que antecipou-a , crea ndo a Prel'e1t ur·a, 
que ücou com as pri ncipaes attr1bui ções 
privativas das mun icipalidades . 

Portanw, v. exc. Yé a necess idade que te. 
mos de adoptar um a medid a que nos levA a 
~ab ir do est~do trans itorio em que nos acha-
mos ; precisan1os entrar nos moldes da Co nst. 
do Estudo de l\1 i11 as de accórdo co m a Co nst. 
Federal, e é nosso dever zelar pela gual'da 
clella e das Leis i pol'que, trans!'er ida a ca. 
pita! para o districto de Bello Horizonte, 
l'ormou-se aq ui u m grupo de pop ulação com 
vida propria e ind ependente, comtitui u-se 
uma cidade i por consegr!Ínte , era indispen-

Sr. Presi dente , cu disse jà, no começo da savel que a es :; a cidade entl'asse na cumpo-
,j ustiJicaç-ã<• do proi edo , que a mudança da sição de um mun ic ipio, por que nenhurna 
Capita l não consi:;tia em um si mples facto póLio haver isulada sem viela muni cipal ; 
mater ia l de tr-ansferencia de :;éde de Gover- porque uma ta l supposição não teria apoio 
no, mas tambem in-·por tava n um conjuncto nos moldes el a Co nstitui ção . Estava, por-
de med idas de grll nde alcance , não só do tanto , preparada n te la com os com petentes 
.POder administratiyo como pelo poder legiE- OI' natos , falta n<.l o apenas receber a pintura . 
lativo. E' , sr . PreSJrlente, o que vam os faze r, era. 

Com o exemplo di:; w está a Prefei tu rn , ando a muni cipal idade. 
i ns~itui ção de cnrnctel' provi:; o!'i?, uma .es- O projecto que creou a Pre feitura de Bei-

:pecie de wccedAn eo do municlpJO , tal e a lo Hori zonte cl ispoz, de accórclo com a Lei 
estructura des:; a in stituição ele caracter mix- n. 3 de 17 de dezembro tle 18()3, que, em-
to, legJSllltiYo e atlmini strat iYo, mas que quanto o Concr resso nrro deliberasse re lativa-
não se cond1111 a com os moldes constituc io- mente a esse0 assumpto, os actos do poder 
Jiaes do noEso orgrrnismo :r oliti co. I executivo ser iam con siderados como ou t1·as 

E' um a ent itl <1de de tran sição, creada em tantas leis mu nicipnes; mas o Senado co m-
'Situ:.u;ão C> JJ(•c·ia l produzid a pela necessida- · prehendo qu e ma~ci.J a mos num terreno sem 
de de oo ter de fixar a nova Capita l em cir- firmeza o sem so lidez, em l. · lagar pc. rque, 
.cumscripçl'ro tor· ritoria ], on tlo nã.o Jwvia mu- sr. Pres idente, ao Congres·o Mineiro sómen-
nicipal idade. Por isso mesmo, por seu cu- te é l icito organizar ns muni cipa l id a d ~ s nos 
racter provi s rio e de transição é que de\·e termos elos arts . 75 a 80 da Consti tuição e, 
ser substituit.l t pelo mu nicíp io . O Governo orga nizadas ell as , não podemos interv1r no 
bem o comp rchondeu , tanto assim que no seu reg imen ; é d.e suo. privatiya e exclusiva 
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compete ncia reg ular os impostos sobre im 
mo ~" e i s ruraes e urbanos e sobl'e intiustrias 
e proti sEões. 

Ora, si o Congresso Mi neiro nl o pó de le-
gislar sobro esse assumpt,o, ó claro que o 
Poder Exe ut ivo mui to menos do que elle, 
porq ue ao Con gre so ó vedttdo deleg,Lr qual-
quer das suas attribuições pl'ivativas para 
o governo do E.-tado . 

Portanto. >r. Presidente , vemos que as 
med idas tomadas pelo gove 1'no UI'g ido pela 
neces~ idado do mom ento são med idas rle 
caracter tramit0l'io, que não oil'erecem uma 
super·ficie bast.anto so li da., para ~ e acco m-
modar aos preceitos da Constituição . 

PrecisD.IIl OS entrar no regimen da mora li-
dade dus lei::;, e, porisso, precizamos sub ti-
tuir por u m regimen normal o r egim en 
transitOl' iO , CI'endo pelo governo do E tado 
por uma necessidade publica de occasião. 

E' por e~ta r11 zão e inspirado pelo meu 
dever de repres<:'ntante do E ~tad o q U•3 ve-
nh o ofl'erecer á, consideração do Se nado o 
proj ec to que daqui ha poucos You ter a 
honr·c~. de lei', 

SI'. Presi dente, sabemos qu e, om mataria 
de Dir ito Cons tituciona l, é de privativa at-
tribu ição da Camara elos srs . Deputados a 
iniciativa sobre impostos e tadoaes, domes-
mo morJo que ó ele priv<tt iva. attribu ição 
elas muni cipali dades legis larem sobre e:se 
assumpto <1tti nente ao seu pecul iar inte-
re~se; nos e vedado delegar quu lq uer Ll e s~as 
attri buições . Isso e expresso na ComLitui -
ção m·t. 32. Nenhum ·imposto de qualqu er· 
naturoz poderá sei' cobrndo si nito em Yir-
tude ele uma lei que o auctorize o s · ns Ca · 
muras podem IP-gislar sobre o sou r egimen 
eeonomico e fin anceiro. 

Tendo o governo do E~tado, SI' . Pres iden-
te , adqu irido immoveis no perímetro da 
planta approvada para a construcção da ci -
dade de Min<ts, e immoveis quo importaram 
em som mas avu ltadas ao thesouro el o E~ta
do, ó preciso que esses bens, que constituem 
o seu pat.rimonio, estejam submettidos a um 
regimen estavol, reg ulado por leis estado-
aos. 

Ora, sr. Pr'es idente, ao Congresso elo Esta-
do cabe legislar sobre seus bens, cabe dis 
por do seu patrimonio, conformando-se com 
o di re ito comm um. 

Urgido pela necess idade do mome nto, o 
govern o te m mo ndado medir , demarcar, ven-
der proprios e aforar os im moveis elo Estado, 
sui eitos ao regimen com mu m; fu ndado nas 
di sposições da lei 11 . 3 adcl ic ional, indepen-
dente de leis ordi nar ias que o auctcrize m. 

Ul'giclo pelas mesmas circumstancias , creou 
uma tabella ele impostos munic ipaes que 
são de pr ivativa compet'lncia das mu nicipa-
lidades; toes como os de industrias e pro-
fissões, etc . 

O governo por uma serie ele medidas re-
lativas ao aproveitamento dos immoveis de-
sapropr iados pelo Estado, tem tomado pro· 
videncias relativas ao seu uso e goso, á 
t ran sferencia do seu domínio, á venda, á 
concessão gratuita e mui tos actos cuj a auc-

t.ori zaçilo pó,le só mente pr'avit' elas disposi-
.;õns ger110s cln lei n 3, mas são antes di c ta 
los pela necess dada elo occasi1 o 

l~ m virtude elo d i s po ~to no art 8 . · de ~sa 
lei , cab i ao governo a direcção econom ica 
e admin istrat iva do districto de Re llo Hori-
sn nte, des ligildo da comarca de SaiMrú, em-
quado o Con gi'esso não pl'ovidenciusse a 
respeito. E.' chegada a occas :rr ') ele provi-
denciar . 

Como disse a pl'incip io , não podomos es-
tar num terreno pouco solido e sem fi rmeza 
prec i:amos entrar no regimen da no rmali-
J.;·de e todos os motivos expos tos devem 
in tr·ui r·, devem induz ir o Congresso a r·egu-
tar·izar e encami nhar tudo a um regi men 
nor·mal, estavel e r.onst itucional. 

Por essa raz<lo, st' . Pres idente, entendi 
que não podíamos ficar incl iffdl'entes a esse 
e ·todo ele cousas o que t ínhamo necessi-
latle ele regu lae, de modo tlitin i t i ,-o , a crea-

ç::t da municip tl idade ; e foi oheclecen•lo 
a essas razões quo cu dirigi o project.o que 
YOU lér ao Senado o estou certo que, I'e met-
t ido ús illustmda:- com missões d.e Cama.I'as 
Municipaes e de Legis lação e Justrça, e sas 
com misões com a prof'iciencia que tem , cot•ri-
gi l'ão os mui tos defeitos , os erros e la c unas 
CJIH nel le HO contém, devido á, incompe te n-
cia de seu auctor. (Não apoia,ios ,r;er•tes) . 

Mas estou certo , se. Presidente, que os 
principias consngmdos no corpo desse pro-
jacto oncontcarão apoio no Congi'esso Minei-
ro, o o Senado tomando -os pal'a. ol1jecto ele 
estudo e CI'eando o !11unicip io de Be ll o Ho -
r isonte, deixari nos nossos annaes .nais co n-
acto tlo patriotism o, de amor e dedicação 
o bom .to Repub lica. 

V ao ler o projecto : ( LtJ ) ( Mtdto bum ! 
.lfuito bem ! ) 

E' l id o e vae a im primir para entrar na 
ordem clo3 trabal bos o seguinte : 

f'ROJECrO N , l4G 

O Congresso elo Estado de 1\Iinas Geraes 
decreta: 

Art. 1: No territorio do dis tricto de Bel -
lo Horizonte, designad o para a Capital do 
Estado pe lo art. 1. da lei acldic ionu.l n. 3, 
de 17 do deze mbro de 1803 e desligado da 
comarca de Sabarlt pelos decretos ns. 71G, 
ele 5 de julho de 189 1 e 776, de 30 ele agosto 
do mes mo anno, organizat'-se-ba o muni c1pio 
do mesmo nome. 

Art. 2: A organização municipal de l3ello 
Horizonte serà regulada peln, lei n. 2, de 14 
de setembro c! ~:~ 1801 e mais dispos ições pos-
ter iores om vigor, relati vas às municipali-
dades . 

§ 1: O mandato cto~ primeit·os vereadores 
e elo primeiro agente execut ivo que na 
eleição a que se pcoceder, se rá tambem o 
presidente ela Camal'a, terminaril conjnncta-
mente com o das outras municipalidades do 
Estado. 

O nu mero dos vel'eadores a se ·elegerem 
serà o de 9, representado o districto por um 
vereador. 

§ 2: Vt~rifi cados os poderes da nova Cu-
mura, na Iórma da legis lação em vi gor, fica 
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auctorisada a n~arcar os vencim entos do 
Agente Executivo Mun icipal, si entender qu e 
deva elle ser retri buido. 

2.n PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votação elas matehas cujas discussões se acham 

ence?'l·adas 
A sêde uo mu nicipio será a cidade el e 

Min as . Procedendo-se à votação das matarias cu-
3 . . A e l e i~·ã.o ria nora Cnmara será feita jas di ' cussões se acham,- e n cer~a.das, sã~ 

tr~s 1nezos depois da pu iJ li rução da pr·esen te u J.!pro ' aJo ~ em J.n d1scussao o pt OJe.cto. n_. 
I . ( LI ull ll' li à em Vi O" Ol' desde a data da r 1•14, do "enudo, co ncedenli o IICen Ç<L dO .J.~IZ 
el, I e . _ o J e J ireito ua comat'ca tle Bôa Vtsta do 1re-

mcsuHt pub l1 caçao . . meda l em 2." 0 de 11 , • 142, Jo me~m o Sana-
Art. :\. · . Fi ca o goHrno auct.o rlzado ?· Ju cr·~;1 nJ o escolas primarias em ui versas 

despe1 der pela Yerba « Obras .. !JubiJ cas » ale 1oca l1 dades do muni cípio de S. Jose d'Aiem 
a quantia ele cem conto. d.e reis co 1~1 ~. cc. n- l-' ;.ll·all ybu . 
trucção em tet·reno du Est,ldo, n a Capi ta l, ue o Je n . 144 , ae á co mmissão de Reque-

cl ' onde poss·1 f'u nc<: wn ar a. nnvn. · < d um pro 10 ' 9 1 8 oder:i rim entos de partes, o Je u.· 142, niiu ten o 
Cau•ara que no pr·u~~ ele ~t am 0 ~ ,

1 
'. soil'r·1do altera~;ões , fi ca sobre á, iVl esa para 

adqt:Iril 0 e 111 deorpOJ.a l-1o ~ \~·~~td~s d~1 ~~!p~~ entrar na OI'Li em dos trabalhos de, poi s de 
mumc1pnes, 111 em nizm 0 - ' li ndo o ll1 terst icio re gimGntal. 
ctivo preço . · 3 d' -. · · J 1 Procedendo-se a vota<;ão, em n Iscnssao, 

Ar t . 4.· . A' F'n?n,Jn, MurJI Cip.nl da.ctc ,at 0 uo prnjeclu It. · 124, da Cam ara, de 1897, 
de l\'l inas pertencera o s ~ ldo liQUido .dc~ s .1 0 ~1 - regulando a non1euç<lo de substitu.tos de len-
das ar·rec:ad;Jci <I S em ,' 11 t ud o de . a.ct,o . . ~ 0 tes ou prof'essores do Gy mnasiO, e o mesmo 
Podei' Ex ~cuttYO e OIÇ <t mcntt\ OJ gP niz<t 0 approvado cou1 as emendas ns .. I e 2 e eom 
pela Prefe1 t ura . . . . a ofl'erecida p ~Jo :o r·. HernarJuw de LHna, 

Art. 5.· Etn qu:111 to urw se d i ~t r·I buem por se nd o re j ei~ada a ue 11. · 3 e a o fferec tda 
lei os ~ervi(,'.O S a cargo da .P.l'e i ~ J t u ra, 0 JO- pelu ·1•. Joaq u1m Alvares, tendo s1du Je1ta a 
vm·no poder a se enr.' nel-(al _da utrec<;,lO, votação por partes a requen me nto do sr. 
supE" r inl r. nrl enci.n e II,~<il m~c;a~ ~e ll.es, rle Bei'Dal'diuo Je Lim a. . 
accó 1 d~ com 11s lfl stnt ~~nrs_..la ex p e _~ I? L1 ~ ~u Acloptvdo em 3." disc ussão, foi o pro,J eCt? 
qu e o f0rem pelo. Sec l.e:tarios de Esta 0 ta com as ~:nn eud a approvudus remettt•lo a 
pasta a qu e pt>rte ncere m. cu mmi Esão de Redacç:\o, 

Art. 6: São ser viços pr·ivativos tio Es~ado 
os que estiio fe itos e s~ lizerem 110 p e~ · lJn e 
tro cl;t Cap ital e de aeco rdo cvm a . dt ~pos t _
ção el o ai·t. 2: da lei n. 3, a.ddt ciOnal a 
con . titui çã o, sa lvo a co mpetenúia cl tt muni-
cipalidade nos que encetar e lhe forem pe-
culiare . 

Art. 7: Jun lo à Sec1'etaria .da Agl'icultu-
r a se rà cread a u m!.L di recto rta techn1ca. e 
admini stt·ativa com á ~ ecções .de servi ços 
corre .. ponJcntes ;\ OS que em VJrtude_do ar·-
ti"O antecedente 11caram a cargo do Estado. " . . o Go verno em regu l n.m e n ~o or~a n1zara o 
modo de sua installação e lt~n cc i o n a l~ento, 
aproveitando, tanto.qu c~ 1'1to for co nve111 ente, 
os fun ccionar·ios ex1stentes e nomeando 11 -
vremente os demais . 

As secções de aguas, luz, esgot?s_. v iação 
urbana e construcçües serão ull'lgldas por 
protiss ionaes subordinados a um ptrec tor . 
Cad ,~ secção terá. um escr1 pturart.o e um 
amanucnse. Haverá além disto na Director·ta 
um arch itec to desenhi sta e um a Judan ~e . 

Os ventdmentos d esse~ fun cciOnariOs sei'ao 
eguaes aos qu tl ora pcr·cebem os da ~n esm a 
cathegoria na Pl'efeitUI'a e Secr etar1as de 
Estado. 

Art. 8. · Logo qne se ja reconheciJa a Ca~ 
mat'il. Muni cipal de Bello Hor1zonte fi cara 
dissolvida a Prefeitura CI'eada pelo decreto 
n. 1.088, de 29 de dezembro de 1897. 

Art. 9: Revogam se a> disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1898.-
V. M. de Mello Franco . 

PaiSsa-se à 

PROJECTO N. 145, DO SENA DO 
Ue conhecim en to da Escuta No1·mal L ivr e, 

{undaclct n esta C'api tat 

E' li do e entt'a em 1.• d;scmsão o projecto 
11 •• 145, do St3nalio, auctorizan~o o Governo 
a reconhecer a Escola Normal fundada nesta 
cida1le. 

0 SK. P. ÜRUMOND (Nilo devolveu O seu 
di seu r·so ). 

r Ill ;S Utlill mais pedindo a palavra, encer-
m-se a J is cu3~ão e é approvado o proJecto, 
o qual é re01ettido á Camara uos srs. Depu-
tados. 

0 SR , C AMILLO DE BRITTO, obtendo u_rgen-
ci a, offeroce, por parte lia commt~sao de 
constiLui~\;10 e Poderes e vae a ImprtmJr-se 
para entrar na ordem dos trabali.JOs, o se-
guinte: 

Parecn· n. · 7 

A' com !l1 issão de Constituição e Poderes 
foi p rese.,te a petição junta do exm. sr . 
senador Joaquim José de O~iveira Penna, 
pedindo I·J·orogação por 40 d1as da licença 
em cujo g•Jso se acha_ . 

1 ~ attendendo a que continuam os motiV?S , 
pe los qu~ · s lhe f'ôPa _concedida a relert~a 
11cen ça , e a comm1ssao de par~ce r que se,Ja 
deferido o pedido de pror•ogaçao. 

Sala das commissões, 2 de agosto de 1898. 
-v. M. de Mello Franco.-Camillo de Bntto. 

Nacl<t mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa pat·a 3 do corrente a se-
guinte: 

9.1 

ORDEM DO DIA 

}.n PARTE 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos . 

2.a PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Primeira discussão do pro jacto n. · 129, do 

Senado, derogando o arL. 104 da Consti-
tuição do Estado. 

Segunda discussão do projecto n. · I 39, do 
Senado, regulando a exploração de Minas. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 30.n SESSÃO ORDlNARIA, AOS 
3 DE AGOSTO DE 1898 

PRESJDENCIA I O e R. ANTONIO MARTINS 

(Vice- P1·esidente ) 

SU ~IMAI\1 0 : -Ac la. -l'arcce res do CO IIJmlssao .--
Heclacçàu li'i •. :t i. - ·Ordem !lo Llia. - Projecto u. 
129, rlo Senado, rufo:·mando o art. lU•l da Consli· 

N.8 

A commissão de Requerimentos e Partes, 
á qual foi presente o requerimento dos em-
pregados aposentados, Francisco Gonçalves 
das Neves e outros, em que pedem 2 lotes de 
terrenos a cada um gratuitamente na Capital 
(nova), é de parecer que não devem ser at-
tendidos, por ser illegal a pretenção dos 
supplicantes. 

Sala das commissões do Senado, cidade 
de Minas, 3 de agosto do 1898.-Joaquim Al-
vares, relator.-Ferreira Alvares.-C. Sena. 

N. 9 

A commissão de Requerimentos e Partes, 
à qual foi presente o requerimento em que 
Jayme Bretas Bhering e outros emprel!ados 
da Commissão Constructora da nova Capi-
tal pedem como remuneração addicional a 
seus serviços que lhe sejam identicos favo-
res concedidos como o foram aos emprega-
dos estadoaes, isto e, a concessãu de lotes 
gratuitos na nova Capital, é de parecer que 
deve ser indefiritla semelhante pretenção, 
que não se baseia na lei. 

Sala das Commissões do Senado, cidade 
de Minas, 3 de agosto de 1898.-Joaq uim Al-
vares, relator.-Ferreira Alve~.-Cost9. Sana. 

N . 10 
tui ç;lo. ·- di ~c ursos 11qs s1· . Mell o lí' rau co e C. A commissão de Requerimentos e Partes 
Sena.-- !'J'OJeclo 11. 13!J. do Senado, regulando a · 1 r · • t · t d 1' 
exp l n mç~o de 111inas ·-·Disc ursos e emendas do a qua .101 presen ~ o requenmen o e A-
sr. Cos ta Sena. - Di scursos dos ,rs . Leviudo Lo· I fredo VJCente Mart111 s J.unror e. outros e~-
pes c P. Drun1onrl.-Ordern ~l o clia seguinte. pregados da Recebedoria de Mtnas na Capt-

. . . I tal Federal, em que pedem o augmento nos 
Ao rnew dra, feita a cha~ada a~llam-se Pl:'e- seus veci mantos, é de parecer que não de-

sentes os senhores: Antomo Martms, Joaqmm vem ser attendidos li vista do estado tinan-
Dutra, P. Drumon.d, Bernardino d? Lim~, r.eiro do Estado, que reclama economias. 
Mello Franco, Ferremt Alves, Nogueira, Tet- Sala das comm issões do Senado cidade de 
xeir~ d~ Costa, Levind0 Lopes, H.e~êllo Hor- Minas, :~de agosto de 1898.-Joaquim Alva-
ta, h.ubJtsch~k, Costa Sena., Joaqmm Alva - re~, relator.-Ferreira Alves.-Costa Sana. 
res, Carlos Sa, Gomes da Silva e Camillo ele 
Britto, faltando comcausaparticipada os srs. 
Silviano Brandão, Necesio Tavares , Oliveira 
Penna, Roquette, Gomes Valladão, Josino de 
Brito, Rocha Lagôa e Frederico Augusto. 

Abre-se a sessão : 
E' lida e approvatla a acta da antecedente. 
Não ha expediente. 
Passa-se á apresentação de pareceres, pro-

jectos, indicações e requerimentos. 

0 SR. JOAQUIM ALVARES,obtendo a palavra, 
ofl'erece, por parte da commissão de Heque-
rimentos de Partes e vae a imprimir-se para 
a or·dem dos trabalhos os seguintes : 

A commissão de Requerimentos e Partes, 
a que foi presente o projecto n. 144, já ap-
provado em I.· discussão, concedendo um 
anno de licença ao juiz do direito · de Bôa 
Vista do Tremedal, dr. Victorino Antonio do 
Sacramento, é de parecer que seja submetti-
do á 2. · discussão com a mesma redac<,:ão. 

Sala das commissõe ;; do Senado, cidade de 
Minas, 3 de agosto de 1898.- Joaquim Alva-
res, relator.-Ferreira Alves.-C. Sana. 

A S.- 12 

I , 11 

A commissão de Requerimentos e Par-
tes, á qual foi presente 0 requerimento do 
professor da cadêa de Ouro Preto, João Fer-
reira da Silva, em que pede sejam seus 
vencimentos equiparados aos dos professo-
res urbanos, é de parecer que não seja at-
tendido o peticionaria, por ser o seu traba-
lho e responsabilidade menc,re~. 

Sala das commis~ões do Senado, cidatle de 
Minas, 3 de agosto de 1898.-Joaquim Alva-
res, relator. - Ferreira Alves.-Costa Sena. 

N. 12 

A comm1ssao de Requerimentos e Partes, 
à qual foi presente o reque\ imento em que 
o porteiro da Secretaria do Interior, Fran-
cisco Gonçalves da Costa Leal, pede augmen-
to de seus vencimentos, é de parecer que 
não seja attendido seu pedido por ser o em-
prego remunerado convenientemente . 

Sala das commissões do Senado, cidade de 
Minas, 3 de agosto de 1898.- Joaquim Al· 
vares, relator.-Ferreira Alves. -C. Se na, 
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N. 13 

A commissão de Requerimentos e Partes, 
a que foi presente o requerimento do the-
sour·eiro ela Recebedoria ela Capital Fed~Jral, 
Augu~to tle Almeida Magalhães, em que 
pede o augmento ue seus vencimentos eu1 
50 'J . , ê de parecer que não deve ser atten-
dido por não comportar o nosso estado finan-
ceiro augmento de despesas . 

Sala das com missões do Senado, cidade de 
Minas 3 de ago~to de 1898. -Joaquim Al-
vares,' re lator. - Ferreira Alves. - C. 
Se na. 

N. 14 
A commissão de Requerimentos e Partes, 

a que fo i presente o requeriment? de Josó 
Pedro de Oliveira e outros auxiliares do 
chefe de officinas da Imprensa Offic ial, em 
que pedem augmento de seus orclenad?S, é 
de parecer quo não devem ser attend1dos, 
por importar augmento de despesa, o que 
não convêm. 

Sala das Com missões do Senado, 3 de 
agosto de 1898 .---Joaquim Alvares, relator.-
Ferreira Alves. -C. Sana. 

N. 15 
A commissão de Requerimentos e Partes, a 

que foi presente o req uerimento de Lo urenço 
Perez e outr·os empre1gados serventes da Es-
cola de Pharmacia em que pedem augmento 
de seus vencim entos , é de parecer que não 
devem ser attendidos por não convir abso-
lutamente augmentar a despesa do. Estado. 

SuJa das commissões do Senado, c1dade de 
Minas, 3 do agosto de 1898.-Joaquim Alva-
res, relator.-Fe:>reira Alves.-C. Sana. 

N. 16 
A commissão de Requerim entos e Partes , 

a que foi presente o requerimento da Con-
gregação dos professores e mestres do Ly-
ceu de Artes e OITicios de Diamant ina, em 
que peuem um a subvenção ao Con gress?, 
é de parecor que seja arch ivado, visto JÚ 
ter sido attendida sua pretenção em tempo 
opportuno. . 

Sala da s commisE ões do Senado, c1dade de 
Minas, 3 de agosto de 1898.-Joaquim Alvares, 
re1ator.-Ferreira Alves.-C. Sana . 

N. 17 
A co mmi ssão de Requerimentos e Partes, 

a que foi presente o req ue1:in:ento d? ~r. 
Izidoro Perei ra de Azevedo, JUI Z de d1re1to 
do Turvo pedindo um anno de licença para 
trata~ dl3 ~ua saúde, isto em 20 de agosto de 
1896, é de parecer que sej~ arch~vado ore-
querimento por não ter ma1s razao de ser. 

Sala das com missões do Senado, cidade de 
Minas 3 ele agosto de 1898. - Joaquim Alva-
res, r~Jator.-Ferreira Alves.-C. filena. 

N. 18 
A com missão de Requerimentos e Partes a 

que foi presente o requerim~n:to .de Herc~ · 
lano Ramos, em que pede privJlegw exclus1-

vo para exploração da mica, é de parecer 
que não deve wr concedido por constituir 
um m onopolio, que deve ser abolido de vez 
de nossas leis, e e contrario aos principias 
republi canos. 

Sala das commissões do Senado, cidade de 
Minas, 3 de agosto de 1898. :-Joaquim Alva-
res, relator . -Ferreira Alves.-C. Se na. 

N. 19 
A commissão de Requerimentos e Partes, 

a que foi presente o requerimento de Au-
gusto Pantaleão, em qu e pede ser pago de 
seus vencimentos no tempo em que esteve 
suspenso, e depoi s dem i tt ido, no tempo ain-
da do regimen passado, é de parecer que 
seja indeferido o requeri menta, por não ter 
fundam ento que o j usWique. 

Sa la das Commissões do Senado, cidade de 
Min as , 3 de agosto de 189 . -Joaquim Al-
vares, relator. - · Ferre ira Alves. - C. Sena. 

0 SR. LEVlNDO LOPES, obtendo a palavra, 
o'fl'erece, por parte da commissão de Reda-
cç:lo, a seguin te : 

A commissão de H.edacção ofi'erece para a 
di scussão a seguinte redacção das emendas 
ao projecto n. 124, da Camara dos srs. Depu-
tados, approvaclas pelo Senado em terceira 
di scussão. 

]. a 

Ao art. l. ·. Depo is da palavra-reitor-
accresrente-s e :- ou dire ctor. 

Ao me~ mo arti go J. o. - Accrescente-se in -
fine :-quando não for pe~ so a extranha ao 
estab elecim ento. 

3.:\ 

Accrescente-se : 
Art . 4. · O professor de musica do Exter-

nato do Gymnasio Mi neiro perceberio. venci-
mentos eguaes ao do professor da mesma 
mataria do Internato. 

Altere-se a num eração dos artigos do pro-
jacto passando o 4. · a 5·. 

Sala das conunissões, 2 de agosto de 1898. 
Levindo Lopes.- Joaquim Dutra. 

O MESMO SR. requer dispensa de impres-
são e interstício alhn de que seja a reda-
cção immediatamente discutida. 

Approvado o requerimento, entra em tlis· 
cussão e é approvada sem debate a referida 
redacção, a qual vae a copiar·se para ser 
remettida à Camara dos srs. Deputados. 

O SR. P. DRUMOND otrerece, por parte da 
commissão de Instrucção Publica, e vae a 
imprimir-se para entrar na ordem dos tra-
balhos, o · seguinte : 

Pa1'ece1· co p rojecto n . 1.45, do Senado 

A commissão de Instrucção Publica, a que 
foi presente o projecto n. 145, do Senado, 
auctorizando o governo a reconhecer a Es-
cola Normal Livre fundada uesta cidade, já 

.. 
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approvado em primeira discussão, é de pare-
cer que seja o mesmo submettido á discus-
são e approvado. 

Sala das commissões, 3 de agosto de 1898. 
-P. Drumond.-Carlos Sá. 

Passa·se á 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECrO N. 129, DO SENADO 
Re(o1•ma do art. 1.04 ela Constitteição 

Entra em J.a discussão, sendo a sua lei-
tura dispensada a requerimento do sr. Mello 
Franco, o projecto n. 129, do Senado, dero-
gando o art. 104 da Constituição do Estado. 

O sr. l'tlello Franco : -Sr. Presidente, 
quando tive a hon ra de apresentar á consi-
deração do Senado o proj ecto n. 129, do ao-
no passado, procureijustifical-o, tanto quan-
to era possível, de accôrdo com as conve-
niencias do Estado. 

Entrando elle, hoje, em J.a discussão, de-
pai~ do brilhante parecer da commissão de 
Constituição e Poderes, pouco rne restará di-
zer em sua justificação. 

Sr. Pre~ idente, pelas manifestações das 
camaras municipaes, pelo testemunho dos 
Presidentes de Estado, posteriores á pro-
mulgação da Constituição e, finalmente, pelo 
testemunho dos factos diat'ios que temos pre-
senciado, de empregados que se invalidam 
no serviço publico e que, entretanto, no ul-
timo quartel da vida nada tém a esperar, 
comprehende·se a grande necessidade de 
retocar-se a Constituição nesse ponto, que 
foi para com elles nimiamente injusta. 
(A11oiados). 

Sabemos, sr. Presidente , que o art. 104 da 
Constituição foi o resultado de uma reacção 
profunda, operado contra os abusos ~nter
iores sobre concessão de aposentador1as. 

Antes das antigas prov. inmas gosarem e 
entrarem na posse do direito de concederem 
aposentadorias aos seus funccionarios, quan-
do fallecia-lhes a competencia para esse fim, 
costumavam alias conceder licenças, por 
tempo indeterminado aos empregados publi-
cas. 

Pouco a pouco ia-se accentuando no es-
pírito publico a autonomia provincial, de 
modo que a aposentação entrou no goso e 
na posse das províncias como um dos direi-
tos provinciaes, direito de que ell~s usa~am 
largamente até a proclamação da Repubhca. 

A principio, quando as províncias legisla-
ram sómente no interesse de remunerar os 
seus funccionarios, qu e pela invalidez não 
podiam continuar no exercício dos cargos 
publicas, as despesas publicas não se au-
gmentavam e não pesaram ao thesouro. 

Mas, sr. Presidente, pouco a pouco, não 
havendo lei alguma que regulasse a conces-
são das aposentadorias, as assemblêas pro-
vinciaes começaram a regular o assumpto 
por leis especi1.1es á proporção que os fun-
ccionarios invalidas as requeriam ao poder 
legislativo. De maneira que essas leis espe-
ciaes concediam favores pessoaes e infrin-
giam os princípios de equidade e os inter-
esses do thesouro publico. 

Contavam-se, para a liquidação do tempo 
dos pretendentes à aposentaria, mezes e an-
nos em que elles não eram empregados no 
serviço do Estado. Essas leis particulares, 
sr . Presidente, eram o fructo do favoritis-
mo, da protecção dispensada a certos indi-
víduos que as solicitavam do poder legisla-
tivo; constituíam ell1.1s abusos numerosos e 
traziam estorvos á progressão da renda pu-
blica, e enormes encargos pelas despesas 
improductivas do thesouro para remunera-
ção de homens validos, que, entretanto, obti-
nham esses f a v ores. 
E~ ses abusos foram praticados em tal es-

cala que, proclamado o regimen republica-
no, por um natural movimento de reacçilo, 
as aposentadorias, que deviam ser mantidas, 
nos casos de invalidez, fo ram, entretanto, 
abolidas pela mesma Constituição. 

Mas, no espaço de tempo que tem decorri-
do desde a promulgação da Constituição atê 
hoje, a pratica dos negocias publicas nos 
tem mostrado a necessidade que ha da re-
vogação desse art. da Constituição, e dares-
tauração das aposentadorias reguladas , como 
devem ser, de modo a não trazerem nem 
choques aos princípios de equidade, nem 
encargos por dem ais pesados ao thesouro 
publico (Ap oiados). 

Sr. Presiden te , constituindo-se autonomo 
o Estado de Minas Geraes, era preniso que 
elle respeitasse os principias da Constitui-
ção Federal. A Constituição Federal mante-
ve, conservou o direito das aposentações 
pela invu lidez, como v. exc. sabe; muitos 
empregados publicas, que, por occasião da 
promulgação do novo regimen, ja tinham 
bastante tempo de serviço publico, viram 
frustadas as suas aspirações pela brusca 
adopção do principio consignado no art. 104 
da Constituição, principio on:·ensivo aos seus 
direitos ad11uiridos. 

Por essa fórma era preciso, de um lado, 
acautelar os interesses e garantir os direitos 
dos funccionarios, regularizar o ~arviço pu-
blico, estabelecendo regras severas e infle-
xíveis pelas quaes se modelassem as novas 
aposentações; por outro lado era preciso, era 
necessario raspei ta r os direitos adquiridos 
daquelles empregados, direitos adquiridos 
que foram mantidos pelo proprio acto do 
general vencedor ao proclamar a Republica. 

Está, pois, reconhecida hoje a necessidade 
da volta do ant igo regimen, em relação ás 
aposentadorias , regularizadas, porém, por 
princípios e regras severas, inflexíveis, que 
não possam dar laga r a abusos. 

Sr. Presidente, lendo-se a Constituição em 
seu art. I 04, nota-se uma flagrante contra-
dicção, que fere os princípios de equidade 
naturaes em todos nós. 

Com eft'eito·, ao passo que o poder consti-
tuinte aboliu a aposentação dos empregados 
civis , na mesma disposição consignou o di-
reito á reforma em favor da força publica. 
Mas, v. exc. sabe que, por mais relevantes 
que sejam os serviços publicas prestados 
pela força publica, nunca são elles superio-
res aos dos outros empregados civis do Es-
tado. 



E, pui' que razão, ~r. Presidente, baYemos 
nós de nos curvar · deante da força, conce-
dendo-lhes favores que são repellidos quan-
to se trata dos empregados que tinh am di-
reitos, direitos que deviam ser mantidos, 
reconl1ecidos e garantidos1 

Parecia, sr. Presidente, que nessa época, 
em que o novo regimen sabia de uma revo -
lução militar, o poder publico se achava de 
certo modo coacto e não sei mesmo qual o 
motivo que predominou no espírito dos le-
giRladores constituintes quando, por essa 
flagrante contradicção, concedendo a refor-
ma aos officiaes e praças da força policial, 
negava aposentação aos empregados publicas 
civis. 

Sr. Presidente, eu sei que o Senado de 
Minas Geraes é justo e quer restabelecer um 
regimen que em todos os paizes tem sido 
adaptado e que é conservado, como disse a 
illustre commissão, até pelas associações 
particulares, em favor dos seus bons servi-
dores; estou convencido que deaute desAa 
conVfmiencia geral para a administração do 

, Estado, deante das idêas justas que inspi-
ram o representante de Minas, as aposen-
tações hão de ser restauradas, porém ragu 
ladas por leis de modo a não darem lagar 
a abusos e sim a regular os direitos do.• 
empregados publicas em geral. 
_Nessas condições, sinto-me convencido de 

que o Senado não n\egará o seu apoio ao 
presente projeiJto. ( Muito bem.' Muito bem.') 

O .!Ir. ( . osta Seuu;L(Não devolveu o seu 
discurso). 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discussão, e procedendo -se á 
votação do prCljecto, ê o mesmo approvado 
por mais de dous terços, nos termos do art. 

, 121, § I.· da Constituição, e remettido á 
commissão de Constituição e Poderes. 

0 SR. JOAQUIM ÁLVARES, obtendo C.. palavra., 
pede para se consignar na acta que votou 
contra o projecto. , 

0 Sit. PRESIDENTE declara que O pedido 
do nobre senador será attendido. 

Projecto n . 139, do Senado 

Exploração de minas 
E' lido e entra em 2.a discussão, por arti-

. gos successivos, o projecto n. 139, do Senado, 
regulando a exploração de minas. 

Em discussão o art. I.· 
O sr Costa Sena envia á Mesa a seguin-

te emenda : (U) 
Em j ustificação dessa emenda, diz o orador 

que a lei de terras reservando as mtnas dos 
terrenos devolutas, reservou tambem as fon -
tes mineraes ou tbermaes de applicações the-
rapeuticfls, e, pori sso, lhe parece razoavel 
que as pesquizas dessas fontes sejam regu-
ladas pela mesma lei. E' por essa razão quo 
manda á Mesa a emenda que acaba de ler. 

E' lida a seguinte emenda : 
Art. I.· Depois da palavra - minas - a c-

crescente-se :- e fontes mineraes ou tber -
maes de applicações therapeut'icas. 

Apo:ada e posta conjunctamente em dis-
·CUssão, é esta encerrrada -sem mais debate 
e approvado o artigo com a emenda. 

Os arts. 2. · e 3. · são successivamente ap-
provados sem debate . 

Em discussão o art. 4. · 
O sr. Costa Seua umnda á Mesa a se-

guinte emenda: (Lr}) 
Art. 4.· n. I. Depo'is de- amostras de mi-

neraes - accrescente-se :- e de rochas · e 
depois de - encontrados - accrescente-s~ : 
-e indicações de suas relações com as jazi-
dos mineraes motalliferas ou fontes mine-
raes. 

Ao n. li do me~mo nrtigo : Depois das pa-
lavras - possança e riqueza- em vez de -
mina - diga-se -jazida - depois Gla palã-
vra - extensão - accrescente·so - inclina-
ção. 

Apoiada e posta. conjunctamente em dis-
cussão, é esta encerrod•t sem mais debate e 
approvado o artigo com a emenda. ' 

O a1-t. 5. · é approva.d o sem debate. 
Em discussão o art. 6. · 
o sr. c. Sema mand.\ á Mesa a seguinte 

emenda : (Ld) 
Diz que a razão dessa emenda é a. seguin-

te: nos depositas de alluviões e districtos 
diamantinos, praias e rios, ba fai scadores :e 
garimpeiros que dahi tiram o seu pão quo-
tidiano, e, a deixar-se o art. 6.·, tal qual 
está concebido, gr·ande numero desses fais-
cadores e garimpeiros Jicará privado desse 
meio de vida, o qu e não é justo. 

Nessas condi ções, lhe parece razoava! que, 
quando qualquer companhia requerer explq-
ração nesses terrenos , se reserve unia espe-
cie de logradouro publico, onde o pob re pos-
·sa trabalhar independentemente de licença . 

'E' lida a seguinte emenda : 
Art. 6. · Si as concessões forem em deposi-

tas superficiaes de alluviões, praias ou leitos 
de rios, será. sempre re§ervada uma parte 
para que nella trabalhem li vremente os ga-
rimpeiros e faiscadores. 

Apoiada e posta conjunctamente em dis-
cussão, é esta encerrada sem mais debate e 
approvado o artigo com a emenda. 

Os arts. 7. · a 20 são successivamente ap-
provados sem debate. 

Em discussão o art. 21. 
O sr. ( 'osta Seun (•) :-Sr. Presidente, 

pedi a palavra pàrfl apres <: ntar ainda a se-
guinte emenda : (Lê) 

As razões que me levaram a apresentar 
esta emenda são as segui 11tes : 

V. exc. sabe que todos r·s documentos, to-
das as a.mostras, recolhid os por aq uelles que 
itverem permissão para pesquizas, deverão 
ser estudados e classitlcados para que o go-
verno possa ajuizar do valor dos pedidos. E' 
preciso, por conseguin t.r., pessoa competen-
te para proceder a esses ex11mes, beril como 
para fiscalizar OS trabalbúS que mui tas vezes 
são feitos de modo in te i l'amente descuida-
do, dando Jogar a des :-~ stres, que mais de 
uma vez têm sido prese11ciados em diversas 
minas ; nesses desastres morrem centenas 
de trabalhadores, e com o ha de o governo 
justificar-se desses desas Lres, si não ba um 
fiscal ~ 

(•) Esse discurlio não foi revisto pelo orador. 

' o Slt . BERNARDINO DE LIMA :-Mas um fiscal I Um SR. s~~NAD'JR :-Là 
·só é insutflciente para fi scalizar tQuas as mi- houve aquelle desastre, 
nas do Estado. falta da tlscaliz>tr.ão : a 

no MorrJ Velho, 
mas não foi por 
maior fiscal iz>tção o Pl r. t;oJootfl Seun :- Não é insufficiente, nii o o impediria. 

pois qu~ todas as minas do Estad_o estão _c ir- o SR P. DR.UMONo :- Ninguem tem mais 
cumscr1ptas a dous ou tres distriCtos uniCa- interesse do que a propria Companhia 
mente ; o seu numero não se eleva talvez 0 C S E . . . a 10 SR. osTA E'IA :- u sou o prm1e1ro a 

O ~R. LEVINDO LOPES :-0 melhor é deixar- fazer o elogio do modo pelo qual é feito o 
trabalho nas miu as inglezas. se o pr .. jecto como €stá; si o govet'UO enten · 

der nom ear um fiscal, que 0 raça. O direcwr da mina do Morro Ve lho não á 
o st•. Costa ~e01a :-Mas eu acho uma sómente um mecanico distincti ~~ im o, é um 

necess iJade. Um ramal fer-reo por· mais insi- artista, que está aci na de tndos os elogios. 
gnificante que seja tem un1 fiscal e quando Mas nem ass im os desa ·tres são evi tados ; 
se dá um desastre o governo poderá se jus- dão-se desastres contr<J a expeetat il·a., e, 
tificar . como disse, o go\·erno não pôde se j usttfl-

Quando no Morro Vt' lbo se deu aquelle car, a não ser que se tom e alguma provi-
grand l1 desastre, a Companhia limitou-se denci a ne sse sentido. 
unicam ente a dizer: morreram tantos bra- Eu entendo que, si a emenda não está 

· ·siieiros, tantos i nglezr,s , tantos cbinezes, om termos, ap resentem outra ; mas que ella 
etc., e nada mais. ê ne c e s~a l'i a , eu teuho consciencia disso , e é 

UM ER. SENADOR: - Isso compete á po- por isso que a submetto á consitl.eração do 
li c ia... Senado. (MuitfJ bem !) 

0 SR. COSTA SE~A :-Mas a policia não 
tem pei:iWi:l competonte ; nl' o e ü delegado, 
ou o juiz de paz que e;tarâ nas condições 
de fazer essa tl scalizaçã.o . 

O sR. TEIXEIRA DA CosTA :-Mas na Secre-
taria rln Agricultura não ha engenheiros~ 

O sR. CosTA SEi\' A :-V. ex c. comprehende 
que nenhum h lei determina que os empre-
gados da. Secretaria da Agricultura sejam 
engenheiros de minas. 

Resulta dahi qu,e elles podem não ter 
competencia na especi alidade, e o governo 
não terá assim razOes para j ustitlcar-se do 
desastre. 

0 SR. C. DE BRITTO :- Tam bem para a 
classitlcação de mineraes que é muito impor-
tante. 

O Slt. J. DuTRA :-Essa fiscalização dá o 
mesmo resultado que a das estradas de 
ferro ; ê um a verdadeira sinecura. 

0 SR. COSTA SENA :--Entretanto, O go-
verno cumpre com o seu devo:~r, e si o com-
petente não o cumpre, não ê culpa delle, 
governo 

0 SR. C. DE BRITTO :-Esse fiecal não au-
gmeJ.ta despesas ... 

0 SR. DUTRA :-Como não ~ 
O SR. CosTA SENA :-As Companhias é que 

pagam. 
O SR. JoAQUIM ALVARES (barão de S. Ge-

raldo) :-I -to é um- horror, crear-se om1s 
para as Companhias. 

O sR. R. HORTA :--Apoiado; se estamos 
tratando de auxiliar as Companhias, como 
vamos crear onus para alias ? 

0 SR. LEVINDO LfJ PES :-Eu presumo que O 
Secretario da Agricultura tem pessoal para 
a fiscalização ; sinão o tem, o governo que 
fa ça a nome~1ção , si julgar conveniente. 

O sR. CosTA SENA : - Sr. Presidente, como 
en genheiro de minas, eu não posso concor· 
dar que o projecto passe sem uma em.enda 
nesse sentido ; agora não se toma providen-
cia a lguma, e qlH ndo là morrem os traba-
lhadores, nossos patt' icios, é De~s servido, 

J tendo, entretanto, o governo obrigação de 
Iiscalizar . . . 

E' lida, apoiada e posta em Ltiscussão con · 
junctamente co m o art. 2 1 a segu inte 
eme nda: 

« ~ccrescente - se onde convier : 
Art. Havel'á um fis cal, nom eado pelo 

gove r·no dentre os engenllei!'os de minas , 
que , além das fisca li zações dos trabalhos de 
mineração, cuidat' ÍI das classificaçllo e orga-
nização das anJostrAs e planta s. 

Pat·agrapho. Seus vencimentos e obriga-
ções serão deteJ•minarJos em regul amento 
expedido pelo governo para a pre ente lei.» 

O sr. L. Lopes :-(Náo dAvolveu o seu 
discurso). 

O s•·· C. Sena: - (Não devolveu o seu 
dÍ SC UJ'SO). 

O st•, P . Dt•nmmul :- (Nã l devolveu o 
sen dicurso) diz que PUViu ·com attenção o 
dtscurso do illustre senador que acaba de 
se ntar-se ; que s. exc. não deixa de te rra-
zão quanto' â nom eação de um fi scal, mas 
que, entretanto, vê nesse mesmo art. a que 
s. exc. apresntou a emenda., uma disposicão 
que deve satisfazer á s. exc. , porque diz 
que« a fiscalização ficarà a cargo do go-
verno ». · (Ha um apa r te do s1·. C. Sena). 

Ninguem mais petlintl.o a palavrfl, encer-
ra se a discussão e é appt'ovado o ~rtigo a 
rejeitada a emenda . 

O art. 22 é approva•lo sem debate. 
Adaptado em 2 ", para passar à 3.n dis-

cussão, vae o pr•Cljecto com as .emendas a_p· 
provadas á com missão de Just1 ça e Legts-
lação. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
si Je nto designa para 1 do corrente a se-
g~inte: 

ORDgM DO DIA 

],n PARTE 

Até uma hora da tarrlr1 : 
Lsitura da a.cta, exped iente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque -
rimentos. 



2.n PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
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Discussãounica do parecer n. 7 da com-
missão de Constitui ção e Poder'es proro-
gando a li cença concedida ao sr. 'senador 
Oliveira Penna. 

2:0q0$000 para a construcção do hospital de 
car1dade na mesma cidade, é de parecer 
q~e não devem ser attendidos em seu pe-
dido por não comportar o cofre es tadoal 
despesas extl'áortli narias. 

_Sala das commissões do Senatlo, cidade de 
Mmas, 4 de agosto de 1898.-Joaquim Alva-
res, relator.-Ferreira AlveE>.-C. Sena. Levanta.se a sessão. 

ACTA DA 31.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 4 
DE AGOSTO DE 1898 

PRESIDEi'íCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
( Vice-Presidente) 

SU 1~IM A H lO :-,\ cta .- -Votação ad iada. - Commnnica-
çao.- Pareceres da Commiss:lo -Ordem do dia . 
-LI CC II Ça ao sr. senador O li r eira Pennn - O r· 
dem rio (/ia srguinte. · 
Ao meio dia,f'eita a chamada, acham-se pre -

sentes os -srs . : An tonio Martins, J. Dutra 
P. Drumond, B. de Lima, La vindo Lopes' 
Rebé,Jlo ~orta , Joaquim Alvares, Mello Fran~ 
co, 1e1xe1ra da Costa, Nogueira o Carlos Sá 
f~ltando com causa participada os srs. su: 
VIano Bt•andão, Necessio Tavares, Oliveira 
Pe~na, Roquette, Gomes Valladão, Josino de 
Brtto, Roch a Lagôa e Frederico Augusto e 
sem efla os mais srs. ' 

Abre-se a sessão. 1 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discu ssão é esta encerrada sem debate 
e adi ada a votação por falta tle numero. 

Não ha expediantr. 
O SR. _JoAQ UIM DUTRA, obtendo a palavra, 

commumca que o sr. senador Ferreira Al-
ves, por motivos justos, deixa de compare-
cer por <dguns dias ás sessões.-0 Senado 
fi ca inteirado. 
. Passa-se á apresehtação de pareceres pro-
Jec tos, indicHções e requet•imentos. ' 

Pareceres 

0 SR .. JOAQUIM ALVARES , obtendo a pala-
vra, o:fterece, por parte da commissão de 
Requerimentos de Partes,e vão a imprimir-
se, para~ ordem dos trabalhos, os seguintes: 

N. 20 
A commissão de Requerimentos e Partes 

a que roi presente o requerimento de Ma~ 
noel Go nçalves Pereira da Costa e outros 
empregados da Imprensa Official em que 
pedem. a concessão de lote_s na n~va Capi . 
tal : ~ de parecer que seJa archivado o 
requenm ento em VIsta da lei n. 231 de 
28 de julho proximo passado. ' 

Sal_a das commissões do Senado, cidade 
de Mmas, 4 de agosto do 1898. -Joaquim 
Alvares , relator. - Ferrei r a Alves. - Costa 
Se na. 

N. 21 
A commissã0 de Requerimentos e Partes 

a que foi pl'esente o requerimento de Theo~ 
p_hilo José M~rinho e outl'os, residentes na 
cidade do Para, em que pedem o auxilio de 

N. 22 
A commissão de Requerimentos e Partes a 

que foi presente o requerimento de Francis-
co Julio Henrique Mallard, em que pede a im-
pr_essã_o da « Revista de Jurisprudencia», pu-
blJCaçao mensal dos arestos do Tribunal da 
Relação, na Imprensa official, mediante cer-
tas c?ndições, é de parecer que seja o mesmo 
~rcbivado por ser o requerimento de 3 de 
Jtmbo _de 1895 e não ter opportunidade seu 
requerimento nesta data. 

_Sala das Commissões do Senado, cidade lfe 
Mmas, 4 de agosto de 1898. -Joaquim AI· 
vares, relator. - Ferreira Alves. -C. Sana. 

N. 23 

A commissão de Requerimentos e Partes 
a que foi presente um requerimento do pa~ 
dre Antonio ~?ares Diniz e outros, em que 
pedem o auxilio de 4.000~000 para se com-
pletar a e_diticação de um templo no arraial 
da Onç_a, e de parecer que não podem ser 
atten~Id?s_ por ser contra as disposições da 
ConstJtmçao do Estado seu pedido. l 

Sala das com missões do Senado, 4 de agosto 
de 1898.-Joaquim Alvares, relator.-Ferreira 
Alves.- c. Sana. 

N. 24 
A commissão do Requerimentos e Partes 

a que foi presente o requerimento do artistà 
Emílio Rouéde, em que pede que o Congresso 
lhe compre o quadro commemorativo da 
inauguraçrto da estat~a Tirade nte~, é de pa-
recer que S~Ja arclnvado o requerimento 
por ser de 26 de junho de 1894 e não ter 
mais opportunidade. ' 

Sala das Commissões do Senado, 4 de 
agosto de 1898.- Joaquim Alvares, relator.-
Ferreira Alves.- C. Senu. 

N. 25 
A commissão de Requerimentos e Par-

te~, a que foi presente o requerimento da 
AJionso Borges Campos, presidente do con-
selho districtal de Espírito Santo dos Peixo-
tos, e outros cidadãos, pedindo auxilio para 
11. co~strucç~o de uma casa para o conselho 
d1strwtal, e de parecer que não póde ser 
attenclido semell..tante requerimento. 

Sala das commissões do Senado, 4 de agos· 
to de 1898.-Joaquim Alvares, relator.-Fer-
reira Alves.-C. Sana. 

N. 26 

A commissão de 11equer imentos e Partes, 
a que foi presente o requerimento do pro-
fessor João Joaquim Rezende Quintão, eut 
que pede a construcção de uma casa para 
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escola, é de parecer que não póde ser at-
tendido semelhante pedido, tlcando archivado 
este. 

Sala das commissões do Senado, 4 de 
agosto ele 1898.-Joaquim Alvares, relator.-
Ferreira Alves.-C. Sena. 

N. 27 

A commissão de Requerim entos e Partes, 
a que foi presente o requerimento em que o 
padre Antonio Au gusto de Ass is e outros 
pedem uma subvenção, para um Externato 
de lnstrucção Publica na cidade de Pouso 
Alto, é de parecer que o estado finan ceiro 
do Estado não permitte actualmente au-
gmento ele despesas. 

Sala das commiSE ões do Senado, 4 de 
agosto ele 1898.-Joaquim Alvares, r elator. 
-Ferreira Alves.-C. Sena . 

N. 28 
A c ommis~ão de Requerim entos e Par tes, 

a que foi presente o requerimento em que 
Ismeni a dos Santos, directora da Grande 
Companhia do Tbeatro das Variedades,pede 
diversos favores ao Congresso, ó de pare-
cer que seja arcllivado o dito requerimento 
por ser de 10 de maio de 1894, e não ter 
mais opportunidade. 

Sala das commissões do Senado, 4 de agos · 
to de 1898.-Joaquim Al vares, relator.-l<'er-
reira Alves.-C. Sana. 

N.· 29 

A commissão de Requeri mentos e Partes, 
a que fo i presente o requ erim ento de Joa-
quim An to nio Mendes, pres ide nte do Con-
selho D1stt·ictal de Campo Mystico, em que 
pede um auxilio de JO:OOOJ)OOO ao Estado 
para construcção de casa de escola e con · 
selbo di stric tal, é de parecer que sej a in-
deferido o requerimento por não ter o Esta-
do recursos para estas despesas , que os con-
selhos o municipalidades com as rendas 
proprias devem fazer. 

Sala das commissões do Senado, 4 de 
ago, to de 1898.-Joaquim Alvares, relator.-
Ferreira Alves.-C. SeniL 

N. 30 
A commissão de Requerimentos e partes, 

a 'QUe foi presente o requerimento de Joa-
quim Galdino Gomes, pedindo uma linha da 
correio para Jequery, é de po.recer que o 
requerimento não pode ser tomado em con-
sideração por ser mataria extranha ás attri-
buições do Congresso, e que pertencem ao 
governo federal. 

Sala das commissões do Senado, cidade de 
Minas, 3 de agosto de 1898.- Joaquim Alva-
res, relator·.-Ferreira Alves.-Costa Sana. 

N. 31 
A com missão de Requerimentos e Partes, a 

que foi presente o requerimento de _Felicio 
da Costa Maciel, reclamando forneCimento 
de papel para o expediente ela Policia, é d_e 
parecer que não póde ser tomado em const-

deração seu requeri mento, por ser matari a 
do expediente da Poli cia do Estado. 

Sala das commissões do Senado, cidade de 
Minas , 3 de agosto ele 1898.-Joaquim Alva-
res, r elator.-Ferreit•a Alvas. - Costa Sana. 

N. 32 
A com missão de Requerimentos e Pat~ tes, a 

que foi presente o requerimento do vi gar io 
Antonio da Circumcisão nRosa e outPos , pe-
dindo a const rucção de uma ponte sobro o 
rio Piracicaba, no di stl'icto de Antonio Di as 
Abaixo, é de parecer que seja o mesmo ar-
chivado, por ser de 8 de junho de 1893 e 
ter perdido a opportunidade. 

~h la das commissõe·s elo Se narlo, cidade 
de Min as, 4 de agos to de 1898.-Joaquim Al-
vares , relator.-Ferroira Alves.-C. Sena . 

N. 33 
A comissão de Req uerim entos e Partes , 

a que roi presente o req uerimen to de Guria-
cio Bueno da Silva, mestre impre ~so r da 
Imprensa Offici nf, em que pede sej am equi-
parados seus ve ncim entos aos do m•·11• tre en-
catlernador, é de parecer qtJ e não deve ser 
attendiclo seu requerim ento, por importar 
augmento de deapcsas. · 

Sala das com mi sRões elo Senado, cidade de 
Minas, 3 ele Agosto de 1898 .- Jortquim Alva-
res , r elator.-Ferreira Alves . - C. Sono. 

N. 3,1 
A cornm issão de Requerim entos e Partos , 

examinando o r equerimento do continuo da 
Escoln de Pharm ncia ele Ouro é-reto , Ma-
noel Pedro de Macedo, em que pede au-
gmen to de seus vencimentos, é de parecer 
quo não deve ser attendido por importar 
seu pedido augm ento de despesas. 

Sala das commi ssões de Senado, cidade 
de Minas, 3 de ogosto tle 1898.-Joaquim Al-
vares, relator.-Ferreira Alves .-C. Sena. 

N. 35 
A commissão de Requerimentos e Partes , 

a que foi presen le o requerimento de Leo-
poldo Barbosa Ferreira Alvim, pedindo a 
equiparação de seus Yencimentos aos dos 
primeiros officiaes das Secretari as tlo Esta .. 
do, é de parecer que seja indeferido seu 
pedido, por impor tar aug ~.u ento tle despe-
sas. 

Sala das commissões do Se nado, cidade 
de Minas, 3 de agosl. o de 1898 .-Joaquim Al-
vares, relator.-Fen eira Alvos. -C. Sena. 

N. 36 . 
A commissão de Requerim entos e Partes, 

a que foi presente o requerimento de Cle -
mentino Luiz Pacheco, porteiro da .. Escola 
de Pharmacia, em que pede sejam equipa-
rados seus vencimen tos aos do ~ demais por-
teiros, e de parecer que seja indeferido seu 
requerimento, por importar augmeuto de 
despesas. · 

Sala das commissões do Senado, cidade de 
Minas, 3 de agosto ele 1898 .-Joaquim Al-
vares, relator.-Ferreira Al ves .-C. Sana. 
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A commissão de Requerimentos e Partes 
a que foi presente o projecto n. 82, da Ca~ 
mara, 1896, concedendo uma licença de 3 
annos ao escrivão de orphãos da Pouso 
Alto, Gui lhar~e l<'er:reira da Castro, para tra 
tar de sua sa ude : e de parecer que seja o 
mesmo archivado, pol' ser da julho da 1896 
e ter pe rdi do a opportunidade 

Sala das commissões do Senado cidade de 
Minas , 4 de ngo ·to de 1 898.-.Jo~quim Al· 
vares, r·elat.or.-Ferreira Al ves.-C. Sana. 

A commissão da Requeeimentos e Par·tes, 
a que foi presente o pr·ojecto n. · 39, cln 
Carnar~ dos srs. Deputado ~ , concedendo 
licença a diversos f~ncionarios de justiça: é 
de parecer que seja o mesmo arch iYado 
por ser de 1895 e ter perdido a opportuni-
dade. 

Sala das co mmissões, 4 de agos o de 1898. 
-Joaquim Alvares, relator.- Ferreira Al-
ves. -C. Sena. 

A commissão de Requerimentos e Partas 
a qu e foi presente o l'equerimento do exm: 
revclm. sr D. Sil vario, bi spo de Camaco 
hoj " bispo de Marianna, le1:do crJ m attençã~ 
devida esse r·equel'imento inspimtlo nos mais 
sãos princípios de reli gião , applaude o ~eu 
eombinado plano de fundar asylos para 
recolh t: l' meninos pobres, e dar-lhes educa-
ção li tteraria, l'eligiosa e o ensino agl'ico la 
na opini1to ua commissão o pedestal em qu~ 
t em de asseutar o }Jrogresso de5te paiz, a 
e~>,cola do tmbnll10 o da honl'a . 

ApplaudinJo, poi ", tão gra nu ioso plano 
sen te a r ommissão não poder ir ao encontl'~ 
do vi rtuoso l:li~po, digno successol' do i m me, r-
ta l D. Viçoso, porque as fin a nças do Estfl.do 
não per·mittem: estan do certa que, em me-
llwres tempos, o Estado ha de auxi liar ef'fl -
cazm ente Lão patriotico plano. No en tl'ctn n to 
confia 11 0 esp1rit · l'e li gioso e a levantado d~ 
povo, su b n jUJ' isdicção do digno diocesano e 
está certo que e.lle, com todo sacriticlo 
fará aq uillo que o Congre~so não pode actu~ 
almente lazer . Em todo o caso, e de opi· 
mao que se con ceda ao exm. revm. Bispo 
para a fundação desses asylos agríco las a~ 
duas ses marias da terras devolutas nas 'co-
marcas de Caratinga, ou Manhuassü, e para 
isso oJfe!'ece o seguinte pl'ojecto de lei: 

O Congresso do Estado ele Minas Geraes 
decreta : 

Art. 1.° Fica o Governo auctorizado a con-
ceder ao exm. e revdm. sr. Bispo de Ma-
rianna, d. Silver io Pimenta, duas sesmarias 
de t erras devolutas nas comal'cas de Cara-
tinga, Manhuassú, ou no pon to mais conve-
ni ente, pal'a a fun4ação de dous asylos agrí-
colas , onde sejam l'ecolhidos meninos po-
bres, dando ·lhes a educação pl'imal'ia, reli-
g iosa e agrícola. 

Ar•t. 2.o O Governo fara medi!' e demal'car 
essas sesmar·ias por conta do Estado, sem 
onus algum para o concessionario. 

Art. 3. • H.evogam-se as disposições em 
contl'ario. 

Sala das comm issOes do Senado, Minas, 4 
de agosto de 1898. - Joaquim Alval'es, rela-
toi' .-Ferreil'a Alves.-C. Sena. 

Passa se á 

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO SR. SE\'ADOR OLIVEIRA PENNA 

E' lido e entra em. unica discussão o pa-
l'ecer n. 7, da commrssão de Constituição e 
Poderes, prol'ogando a licença concedida ao 
sr. Senador Oliveira Penna. 

Não ha.vendo_ quem peça a pa lavm, encer-
ra-se a dtscussao e fica a votação adiada 
por falta de numero. 
. Nada mai.s havende a tratar se o ~<1' . Pre-

stdente desrgna para 5 do cor!'ente a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

J,n PARTE 

Até uma hol'a da tarde : 
Leitura da acta,. expediente, a presentação 

de pal'eceres, pro]ectos , indicações e reque-
rrmentos. 

í?,a PARTE 

Ate quatro bol'as da tarde : 
Votação do parecer n. 7, da commissão 

de Constitu içã? e Poderes , pl'orogando a li-
cença concedrda a o sr. senador Oliveira 
Penna. 

Primeira dis?ussfio do projecto n. 146 , do 
Senado, organ rzando o município de Bello 
Horizonte. 

Segunda discu ~ são do projecto n. 144 do 
Senado, concedendo li cença ao juiz de di~eito 
da comarca de Bóa Vista do Tr·~medal. 

Segunda discussão do projecto n. 145, do 
Senado, auctoi'Jzando o guVtli'OO a r€\conbe-
cer a Escola Normal fundada nesta cidc1de 

Tel'ceil'a discussão do prnjecto n. 142, d~ 
SGnado, cl'eando esco las pr·imarias em di ver-
sas loca lidades do município de S. Jose 
d'A lém Para!Jyba. 

Levanta-se a sossão. 

ACTA D.\ 32.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 
5 DE AGOSTO DE 1898 

PRESI DENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 

(Vice Presidmte) 

SU~l 3 1 A~ l t l :- Acta .-- Votação de acta atrazada.-
Expedret,te.- Pareceres de r.omm issão. - Ordem 
fl o di~.- i. i ce oça ao r. senador· Oliveira Penna. 
-:-l'r~JCCi ó/ n. 146, rJ!} Senado, organizando o mu· 
nrctpJO rl .; Bello Honzontc. - Discursos dos srs. 
HeMII o " Orla e Mell o l?mnco.- f' rojecto o. 144 
do Senn In , concedendo li cença ao juiz de direito 
ria coma n:a de Uôa Vista do Tremedai.-Proj , cto 
u. 145, do Senarlo. recouhecendo a Escola Nor· 
mal Livt c de Be:lo Horizonte. - Discursos e emen· 
das do n. J. Dntra. - Projcclo o. 142, do Se na· 
rio, creando escolas primarias em rli versas loca. 
!idades rio municip io r1 e S . .l osé d'A iém Para. 
li yln. -Observações fl emenda; rio sr. Joaquim 
Alvarcs .-Orrlem do rli a eg ni11le. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham -se 

pl'esentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Bernardino de Lima La-
vindo Lopes, H.ebàllo Horta, Kubitschek, 'Joa-
quim Alvares, Nogueira, Carlos Sá, Mello 

Franco, da Gomes Silva, Teixei~a da Costa e 
Camillo de Britto, faltando com causa partici-
pada os srs. Sil vi ano Brabdão, Necesio Ta-
val'es, Oliveira Penna1 .Hoquette, Gomes Val-
ladão, Josino de Brito, Rocha Lagoa, Fre-
derico Augusto, Costa Sana, e Ferreira Al-
ves. 

Abl'e-se a sessão.-E' lida e approvada 
a acta da sessão antecedente e bem assim 
ã. do dia 3 do corrente. 

O SK. 1.· secRE:TARto da conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Um olflcio do sr. I.· Secretario da Carna-
~a, communic;tndo ter sido rejeitado o pro· 
Jecto n. 96. que designava. o dia 21 de abril 
pal'a a aber-tura das sessões do Congresso. 
O Senado tica intei!'ado. 

PilSSa·se á apl'esentação de parec eres pro-
jecto, indJCa ~·ões e l'equel'im entos . 

Parece1·es 

O SR. L. Lopes, obt.endo a palavra, oil'erece 
por parte da commi-;são de Camaras \olunici-
paes, e vão a impr·inlii'·Se para a ordem dos 
trabalhos os seguintes : 

A' Assemblén. Municipal de Al'aguary, !'eu 
nida em sessão de l da fevereiro deste an-
no, apre~entou o c idadão Theophilo Godoy 
u 'na r epresentaç·io assignada por mais de 
cincoenta contribui ntes do cofre municipal 
contra todas as lei s e deliberações da cama-
ra municipal desse município, do anno de 
1897, a ll egando que sfio nulla s porque: 

I.· ~al i as tomou parte Bemardo Cuperti-
no, extrange iro, que não tem quatro an nos 
de residencia no município. 

2. · No calculo da l'eceita e despesa decl'e-
ta.das para o corrente e;ocercic io não se at-
tendeu a renda dos tl'es annos anteriores; 
elevou se consideravelmente a despesa e 
adoptal'am-se emendas que não passaram 
por tres discussões. 

E a Assembléa Municipa l, posto que se 
demonstrasse a improcedenci a dos motivos 
expostos, em sessão do dia seguinte ada-
ptou a seguinte resolução : 

<< Art. J· São declarados nullos e suspensos 
todos os eil'e itos das leis em que coopel'ou o 
cidadão extrangeii'O Bernardo Cupertino, que 
não podia ser ve!'eador por não ter quatro 
annos de reside!lcia no município, conforme 
o art. 14n. 4, § uni co, dalein. 2,de l4de 
setembro de 189 I. 

Art. 2. · Ficam suspensos os e:ffeitos da lei 
orçamentari a municipa l n. 42, em virtude 
do artigo supra e pelas in fracções da lei Ol'-
ganica e re~timento interno e arts. 43 § 3. · 
da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891. 

Art. 3. ·A Camal'a Municipa l das penderá den-
tro do corrente anno as verbas constantes 
da lei orçamenta.ria n. 27, ate o!'ganizar na 
sua primeira sessão novo orçamento da re-
ceita e despesa, de accôrdo com 1J. lei orga-
nica e regimento interno, em que figure a 
divida passiva a sol ver ou a,mortizar. 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em 
contrario, ate resolução do Congresso Es-
tadoal ». 
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Para que o Congresso delibere nos termos 
do art. 75, n. yu, in fine da Constituição do 
Estado, o presrdente e agente executivo da 
Cama~a Municipàl, em cumprimento de deli-
beraçao desta em 15 do mez findo, enviou 
ao Congresso os papeis juntos, cujo conteü~ 
do assim fica resumidamente expÓsto. 

A' com missão exami nando a mataria e di-
sposiçüe~ que a regem, parecli que o acto da 
Assemblea Municipal é exol'bitante de suas 
attr.ib ui ções e, portanto, insustentavel. 

Dts~õe, na verdade, o ar~. 75, n . VH da 
Consttt ur ção do Estado e o art. 43 da. le i n. 
2, de 14 de setembr·o de 1891 e repete, que 
as tlelrbel'ações das Camaras Mun1cip!1.es 
podem se!' annulladas: 
. 1 Quandu rorem contrarias a ConstitUição 

Llo Estaclo e as leis ; 
11 Qua ndo atten tato rias do~ direitos de ou-

tros municípios. 
Ill Quando derem Jogar ::-a reclamações 

a.p r·esentadas a As~embl ea. Municipal e as-
stgna las pelo menos por 50 contl'i buintes do 
cofl'e Municipal. 

Foi esta ultima disposição a invocatla. para 
fundamento do acto da Assembléa Muni-
cipal. 

Mas não basta que 50 contribuintes recla-
mem contra a lgum acto da Camara Muni-
cipal, para. que a Assembléa Muni cipal o 
declare nullo, e necessaeio que occo1·ra al-
gum motivo de nullidnde; e no caso de que 
se trata, nenh nm houve dentre os mencio-
naclos aos at'ts. 75, n. I e 2 citados e 44 da 
Lei n. 2, de 14 de setembro de 189 1. ' 

Os netos da Camara Municipal, t •Jdos os 
de '1897, para os quaas, concor·reu o verea-
dol' Bernardo Cuperti no, que é ex.tr·angeiro 
e não tem, segundo a representação, 4 ao-
nos de r·eside ncia no município, não são por 
isso nullos; nem a elegibilidade dos mem-
bros d<t Camal'à póde ser objecto de delibe-
ração da ussembléa municipal, competindo 
exc lusivamente á Camara eleita o reconhe-
cimento dos poderes de seus membros com 
recursos para o tribnnal da Relação ; lei n. 
204, ue l tl de setembro de 1896, arts . 7 e 18. 

As formalidades prescriptas pelo art. 42 
n. 3 da lei n. 2 citada, quanto ás deliberações 
das Camaras Municipaes, foram observadas; 
e quanto á elevação da !'eceita e despesa, o 
confronto das disposições das leis ns. 27 de 
1896, e 42, de 1897, transcriptas nos papeis 
juntos, demonstr·a que a despesa. auctorizada 
no orçamento para o corrente exercício ex-
cede em sete contos de réis á decretada no 
orçamento anterior ; mas não consta. que as 
tabellas de impostos sofi'ressem alteração, 
nem é exaggerado o calculo da receita e 
despesa, como demonstr-ou um dos membros 
da Assemblâa na sessão em que foi appro-
vada a resolução supra. 

Finalmente, não se inclue na competen-
cia da Assembléa Municipal prorogar orça-
mentos municipaes e prorogando o de 1897, 
ordenando que no cor·rente exer.c icio a Ca-
mara Municipal não excedesse as verbas da 
despesa auctorizada pela lei n. 27, a. Assem-
bléa Municipal deixou o município sem a· 
renda necessaria para occorrer á despesa. 
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Por estes motivos ê a Commissão de pa- A lei n. 2 de 14 de setembro ue 1891 re-
recer que se adopte a seguinte resolut;ão : solve as duvidas da Assemblêa Municipal de 

O Con gresso do Estado ele Minas Geraes Passos. . 
decreta: . O art . 54, § 13, determina que « ao canse-

Artigo unico. Fica sem eft't3i to a resolução lho districtal compete» pt'estar annual-
em que a assembléa municipal de Araguary mente contas de sua gestão tt Assembléa Mu-
annullou as leis da Camara Municipa l. de nicipal. 
1897, e smpendeu a execução ela lei !lo orça- O art. 62,-a Assemblêa Municipal tem por 
manto da receita e despesa do município no tlm : · 
corrente exercício, revogadas as disposições § I.· Julgar as contas da Camara Munici-
em contrari o. pai e dos co nse lhos districtaes. 

Sala das com missões , 4 de agosto ele 1898. Art. 74. N•t tomada de contas, a Assem-
-Joaquim Alvares.-Levindo Lope~ .-Gom es bléa Municipal é competente para promover 
da Silva. I a res ponsab ilidade dos vereadores e dos con-

Em representação dirigida ao Congresso i selheit'os districtaes, desde que vet'itique 
perguntam alguns vereadores da Camara Mu- abusos ou iliega lidade3 por alies commettidos 
nicipal de Ouro Preto como deve ser enten- no exercício de suas funcções, para o que re-
dida a disposição da ultima parte !lo art. 39, metterá os documentos ao promotor publico. 
§ 22, da lei n. ~. de 14 de setembro de 1891, Art. 90. Os vereadores, ou membros do 
em que se exige mai oria absoluta dos votos conselho districtal, o agente executivo mu-
de totlos os membros da Camara para appro- ni cipal, e o agente executivo districtal ~ão 
vação tle deli berações que o agente executi- julgados nos cr'imes do responsabilidade 
vo deixa de sanccionar por lhe parecerem pelo juiz de dieeito. 
contraeias ao bem c de in teresse publico, A vista de tão terminantes disposições-á 
quando estó. incompleto o numero de verea- Assembléa Municipal cabia promover a res-
dores por vaga ou por não terem ai nda al- ponsabiliclade dos conselhos districtaes quo 
guns dos eleitos tomado posso. não prestaram sua s contas. 

A' Commissão parece que não ha necessi - Não ha, pois, necess idade de providencia 
dado de fixa r-se em lei a in te lli ge ncia do legislativa a respeito. 
citado art . 39 § 22, da lei n. 2, cuj a di spos i- Parece, por isso, á commissão que se deve 
ção deve ser observada quer esteja completo archivar essa representação. 
o num ero dos vereatlores, qu et• vagos alguns Sala das com mi ssões do Senado, 5 de agosto 
Jogares , dependendo o preenchimento de de 1898.-Joaquim Alvares, relator.-Levindo 
elei ção ou de posse dos eleitos. Lopes.-Gomes da Silva. 

Dependem as sessões da Caruara Municipal 
ua p resença da maioria de seus mem bros, 
e no calcu lo dessa maioria attende-se ao 
numero de vereadores de que se compõe a 
Camara, !J aj a ou não logares vagos . 

A m8sma re)lra deve ser obseJ'Vada no 
caso do Hrt. 39 § 22, n.ttendendo-se ao nu-
mero total de vereadores no calculo da maio-
ria ex1gida para approvação da deliberação 
sobr8 a qual tenha recahido o veto. 

Seriam inuteis ás palavras« maioria abso-
luta dos votos de todos os membros da Ca-
mara », si a deliberação sobre as razões de 
veto fosse sujeita á regra geral, em virtude 
da qual as deliberações da Camara são to-
madas por maioria de votos dos vereadores 
que comparecem á sessão. 

E não e extranbavel essa exigenci a da lei, 
de maioria absoluta de todos os membros 
da Camara , attenta a importancia do assum-
pto ; tam bem a Constituição do Estado no 
art. 38 § 2. · exige maior numero de votos 
para adopção de um projecto de lei não san-
cciona do pelo Presidente do que o necessa-
rio para a de outros projectos. 

A representação junta deve, pois, ser ar-
chivada. 

Sala das Commissões, 5 de agosto de 1898. 
-Joaquim Alvares.-Levindo Lope3.-Gomes 
da Silva. 

A Assembléa Municipal de Passos, a 
proposito de não terem sido presentes á 
mesma as contas de todos os disirictos (com 
excepção do da séde) representa ao Con-
gresso no sentido de consignar-se uma pro-
videncia na lei afim de serem os conselhos 
compellidos á prestação de conta~. 

Te1·cei1·a cliscussão 
O SR . R. HORTA , obtendo a palavra, offc . 

rece, por parte da commissão de Justiça e 
Legislação e vae imprimir-se para a ordem 
dos teabalhos, o seguinte: 

A commissão de Justiça e Legislação oll'e· 
rece para 3." discussão o projecto n. 13:1, do 
Senado, regulando a exploração de minas, 
paracendo-lhe que, com as emendas appro-
vadas, deve ser redigido do modo seguinte : 

O Con gresso do Estudo de Minas Geraes 
decreta: 

Al't. I.· O direito do proprietario do só lo, 
de proceder a pesquizas para a descoberta 
de u~inas e fontes mineraes ou tb ermaes de 
applicações therapeuticas em terras de sua 
propriedade e de lavrar as que descobrir ou 
!'orem conhecidas, será exercido sem depen . 
dencia de auctorização, salvo as limitações es-
tabelecidas nesta Jei (Const. Federal art. 72, 
§ 17, Cons t. do Estado, art. 3. ·, § 27). 

Art. 2. · Dependem de auctorização do go-
verno as pesq uizas para as descobertas de 
minas: 

I Em terras do domínio do E>tado. 
H Em terras alienadas pelo Estado com 

reserva das minas, no:s termos da lei n. 27, 
de 25 de junbo de 1892. 

Art. 3. · O governo concederá a auctori-
zação, fixando o .Praso, que não excederá da 
dous annos, para as pesquizas, a área em 
que serão feitas dentro dos limittlS de um 
districto, município ou comarca. 

Paragrapho unico. O praso poderá ser 
prorogado por metade do tempo, ai o con-
cessionario houver iniciado as pesquizas. 
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Art. 4. · Dentro do praso marcado, o con-
1 

tario o direito á indemnização, que se regu-
cessionario apres·entará na Secr~tar ia da Jará. pelas disposições da Lei n. 15, de 17 de 
Agricultura : . novembro de 1891. . 

I Plantas geologicas o topographicas dos Art. 15. As minas alienadas pelo Estado 
terrenos explorados, com perfis que demon - são intr.-~ nsmissive is sem auctor1zação do go · 
strem quanto possível a superposição d a~ verno, salvo o caso de"" su.ccess.ã?· . 
camadas mineraes acompanhadas de amos- Ar't. IG. As minas sao llldiVIStVeJs . 
tras dos mineraes e rochas encontradas c § I.· No CdSO de successão passara a mi-
úe indicações de suas relações com as ja- na. ao herdeiro que indemn.izar aos co-her-
zidas mineraes metali feras ou fontes mine- de1ros- o valor de seus qumbões, ou será 
raes. vendida, dividinuo-se o preço da venda. 

11 Relat•Jrio minucioso e circumstanciado § 2. · Os herdeiros poderão continuar em 
sobre a possança e riqueza da jazida, sua comm unhão, associando-se para a exploração 
extensão e direcção , a di stancia das povoa- da mina. 
ções mais proximas c os meios ue comum- Art. 17. Serão annulladas as alienações 
nicação existentes. feitas com violação das clisposições desta 

Art. 5. · Findo o praso sem que tenham lei. 
sido cumpridas as ue tcrminações do artigo Paragrapho unico. A nullida,le será de-
antecedente reputar-se ha caduca a auctot•i clarada por ~entença do poder judiciario 
zação, que não poderá ser renovada a favor em acção summaria, que poderão propor : 
do mesmo concessionario. I Os orgãos competentes do ministerio pu-

Art. 6. • Si as concessões forem feitas em blico ; 
depositas superficiaes de alluviões, praias ou li Os interessados prci udicudos-dentro do 
leitoa de rios, ser!\. sempre reservada uma praso do art. 10. 
parte para que nella trabalhem livremente Art. 18. Ficará sem effeito a alienação : 
os garimpeiros e faiscadores. I Não começando o adquirente a mine-

Art. 7. ·As minas que forem descobertas ração dentro do praso marcado: 
serão registradas na Secretaria da Agricul- li 1~0 caso de abandono da mina; 
tura á vista das plantas e relatorio de que lll Reincidináo o adquirente em falta pela 
trata o artigo 4. · para que o descobridor qual lhe tenha sido imposta pena pecunia-
possagosar dos favores desta lei. ria. 

Art. 8. · O governo e auctorizado a alienar Paragrapho unico . Presume-se o abando-
as minas conhecidas, ou que se descobrirem, no da mina interrompendo-se a mineração 
existentes em terrenos de do.minio do Esta- por mais de um anno, salvo caso de força 
do, ou alienados üos termos do art. 2. ·, n. maior, que será justificado perante o go · 
11. verno. 

Art. 9. · Os pretendentes instruirão seus Út. 19. o governo, ouvido o adquirente, 
requerimentos com certidão do registro ou declarara sem efieit.o a alienação ou, no caso 
documentos ue que trata o art. 4. · e quaes- elo paragrapho uni co do artigo antecedente, 
quer outros que julguem convenientes. concederá novo praso, nos termos do art. 12, 

Art. lO .· Os requerimentos serão publica- para continuação da mineração, salvo ao ad-
dos na folha o!flcial, resolvendo o governo, quirente o direito :i.s acções competentes, 
findo o praso de 30 dia~, sob r·e a alienação, que poderá propor no praso !lo art. 10. 
não havendo reclamação, ou sendo impro · Art. 20. os proprietarios que fizerem pes-
cedentes as que se apresentarem, salvo ao quizas 6111 seus terrenos, explorarem minas 
reclamante o direito ás acções que lhe conhecidas ou.que descobrirem, os que oh-
competirem e poderá propor dentro de um tiverem auctorização para fazer pesquizas, os 
anno, contado da data da publicação do acto adquirentes de minas alienadas pelo Estado 
da alienação. Eão obrigados á indemnização do damno 

Art. 11. Preferem na acquisição, havendo causado que regular-se ·ha pelo direito civil, 
mais de um pretendente: res ultante das pesquizas, da mineração, ou 

I O proprietario do solo (art. 2. · n. 2) da inobservancia das disposições regulam en-
quanto ás minas conhecidas. taras respectivas á segurança, bygiene e 

U O descobridor, observada a di s.r: osição viação publica. 
. donfr~~ 7p. ~·oprietarios de minas da mesma Art. 21. Continuam em vigor as disposi-

. d 1 d ções reguladoras do arrendamento dos ter-natureza que esteJam sen o exp ora as. renos diamantinos r.om as seguintes altera-Art. 12. Nos títulos de alienação serão 
mencionarias : ções : 

I Os favores concedid os ; I Fi carão ex tinctos os arrendt me :ltos de 
II O praso que será de 6 a 12 1\)ezes para terrenos do domínio dos particulares, findo 

começo dos trabalhos da mineração; o respectivo praso, si o governo não poder 
lli Os onus impostos ao adquirente ; rescindil-os antes sem onus para o Estado. 
lV As penas em que podara incorrer. li Fica pertencendo desde já ao proprieta-
Art. 13. Aos adquirentes poderão ser con- rio a renda proveniente do arrendamento. 

cedidos todos ou algum dos favores do art . lll O governo poderá renovar o arrenda-
S, ns. I e 4, da lei n. 148, de 26 de julho de manto respectivo a terrenos de propriedade 
1895. do Estado, si o julgar conveniente. . 
. Art. 14. A alienação da mina existente em Ar't. 22. Nos regulamentos que expedtr 
terrenos de que trata o art. 2. · n. li, impo~ta para a execução desta lei poderá o governo 
a desapropriação do wlo, sr.Ivo ao proprte- impor pena de multa de 500$ a 2:000-S e pro· 
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videnciará sobre a fiscalização das minas, 
que ficará a rargo da Secretaria da Agricul-
tura. 

Art. 23. Revogam · se as disposições em 
trario. 

Sala das comruissões, 5 de ajl'osto de 1898. 
- Rebello Horto .-Ca.millo de Britto. 

0 SR C. DE BRITTO, l•bte ndo a palavr-a, 
ofi'erece, J.or parte da cornmissão de Co nsti-
tuição e Poder·es e vae egualmente a inlpri -
mir-se para a ordem dus trabalhos, o se-
gu nte: 

A commissão de Constil.uição e Poder<: s 
tendo em vista o project·J $Ohre a reforma d~ 
Con stitui_ção no seu art. 104, já approvado 
em J.n d1scussií.o, e de parecer que se ja sub -
mettido á 2.n, tal como ~>e acha. 

Sala das commi$Sões, 5 de (!gosto de 1898. 
- Bernardino de Lima.- Camdlo de Br·itto. 

2.n PARTE DA C RDEM DO DIA 
L ice ?\ ça ao SI', ~en etdúr Olivei?'Ct Penna 

PI'Ocedenrlo-se á votação do parecer n. 7, 
da commissão de Constituição e Poderes 
prorogando a li cença concedida ao sr. sena~ 
dor Oliveira Penna., e o mesmo approvado e 
vae u arcb ivar-se. 

PROJECTO N. 146, DO SENADO 
Q,·ganizaçãn; do município de flello Ho1· izonte 

Entra em I.· dis ussão, sendo a sua leit.u-
ra. di spensada a requerimento do sr. l{ebé ll o 
Hvrta, o projecto n. 146, elo Senado, orga-
nizando o município de Bello Horizonte. 

O sr Ucbêllo Tiortu:- Sr. Presidente , 
quizera. não tomar parte no presente debate, 
entretanto, ass is.tindo-me o dever de fund a-
mentar o voto que vou dar contra o projecto 
ora em primeira discussão, por considerai o 
em desharmonia com a nossa Constituição, 
e, alem disso, sendo pelo regimento esta a 
occas ião e~pecial que tem o Senado para 
pronun ciar-se sotlre a utilid11ele e co · stitu -
cionalidade dos projectos suj eitos á sua de-
liberação, sou forçado a tomar por algum 
tempo a attenção dos honrados Senadores, 
comquanto seja minha. inten ção não abusar 
da sua costumada benevolencia e por isso 
serei breve. 

Como devem estar lembrados, tanto v. exc. 
sr. Presidente, como os demais nobres col-
legas, que neste momento me f'azem a honra 
de ouvir, em sessã.o do anno. passado, quan-
do se discutia nesta casa o projecto logo após 
convertido em lei- auctorizando o Presiden-
te do Estado a organizar a comarca de Bello 
Horizonte, fui levado, por escrupulos de con-
sciencia, a pronunciar-me contra o mesmo 
projecto por suppol-o contrario a disposição 
expressa da Constituição do Estado, pelo 
que tiYe rle negar-lhe o meu voto, muito 
embora estivesse convencido da cottvenien-
ci a da medida nelle pr·oposta. 

E assim procedi, sr . Presidente, porque a 
despe1to da brilhante diEcussão havida en-
tão nesta Casa, não tive a felicidade de vêr 
dissipadas as duvidas que pairavam em 
meu espírito sobre a constitucionalidade do 
mesmo projecto. 

Por felicidade minha não me achei só ao 
contrario, tive bôas companhias, pois ~lem 
de outros illustr•es co !legas coube me o 
prazer de ter . a meu lado o meu distincto 
collega da direita, o sr·. Levindo Lopes. 

S. exc., como eu, teYe escrupulos de votar 
pelo projecto o entendeu que em face da 
Constitui<;ão antes de decorrido um decennio 
não assistia ;~.o Congresso o direito de al-
terar a organização judiciaria do Estado de-
cretando a organisação da comarca de Bello 
Horiz(lnte. 

Pois bem, sr. Presidente, no mesmo caso 
e inco.rrendo na mesma cens ura se acha hoje 
o proJecto em discussão, dando Ol'ganisacão 
ao município, aliás não creado, de Bello Ho-
risonte. 

l::i i, em face do art 112 da Constitui ção, 
não pedta o Congresso, então, e ain'da agora 
;,Jterur' a d1visão judiciari;L do Estado man~ 
dando organizar a comarea li a pouco re-
ferida, antes que tive>se decorrido o de-
cennio de que fala a Con~titui ção , pel a 
mesma ~azão não pod·J hoje t&mbem decretar 
a orgamza<,:ã J tio município de Bello Hori-
zonte, um a vez que a Con stituição no artigo 
Citado, 11 2, véda egualmente que seja 
alterada a divisão municipal, antes de d'e-
corrido um decenni o. 

A não ser que se pretenda tirar argumentos 
da lei n. 3 addicional á Constitulvão , não 
conheço di ~posição algum a de lei que aucto-
r•ize a medtda proposta pelo projecto, sem 
ofl'ensa da Const ituição. 

Essa mesma lei, sr. Presidente, a meu ver 
nada dispõe que auctorize a pretendida m·ga-
niza ção d9 novo município. 

O mesmo argumento de que a creaçüo da 
comarca e muni cípio de Be iJo Hor izonte 
decorre da pr(lpria lei que para aqui tr&n-
sferio a Capital do Estauo, por· não se poder 
admittir que o legislad ot' transferindo a sede 
d 'l governo para B. Horizonte tivesse dei-
xado de crear tanto a comarca como o mu-
niclpio e a prova da ausencia de lei creando 
a dita c0mat·ca e município. 

A disposição Hnal do art. 8. · da lei n. 3 
addicional de que algun s tem se soccorr1do 
como fundam ento para a pretendida orga-
nização, de modo algum pode auctorizar· se-
melhante pretenção, e sinão vrj arnos ( Lé) : 
art. 8.· : 

«A dir·ecção economica e a lministrativa 
da Canital do Estado denominada -Minas-
flcaní.-a ca1 go do Preside11te do Estado em-
quanto o Congresso não deliberar a respeito 
nos termos da Constitui(fiO». 

Cre io que o legislador com essas palavras 
- ernq uanto o Congt'P.sso não de ·iberal' ares-
peito nos termos da Con stituição - lon ge do 
que se pr·etende vedou a creução tauto do 
município como da comarca., remet lr ndu-nos 
para o arr . 112. da Constituição, que termi-
nantemente dispõe que- «decretada por lei 
ordin·;, ria a nova divisão politica; municipal 
judir.iaria, não poderá S•lr alterada, senãg no 
termo de cada dect nllli• »-;e assim sendo, 
está:,•isto que untes rle decorr t•idos 10 annos 
da data da Constitukiio não e licito ao 
Congresso alterAr por qualquer fórma a divi-
são querjudiciaria quer lliUnicipal do Estado. 

Baseado, pois, ne,ta disposiç'ão, sr. Presi-l Como disse, sr. Presidente não vim á tri-
dente, e que vejo-me obrigado a n.~gar o hcna p· ra discutir o projer.to, mas somente 
meu voto ao projecto; par·a llat• os mo ti vos uo meu roto pe In sua 

0 SR. CAMIU,O DE BRITTO :-Por lei oruina- rejeição. . 
ria, mas Bellu Horizente não entrou em lei Sabem os colleg ,s que não sou s u ~p01to e 
ordinaria . que nin,.;uem fala com mab dPs prend11uento 

O m. R. HohTA :-Perdoe me v. exc.; não e Isenção de animo nesta q11estão, do que o 
se trata. aq ui ua mu1la.nça da Capital para humilde ora dor, que foi um dos mais enthu-
Bello Horizo nte ; e o que a Constituição diz sia.st'JS e acel'l'iruos defensores ria mudança e que- decretadn. por lei ordin ria a divi~ão da Capital para 13ll llo Horizonte. (Afu·tns apoia-
ju liciaria, muuicipal, etc., não poderá rilais d•;s) 
ser· alterada R•não depois de findo um de- O SR . J. ALVAHES ( '' •1·ilo •le S. GeNtlfl.,):-Fa-
cennio. zemos todll s just iç<t a v. exc. 

Ora, j a tendo sidn decretad ;l pOl' leis or · O sR . R HoRTA:- Portanto, já ,·ém os 
dinar1 as a rliYisão tantojudiciaria co mo mu- l1 onr·aurrs Se1•ador·• s qu o o 11 eu dese.J' n~o 
nicipal não tondo ninda decorrido o uecen- pode se r· si ni\o co rür·1buir pnr·a. tudo que for 
nin, está visto que sem offe n ~li. do pt'r.ceito de con renienci;' o que contt·ibúa J.HII'f\ "be~ 
consi.itucional não pode o Cong1'es~o alterar e>tru· da Capita l, r~ que 9u ur· d1zer quo. S! 
a 11ctual divi,ão municip;d. nr{!o o meu voto a medtola pi"Opo~t<~, e so 

E quando mes mo n1o fos~ e 0 Tlrrjr·do in- por·que a. cu nsi:'e~o contrat•ia aos prece itos 
constitucional e sem oppOI'tuni•l;Jdo, penso da ~ossa Const1i.utçào. . . . 
que não 8er·ia conveniente adopbtl-o sem Na o rl e>con heço ?S t~con' en.ten t es ate cer• 
que fosse modificada a organ zaç·:o municipal t.o ponto da orgn mza r;ao pro v1 · ~m1 actual e 
delle cunstarote, e ba~ta lembmr· que talre:r. ;.s v; •. n!age ns uH uma org<~ nlzaça'~ mun iCipal 
maiS el e dOUS terÇOS UH pupu"laÇ1-\0 desta CÍ- definl .ilV a para _a qual ~e_rla de ll\ U deVer 
dade e c-xtr'al!j!eit·a e que os extrangeiros pela contribUI!' s1 . nao fói';L o nb. Lacul~ qu e ~n· 
nova lei O l 'g<~nica tem o dir·eito de voto na~; co ntro no c1tado_ ar·t. 11 2 d;t ?on~l1tu1çao, 
eleiç.- es municipaes, parn desde Jo go se ver mu1to embora ~ao me.par·eça <Li tHin oppor-
o per;go que corremos si torn Hrmos 0 cargo tu na, se m saert tl c~r 111 te1 esses .. da c 1~ uele , 
de pre l'eito rJc e l e i ~;ão. As conuições especiaes alterar~ orgun1zaç;t0 ;.; ctua l, ?I1~1n1vi~L da 
da nova Capita l reclam 11 m por sua vez uma ~1s pos 1 çao .d~ art .. s. da let n. ::l .'~ lrl1c10~1al 
or::ranizaçãu municipal toda es pecial e... . a Constttu19ao e tmposta pelns CITCtllmt,tn-

0 SH. BEHNAHDtNo DE LIMA :-Nest'} ponto cias especth.eJ em que se encontt·a a nova 
v. ex c. te:n tod a razão. (Apoiados e mio apoia- cll l ei ~e, Captta l uo Estauo: . S1ncor. mente 
dos). · · dese)ltVa .P?dcr wr desde Ja or·gan zado o 

d t fó , d novo muntc1p ro ... 
O S H. R. ~OP.TA .:- ... e e ou ra 1 1~1 a e- 0 sn. J. ALVAKES (barão cl : s. Geraldo ): 

vemos r.ecet<~r mUlto da sorte d~sta ctd ~ dr, -Mos convem adiar. 
verdadeiramente cosmopollla, pots, como ha 
pouco disse nella predomi na o elemento que O . R. R. HoRTA:-0.:; meu s ·;otos, H . P~e-
não e na c io'n ~ t. sit.lt nte , FàO pam qu e o Congr~sso .. bem tt;t-

Uma organização semelhante á do Distri- tenc ionado como sempr·e. bem ~~~pira do se,Ja 
cto F'ederal, penso se1à a que mais nos tumhem na le1 qu~ vae \' otar· •. nao e~q u e cen
con vir á. ' do que as ~o nd1 ções e~pec 1 aes da cidade 

o cargo de prefeito, por exemplo, como lá, rec lamam dtspos1çõ 7s tambem espec1aes. 
não deve ser aqui ·de eleição e sim de. no- (A po1ados, mtttto bem. ) . 
mea.,:ão do Presidente elo Estado. (H11, dwer- o ,.r. JUello l~a·nnco:-Sr. Pres tuente, 
sos apartes) . re~peit~nd~, co ~n o devo, os e~ctup ul ~s de 

Na Capita l Federal, es8es incotwenientes ~ncon LttuctOna ltu ade a que ~e re.ferm o 
a que se referem os srs . Sen:;rdore!' , não illu stre Senador· que me precedP.u n . .t trlbu-
provem da or{!anizaçãn, que é boa. Ten ha na , YOU expõ: !lO Senadn, .e m ~reve~ pal.a-
o Governo se mpre lú à testa da administr·a- \Ta~, os mott;os qu,e . me 111duztra~n ·~ .vota~ 
ção municipal um hürnem da cst.Jtul'a mo- pela creação dcl com<~rca de Be~ l o ll o.rlzo.nte , 
ral e intell ectual do actual Prefeito, dr. e, como o uobre Senador ref!riU ·S\l rro facto 
Ubaldino do Amaral e yerão os noh res se- de ter vot(ldO contr.t a crençao dess;t co mar-
nadores que as co~sas hão de pas~ar de ca , e de..: collere ntement.e, ter de YOtar c.ontra 
outro modo ... (Mwtos apoia•los) a crea~ao do mun1ctp10, sou fo1 çndo .t r~-

0 m. L!!:VtNDO LoPEs:-0 vicio está. na in- monla1· ao ~ a~sad.o e n refem-me urs m?t~
tervenção do Governo, quanto á. escolha do v?s que me tnduz1ram a votar pelo munici-
Prefeito. pto. (Ha um apa1·te) 

o sa . R. HoR'l'A:-Os governos que saibam Sr. President!', por occ sião das primeiras 
f11zer <L e~colt : a, inspirando-se unicamente Ji;: c u >~ões do project' que creava a comar~a 
no bem publiro (Apniados) . . _ r!e Be llu Hor·~ zonte, cu est~va ausente; IIS~ IS-

0 ~R. CAMILLO DE 8RlTTO:-Na Comtltutçao ti somente 3. 3.• rliSCUS>aO, em qu e det O 
federal salvou ·se-«excepto a Capital Fede- meu YOlfJ ao projecto, com a dec lara çã o que 
ral». o Senado conhece, e f'ui a i:< so inuuzido .Pela 

o SR. R. HOR'I'A:-A Constituição federal seg uinte consider!!Qão: acabava se do tllscu-
só ox ige .que os Estad os na organização dos t1r a mudanç ·1 da Cup1t.al A de . ~ e cr~ta l-a 
seus municípios assegurem a autonom1a dos pua o local .em que rx1stta o an.tt , n nrra al 
mesmoP, em tudo quanto respeite ao seu ri ~ I3ello Hor·tzo.nte; ? __ Govel no , fundauo_ na 
peculiar interesse. let n. 3 e na dtspost<,:ao do or-t. 8, desl1gou 
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da comarca de Sabará o districto de Bailo 
Horizonte, constituindo uma o;·ganizavüo 
qu~ ~estoava completamente do organismo 
polttico cre;•do no E' tado de Minas Geraes· 
creou uma organização inteiramente :l parte: 
O di str·icto _do BeiJo Horizonte já estava 
creado; desligado, porem, esse tcrritorio da 
comar·?a. de S~ bará, sua direcção eco nomica 
e administrntJva ficou a cargo do governo, 
err.quanto o Congresso não rleliberasse a 
respeito, nos termo3 da Constitui ção. 

que n~nguem_ é obrigado a pagar o imposto 
q~e nao esteJa lançado em lei. A ConsLitui-
çao e&tadoal adaptou e proclama e~se mel!· 
n~o prmcipio, quo aliás não poderia contra-
rtar. A mesma Constituição diz que só o 
~ongt·e~so tem compot,encia para fazer leis, 
m~e~pretal-as e revogai-as ; a mesma Consti-
tUJçao declara que ao Congresso e vedado 

Ora, tendo-se desli gado da comarca 
de Sabaró. o districto de Bello Horizonte ~ 
<t?e _aliàs não se podia fazer por leis ~r-
d~nartas, em fa ce do art. I 12, da Constitui-
çao, segue-se que a. lei n. 3, addiccional á. 
Constituição, alterou a divisã.:> judiciaria do 
Estado de Minas Gerao~, derogando esse art. 
112, quanto a essa alteração na divisão ju-
dicwria e municipal. 

Assim, sr. Presidente, desligado o distri-
cto de Bello Horizonte o constituid;l uma 
n~va divisão judiciaria, que não estava pre-
vtsta nas reg;as da Constituição, era mister 
que se orgaJ~Iza sse a comarca e, consequen-
temente, o diskicto, o município etc., por-
que v. oxc. sabe que uma causa é a divisão 
judiciaria e municipal e outra e a organiza-
ção. Uma vez feita a altera~ão pela citada 
lei_ n. 3, nada impedia fazer-se a organi-
zaçao. 

A di spo~>ição do 1 art. 112 Yeda a divisão 
polit~ca, municipal ejudiciaria, antes do de -
cenmo, mas urnu. Yoz feita por delegação da 
Constituição, no ar·t. 8 .· da lei n. 3 a.ddi-
cional, essa. divisão,-era consequenda. ine-
vitOYel que niio podíamos ficar com um 
territorio sem organização, pt•incipalmente na 
Capital tio Estado. 

0 Sii. B ERNARDI NO: -Não se co mpret en-
de uma Capital sem organização. 

0 SR. MELLO FRANCO:- Seria um regi-
meu !.lnomalo, completamente incompreh en-
sivel em faco da, Constituição, que creou 
um or ga nismo político, segundo as regras, 
que adaptou, subordinadas aos princípios 
constitucionaes da União. 

Por essa razã.0, sr. Presit.lente, r econhe-
cendo que não se podia comprehender um 
territorio sem a organização de justiça, e 
sem organização municipal, eu entendi que 
era uma consequencia forçatla da lei n. 3 
a creação da comarca, aEs im como a creação 
do município, e por isso votei pola creação 
da comarca. 

Fundado nas mesmas razões, sr. Presiden-
te, eu endendi que não podíamos permane-
cer numa organização inteiramente ano-
mala, como a em que nos achamos ngora, 
esperando que se vences~e o praso consti-
tucional para então se poder crear o muni -
cípio e organizai-o, porque, SI'. Presidente, 
nesta cidaclo ha industrins, ha commorcio; 
aqui se cobram imposto~, aqui arrecaia-se 
a renda publica, aqui ba uma vit.ln. economi-
ca, do mesmo modo que nas municipalit.latles 
e em todas as villas o cidades do Estado. 

Mas em virtude de que lei havemos de 
contiauar a viver nesse estado 1 Em 1. · lo-
gar v. ex c. sabe que a Constituição Federal 
declarou entrd seus preceitos fundamentaes 

delegar qualquer das suas attribuições. 
Não poderíamos, pois, crear um regimen 

de ~xcepção em que o poder executiro e o 
Jegi~latJYO se confundissem, creando-se em· 
b_9ra um_a ~ictadura provisoria com suspen· 
~ao do dtrett?s gar!~nt~dos pela Constituição. 
Fazendo a let n. 3, )a tivemos uma delegação 
e uma delegação não pórle importar outra 
delegação. 

Em vista disso, o que havíamos de fazer~ 
Supprimir a autonomíà municipal 1 En-
tregar ao Governo. ~ poder que o Congresso 
e a~ camaras mumc1paes tem de legislarem~ 
Obr!gar o Governo a accumular podet'es 1 
s~btr das norJ?laS constitucionaes para le-
gislar .sobre Interesses economicos admi-
nistrativos. e municipaes ? Ora, um' estado 
~e- anomaha como este j devemos evitar; e 
lo! por essa razão o pelo facto de zelar 
como re~res<mtante do Estado, pela guard~ 
du. ConstitUição e das leis e attendenlio a 

·essa grande necessidade publica que tive a 
homa de apresentar ao estudo ~reflexão de 
meu~ collegas o esbo~o . do projecto em dis-
cu~sao . . .Mas, como .Ja. tive occasião de dizer, 
~ste proJecto contem erros, lacunas e de-
leitos e era meu desejo que todos colla.bo-
russem para que se raça uma lei digna do 
::lenado Mineiro. 

Nessas condições, sr. Presidente, concluo 
requerendo a ':· exc. que, passando o pro-

.J.ecto em .1. · dtscussão, se digne remettel-o 
as commisEões reunidas de Constituições e 
Poderes e_ Camaras Municipaes, afim de que 
estas o estudem convenientemente, da accôrdo 
com os termos da Constituição e com os in-
tere sse~ d_o Estado para que tenhamos mais 
uma.let digna do E~ta.do de Minas e daRe· 
publica. ( llfuito bem) ! 

O SI' . Rcbêllo Horta: -(Não devolveu o 
seu discurso). 

O sr. lUello Franco : - (Idsm ). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encer. 

ra-se. a discu~sào ~ é appro:vado o projecto, 
que e remettido as comm1ssões, reunidas 
de Camaras Municipaes o Constituição e Po-
deres. 

PROJ ECTO N. J-4.4, DO SENADO 

Licença ao jui.; de direito da comw·ca ée 
Bôc( 1/ista do Tremedal 

E' lido e approvado sem debate em 2. • 
discussão o projecto n. 144, do Senado, con-
cedendo licença ao juiz de direito da co-
marca de Bóa Vista do Tremedal, o qual não 
1.endo so.trrido alterações, fica sobre á. Mesa 
para entrar na ordem dos trabalhos depois 
de findo o interstício regimental. 
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PR.OJECrO N. 145, DO SE:'f(LDO 

Reconhecimento d ( Escola Normal Liv :·e cl ~ 
Betlo Ho1'i%onte 

E' lido e entra em 2. · discussão, por arti-
gos successivos, o projecto n. 145, do Sena-
do, auctorizando o governo a reconhecer a 
Escola Normal dos ta cido.de. 

O 81' Joaquim Dnh·a :-Vem á. tribuna 
não nara discutir o pr0jecto em discussão, 
mas para apresentar uma emenda relativa-
mente ao art. I.· do meamo projecto ; e o 
faz coherentemente com os pt'incipios que 
tem sustentado nesta Casa, porque continúa 
a entender. como sempre entendeu, que as 
Escolas Norm aes têm por tal fórma se des-
virtuado que não met·ecem que o Estado 
continue a fazer com ellas os granies sacl'i-
ficios que tem feito até hoje. 

Diz que isto é uma Yerdade tlura de se 
dizer, mas é real : o Estado despenrle actu-
a1mente 800 contos com es3as Escolas Nor-
maes, e os fl'Uctos que tem coibido são ab-
solutamente insignificantes. 

E' assim que além das Escolas Normaes 
que estão á cargo do Estado, as municipali-
dades têm creado outras ; mais tarde estas 
escolas mu nicipaes vém solicitar subven-
ções do Poder Legislativo e o orador ve nes-
tes pedidos ameaças constantes ao orçamento 
do Es,ado, uma verdadeira pulverização da 
receita publica . 

O orador sempre votou contl'a esses pedi -
dos e ainda hoje co·ntinua a votar. 

Sabe que a Escola Normal Livre de Bello 
Horizonte foi creada no intuito patriotico de 
bem servir á Instrucção Publica do Estado, 
mas hoj e pede-se o seu reconhecimento, 
amanhã vém sulicitar auxílios etc., e assim a 
pouco e pouco irá ella pezando aos cofre.:; 
publicos. 

Nessas condições, conclue o orador apre-
sentando ao art. L.· do projecto a seguinte : 
(U) 

Emenda ao pN•j ccto 11. • 14.5, do &n?-do 

Ao artigo 1. · depois da palavra equipara-
da, acrescente-se:- sem onus para o Estado. 

Sala das sessões, 5. de agosto de 1898.-
Joaquim Dutra. 

Apoiada e posta conjunctamente em dis· 
cussão, é esta encerrada sem mais debate 
e approvado o art-. com a emenda. 

Os arts. 2. · e 3. · silo approvados sem de-
bate. 

Adaptada em segunda P?-ra passar em ter-
ceira discussão, fica o proJecto sobre a Mesa 
para entrar na ordem dos trabalhos, depois 
de findo o interstício regimental, visto ter 
so:ffrido apenas ligeira modificação. 

PROJECTO N.' 142, DO SENADO 

C1·eação de escolas pdmw·ias 

E' lido e entra em terceira discussão o !I 
projecto n. 142, do Senado, creando e~colas 
primarias em diversas localidadas do muni-
cípio de S. José d' Além Parabyba. 

O st·. J. Alvat•es (barão de S. Geraldo) 
diz que apresantando esse projecto incluiu 
nelle, irreflectidamente, escolas que o Presi-
dente do Estado por si póde crear· indepen-
dentemente do Congresso, porque ficam 
nas sedes dos municípios. 

Nessas condições, para abreviar o expo · 
diante e poupai' ao Congresso mais esse 
trabalho, oiT~1'ece ao projecto a seguinte 
emenda: (Lê). 

O Art. L.· tique a.ssim red igido: 
Art. 1.· Ficam croadas duas escolas na 

cidade de S. Jusó d'Aiem Parahyba, uma do 
sexo masculino e outl'a do sexo feminino. 

O § l. · lica ass tm redigido: § l. · essas es-
colas l'unccionarão ambas proximo á.s o!Tici-
nas da E. F. Leopoldina. 

O ar·t. 2.· tlca assim redi gido: 
Art. 2. · Ficam creadas mai s as seguintes 

escolas prima.rias: duas na. estação da Con-
ceição para os tlous sexos 

O mais como está no proj octo. 
Sala tias sessões do Senado, cidade de 

Minas, 5 de agosto de 1898.-Joaquim Alva -
res. 

Apoiatla o pos ta conj unctamente e:n dis-
cussão, e esta en cerratla so m mais debate e 
appruvudo o projecto com a em enda, o qual, 
depois de aLloptado em tel'ceira discussão, 
vae á commissão de H.edacção. 

Nada mais havendo a tratar-se, o SI'. Pre-
sidente designa para 6 do corrente a se-
guinte: 

ORDEM DQ DIA 
l.a PAR'l' I!J 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da a c ta, expedien to, apresen tação 

de pareceres, projoctos , indicações e req ue · 
rimentos. 

. 2,a PARTE 

Ate quatro horas da tarde: 
J.a discu ssão do projecto n. 147, do Sena-

do, auctorizando o governo a conceder ao 
Bispo de Marianna duas sesmarias de terras 
devolutas para a fundaça:o de asylos agrí-
colas. 

J.a discussão do proj o c to n. 82, da Cama-
ra de 1896, concedendo licença ao cidadão 
João Guilherme Ferrei1·a do Cast ~o, esct•iví\o 
da comarca de Pouso Alto. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 33.· SESSÃO ORDJNARIA, AOS 6 DE 
AGOSTO DE 1898 

PRESIDE:\CIA DO SR. A:"~TONIO MARliNS 

(Vice-Presidente) 

SUmlAI\10:-Acta.-Yotação adi tda .-1\epre>enta-
ção da Camara l\1un icipal de S. Sellasl.i ;\o do Pa· 
raiso, pedindo a revogaç:\o tl o art. 104 il ;l Cc nst. 
-Pareceres de commissáo. -Urdem do dta .-Pro· 
jeclo n. 147, do Senado, concerleu r.lo duas E~> ma· 
rias de terras devolutas ao hisro d ~ ~larwnna 
para fundação de asylos agt·icolas .-Diõrmrsos 
dos srs. Mello Fra ~JCo, .1. Alvares c C. tle Drtlto. 
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- Projecto n. 82. da Camara, el e 1896, conce- r~gularize as condições de sua execução 
denrto li cença ao escri vão rle orphil0s da co marca d1 go concessão, e certamente, evita ndo a 
de Pou so Al lo.-Observações rlo sr. J. Alvares. reproducção de abusos, praticará mais um -Orrletll do dia segui nte. acto de summa justiça.-Saúde e fraterni-
Ao meio dia, feita a chamada, acham -se dade .-Secretaria da Camara Muoicipal de 

prese nte8 os srs. Antonio Maetins, Joaquim S. Sebastião do Paraiso, 28 ele julho de 1 ~98.
Dutt·a, P. Drumond, Bernardino tle Lima, 111m. exm. sr. dr . Virgilio Mattins de Mello 
Levindo Lopes, Camil lo de Britto Joaq uim Franco, o. D. Se nador Estadoal.-0 Presi-
Alvill'es, Me llo Fr<lD CO, G·Jmes da SilVH, Tei- dente .-J<' ranci sco Ferreira Godmbo, Deocle-
xeira <~ a Custa, Nogueir·a e Rebé llo Horta, ci ~ no Jose Bo1·ges . 
faltanrln co m causa participada os srs . Si l- Vae á co mmts 'ãO de Co nst itui ção e Pode-
viana B1 anJão, Nt cesio Ta vares, O li v e i r a res pu biJCa ndo-se no jornal otfl cia l 
Penna, H.oq uette, G ·mes V<:tlladão, Josi no de P~ssa se á ap1·esenta ção de pa rec~res, pro-
Brito, Roc ha. Lagôa, Frederi co Augusto, / jectos indic:ações e req uer·Jmentos 
Costa Sena e Ferrei t'a Alva:: , e se m ella os ' 
mais ~rs. 

Alir·e se n sossão: 
Lid a. a acta da sessão anteced~ n te e po~ta 

em di scuHão, é esta ence rrada sem debate 
e ad iada ft votação pot· fa lta de num ero. 

Não lta expedie nte. 
0 SR J11ELLO FRANCO, obtendo a palavra, 

envta à Mesa a seguinte: 
RPpH.\~ r, laçrio da ca~Y. {t1'il Mttnicipr.l de S , 

Sebastiüo do Pa1·aiso, pecl ndo a rev ;gaçtlo 
(to a · t. 10<1 da ConstituiçílfJ. 
Secretnria da Ca mara Muni cipal de S Se-

ba~t i ão do Parai~ o . 
!lim o. rxmo. sr .- A's mãos rl e v . exc. na 

qu :J iidade de Pt·es idente da Cvmara Munici-
pal desta eidacle, passo a reso lu ção da mes-
ma, co ncer·nente a1 cl et•ogação da Const itui -
ção E'tHdoa l, na parte em que ll PJ!fl. l:lposen-
tadvt'ia nos fnnccionarios publi co.; t:: stadoae~, 
tor·nantlo a v exc . ~eu li el interpreLl'o pe 
rante o Poder Legislat1vo rlo ~: stad o, do qua l 
tão J'u lgumntemente faz v . exc. parte. 

BBm comprehend e a Cama1·a Muni cipal 
que tão humi ldemente represento, o lou,·a-
ve l intu ito do Legi•laJoP, veda ntln a apo-
se ntador ia á classe talvez mais precaria da 
sociedade; mais e, ex mo. sr. que os extre -
mos se tocam, e jàmais se tolerm'ia a re-
paração de abus ós passados com injustiças 

Porece1 es 

~ SR. LE VrNDO LOPES, obtendo a palavra, 
ofier·ece, por parte da comUJissão de Reda-
cção, e vae a imprimir-se para a Ol'dem dos 
t r·aba l h os o seguinte : . 

Par·ece á commissão de t{edacção que o 
proJecto n. 142, do Senado, d6 creação de 
escula~ de instrucçf.i.o pr·imar ia no Mun icípio 
de S. José de Al ém Parahyba, eleve ser assim 
r r:: cl igido : 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decretl:l: 

Al't. 1: Fi ca m creadas no Mun !cipio de 
S. Jlf sé cl'A lem Pat'ahyl>a as seguintes escolas 
de insti'Ucção primaria, se ndo uma para 
cadas sexo. 

I. · Duas em lognr prox im o às otflcinas da 
Estrada de Fer-ro Leo po ld i na: 

11. Duas na Estação da Co nce içoãr. 
Art. 2. · Revogam ·se as dispos ições em 

contrm·io. 
Sala das commi ssõe~, 6 de agosto de 1898 

- Levindo Lope~ . -Joaquim Dutra. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE 0.-\. ORDEM DO DIA 

PROJEJC'l'O N. 147 DO SENA D'J 

fu turas . Concessão de duas sesmarias de lt ?'l' as devo -
Niio; o Congre sso Mineiro é por demais lutas ao bispo de Ma1·ianna pa1·a {undaçêlo 

ge neroso, é por demais bemfazejo para não de asylos. 
consentir por mais tempo que ao ostracismo 1 
de vida a que, pela precaried ade de venci- E' lido e entra em I. a di scussão o projecto 
mantos, já esta condemnacla. a classe dos n. 147, d 1 Sanado, auctorizando o governo 
funcci onarios publicas estadoaes, succeda a a conceder ao bispo de Marianna duas ses-
miseria a que in evitavalmente ficará con · marias d •~ terras devolutas para a fundação 
demnado todo aque lle que, após longos an- ele asylos agricolas. 
nos de fad i g<:~s e pt•ivações inauditas, sue- O sr. !I Helio l''.ranco: - Pedi a palavra, 
cum be na lucta, tornando -se physica ou sr. Presiltu nte, para cllamar a attenção do 
mora lmente invali das ! é elle por demais illustre <•tJc tor do projecto em discussão ao-
justo pat'a não tvlerar que, encanecidos no IJr•e o rer 1 .nen t.la Lei n. 27, de 25 de junho 
traba lho, olbem os funccionarios publicas de 1892. - Segundo o regimen dessa lei, o 
um passado de honra, um presente de J'ncli- 1 governo Ji cou auctorizado a mandar medir 
gas e um fu turo d@ miserias ! r e demarc.tr todas as terras devolutHs e a 

E f'e liz daq uelle, exms srs . quo fazendo expô r as t'espect ivas plantas na repartiçã.o 
calar o peso dos an nos, por entre justos ge- compete llte. A di ta Lei n. 27 determinou 
midos, póúe preferir·-se arrastar <:tO traba- tambem u modo pelo qual devem essas ter-
lbo, a ass istir o quadro desolador da fome ; tas ser v.· ndida s a particul ares, e, quando 
féliz daque lle, sim, cuj os incommodos phy- se trata de concessões gratui tas, f'oi provi-
sicos ou moraes, não roubam essa liberdade dente em seu art. !22, § 4:, em que decla-
de escolh a. rou· que u governo pocter·á as conceder a 

Não ! Conceda o Congresso a aposenta· particul ar, segundo o systema de medição 
daria ora pedida, faça seccal! as lagrim as a e demarca ção nella traçadas, mas com a 
Q'tl'a,ntas famílias qud gemem á falta de pão, clau~ulas estabecidas. 
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Como esse ~ystema à conhecido e não 
deve ser alterado, é por isso que venho cha-
mar p~ra elle a attenção do nobre auctor 
do pro.Jecto. 
Sa ~emos que as sesmarias se faz iam por 

me~tdas variadas; si forn10s exa minar a bis-
tort a drl. concessão de sesmarias desde os 
tempos coloniaes, veremos que começaram 
c~m 4 l e~u as de extensão e foram se redu· 
zmd ate a meia leg ua. 
. Por~an_to a dispo-ição tl•J projecto contra-

n a a ,let n. b7, de 25 de junho de 1892. 
Si o Congresso quer fazer concessão de 

sesm urtas ao sr. Bispo de Mar·H,nna, é ne-
ce~s ar-to que mantenha u ~:vs te m a adopt11do 
por. essa Lei; já o governo 'es tá auctot·iza 'o 
~ Jrlze l-n gr-a tuitamente; mas si se qui zer 
Isentar· u con cessionario das con1li ões da 
lei então terá o ligisliJ dor de revogar o 
seu syste ma até hoj e ad••ptado.- O pn jec-
w J1 z que essaN co nce.>SOt'S de terra s ser-ão 
dadas para o enstno ag• ico la e religioso. 
So ur·e esse assumpto, it11·oco a attenção do 
S~nado para o que di, põe a Consti tui-
çao Federal no artigo 72 § 6 que diz o se-
gUi nte : · · 

Serà leigo o ensin o mit1i -trado nos estabe-
lecim entos publi cas; 

Nenhum cul to ou egr·cja gosará de sub-
venção of'fic i d. nem te t'à 1 e loções de de pen-
deneta ou All iança com o goYet'no da Uni ão 
ou dos Esta dos. 

O sR. C. l ·E RRnTo : - Não· o ensino em 
Min as nfio é leigo. ' 

O SR. MELLO FRANCO :- l\·1as é de suppor-
se que, sendo esses <:~ sy l os crEJa dos pelo ex mo. 
Btspo d<t Marianna, não admittil'ão outro 
en.sino que não seja o religioso, sem que 
Se.J u preciso que isso fique declarado na 
lei. 

Eu fuço essas ~ in ge l as observações so-
mente pnra chamar a attenção do ill ustre 
auctor d0 projecto para as d i~post ções cita-
das para subordinal-o ao reg imen ua lei de 
25 de junl!o de 1892 e preceitos constitucio-
naes. 

A sr • .Joaquim Alvat•es (barão de S. Ge-
raldo) : -Agradeço muito as observações 
do distincto senador, o sr. dr. V. M. de 
Me llo Franco, em relação ao ensino religio-
so. Ao confeccion ar o prrjecto, consignei 
o en sino religioso por que elle estava in-
cluido na peti ção tio sr. Bispo. Bem sei que 
a egreja esta separad a do E~tado e que 
os cul Los são completa mente livres; por-
tanto, parece-me qu e, uttendendo a esse 
preceito da nossa con8tituição podia se bem 
supprimir a palavra - reli gioso- e concor 
darei com qualquer emenda dos nobres Se-
nadores nesse ~e ntido ; porqu e entendo que 
devemos fundar asy los que deem aos meni-
nos pobres o ensino primario e agrícola, e 
quanto ao rt:l li gioso, á que li go grande im-
portancia, e~seestá subentendido que será for-
necido pelo revmo. Bispo, que vae ser fun-
dador dos a~y los . (Apo iarlos). 

E•n relação ás sesmarias , si bem entendi, 
penso que o nobre Senador q•1iz se referir á 
medida de metro ou decimal, não ? 

0 SR. MELLO FRANCO: - Sim senhor. 
A. S.- 14 

0 SR. J. ALVARES (barrio de S. Geraldo):-
Então direi o seguinte: que a commtssão 
qua.ndo consignou as sesmarias referiu-se ás 
sesmarias de tres mil braças quadradas isto 
à, de 225 alqueires geometricos, que reduzi-
dos a metros, é facil de saber-se a quantos 
monta cada uma. Uma emenda sanará. em 
2: discussão, essa duvida do nobre Sena-
dor. 

Bem sei qu e o governo podia dar ou con-
c~der essas ses mari as pela lei a que se refe-
riu o nobr·e Senador; mas como o revmo. 
Bispo exi~iu que a medição fosse feita pelo 
Esta do, e1s a razão porque consignei o no pro-
jacto da commis~ão.-H.ealmen te. pt•opondo-
Stl esse virtuoso· B i ~po (op~ i toto ·) a fundar 
nsylos agrícolas em qne se J·ecoll!essam me· 
ninos pobres pur,t 1·eceberem a t:ld Ucaçào 
convt:ln tente, o Congres o não p.oder ia fazer 
si não isso. E, depot s, é um auxilio que uão 
fie& di spendioso ao Estado, por que elle tem 
de medir LJS suas terre~s; e seria mesmo um 
l'avor a elle prestado si tivesse um homem 
nas condições do sr. Bispo que se enra.r·re-
gasse. de estabe lecer atli esses asy los; porque, 
na mlllh 't upm tào, o que precisamos mu tto 
é de asy lus agríco las (apo acl •S) porq ue os que 
temos actualm ente são 'et·dadeir·as e• colas 
ds pr·eguiça, e mai s nada. Co ll oca se ás ve-
zes u um creança com certa a c ti vi Jade nes-
ses a;y los, e da h i a annos Yae-se buscar 
uma c1·eatura completamenttl in erte e inha· 
bil, entr egue completamente ao ocio. 

Ass im sendo, elevemos ruzer toJos os esfor-
ços phr·a. a.coror,;oar o sr. Bispo uo se u em-
~reh entli meuto , por qutJ entendo que elle, 
lundando esses asy los, prtJstará um relevan-
tiss imo serviço ao Estado ( .-lp ~ iar.l •, s; Mu:to 
bem!) 

O sr . ( 1. de Britto: - St' . Presidente 
é ousadi a minha tomar parte na ui.<c ussã~ 
(ntto ap11iaclos) depo is de ter ell u. sido esclare-
cidas pelos nobres Senadores que me prece-
deram entretanto, não posso contiuuar a 
g~ar· dar ~ il ~ncio respeitoso a vista das opi-
mões emttttda.s ; porque por ellas vej o que 
quer-se nnplantar no Senado.um espí rito de 
seita completamente contraria ao genio da 
Con st. (Nela apoiados) 

. 0 Slt. Ml,LLO FRA NCO ; - V. exc. não en-
tendeu bem a minha argumentação, não 
implantei abso lutamente espírito de seita. 

O sa. C. DE BRI t To:-0 que o nosso cotli-
go fundamental de termina é a liberdade de 
cultos, mas não impede de modo algum ... 

O SR. L. LOPES :- Que o Estado proteja 
a religtão catbo lica. 

0 RR. C. DE BRITTO ;-,. que Ull1 cidadão 
venha estabelecer institutos para a Stlita que 
elle professa; do mesmo moJo que, perante 
os tl'tbunaes, nói! prestamos o jur·nmento 
conforme a nossa reli gião e recebemol.:o 
dos judêos e dos mallomet<J nos, podemos, 
pela nossa legis lação proteger insti tutos di-
r igidos pelos padr·es C<:t tholicos at1 m ele uel-
lus se ensinar catholicamente . 

A pruva já o Se nadl.l tem dado f,IVOreceD·· 
do os collegios e seminarios episcopaes nlio 
só com favores pecuniarios como com doà-
ções ar é de fazendas agrícolas; e, ai nJa mais, 



JON 

apezar de ter-se abolido a religião do Esta-
do e de ter-se adaptado a liberdade de cul-
tos, temos leis ne :> se sentido como vi ainda 
ha pouco na Brthia concedendo-se loterias 
atê par<l edificação de templos. 

0 SR. P. DRUMOND : -Fizeram muito mal. 
O sn. C. DE B!UTTO: - Não, senhor. 
O sn. P. DRUMOND : - Dessem antes esses 

favores como inclustriaes ... (lla outros ap01'-
tes. 

O SR. C. DE BRITTO : - Foram concedidas 
dua~ sesmarias de terra. ao sr. Bispo de 
Marwnna para fundar a.sylos agricoJas. 

Este prestimow m ineit'o collocado em uma 
elevadíssima. P?Sição, (ap~iados) tem dedica-
do t?da sua v1da ao ensino da mocidade 
(ap?zlldos)i na sua longa exper-iencia em ma-
teria de mstrucção publica têm nelle um 
gl'ande a~xiliar cs poderes publicos de Mi-
na~. (A.powdos ). Acham-se nestns cadeiras a 

O SR . C. DE BRITTO: - . .. Isso nunca com em diversos departamentos muitos dos seus 
o meu Vc1to ; e creio que dos membros do antigos discípulos ... (A poi~dos) . 
Senado nem um só protegeria a educação O SR. P. DRUMOND :-Apoiado· foi meu pro-
·dos protestantes. fessor. ' 

Sr. Presidente, e:;sas phrases foram pro- . O s_n. C. DE BRITTO :-Rendo muitas feli-
V_? cadas pel?s nobres Senadores que aliás cltaçoes ao nobre relator da commissão e 
sao de part1do moderadissimo. Eu ji.t tenho a_os seus di gnos companheiros pela inicia-
grande experiencia de Yida tenho muitos t1va que tomaram em fazer doações ... 
annos de serviços publicas e, por isso, as O Slc JoA Ql'DI ALVARES (barão de S. Geral-
mmhas palavras podem echoar fóra deste do) :-E' nos.;o deYer. Elle faz favores ao 
recinto, sem a co i ma de ultramontanismo... Estado . . . 
. 0 SR. _MELLO FRANCO:- Ninguem disse 0 .m C. DEB BITTO :-Penso que por serem 
Isso aqUJ. ll estmaclas ao ensino religioso e a(J'ricola não 

O SR. T. nA_ CosTA:- O sr. senador Mei!o devem ter as limi tações da lei d"e terras. o 
Franco não d1sse nada di sso. 1 sr. senador Mello Franco citando-a disse 

O m. C. D~ BRI'l'T? :._:- Mas o sr. barão ele que as s~smarias podem s~r concedid~s para 
S. Geraldo e de op11m10... es~e servtço e ~ualquer outro serviço pu· 

O sr. J. ALVARES (barão de S. Geraldo):_ bllco: mas deba1x~ ~e certas e determinadas 
Não, senhor; eu não disse que concordava· cond1çõés _ele med1çao e de cultura (apartes); 
apenas que se cortasse do projecto a pal a~ mas ? leg 1sl~dor pode revogar esse artigo 
vra -religioso-. de ~ e 1. _(Apotado ~lo. sr . J. Alva?·es). 

O SR. C. DE BRITTO :-Isso é o que não Ja ve.JO! pela op1111ão de ~· exc., que isso 
co~ vem.:. Pois o ensino religioso repugna á não pre01sa figurar no pro.J ecto, por_que v. 
legislaçao ? aos costumes ? comprende-se e_xc. bem sabe qu_e as nossas sesmanas não 
mesmo um ensino que não tenha por norma tiveram uma medida certa. 
a religião? _o SR. J. ALVARE (barão ele S. Geraldo):-

(Cru•am-se differentes ap?. rles ; a s1•• p 1·c- Nao! senhor; te~1 : a sesmari a é de 2?5 a!-
siclente 1·aclama attenção.) que1res geometncos. 

V . . . lt . 0 SR. C. DE BRITTO :-E, depois, é um 
v. oxcs. se revo am , leva~t.am um cor- outro beneficio que vamos fazer aos asylos 

d_ume de apartes como se eu t1ye~se profe- que não terão de fazer despesas com a ma-
ndo uma phrase que não esteJa 1mplanta- dição. 
da no fundo• do coração de todos... o SR. J. ALVARES (IJarão de s Geraldo)._ 
. O SR. P. DtWMOND : - O nosso protesto e Será ·o Est.ado · · 
JUStamente de accôrdo ?Om :'· exc. O SR. C. D~ BRITTO :-Sento-me e muito 
U~r SR. SENADOR : -:- SI estivessemos em satisfeito porque ve jo que estão todos de 

desaccôrdo não haveria ~antos apartes. accôrdo. No interesse de impulsionar o en-
Es~a~~~j ·d~L;e~~!i~o (b:~~'grd~e S. Geraldo):- sino agricola, não ba _como encorajar o tra-

. balh~. constante e _act1vo do clero; aos pa-
0 SR. C. DE BuTTO: - ... em que a reli- dresJa se deve unuto na fundação de cultu-

gião. ê a com~a~hei_ra inseparavel da demo- ra~ novas. Quando paEso por Cattas Altas 
crac1a e a gma md1spensavel do ensino. v:e.JO o velho arraial rejuvenescido pela vi-

O SR. J. AlvARES (barão de S. Geraldo):- twultura, e o iniciador foi o seu vigario o 
Apoiado. padre Manoel Ferreira. ' 

O. m. C. DE BRITTO :- A h ! v. ex c. diz - Na Europa são os trappistas estimadissimos 
apo1ado-como é que não concorda ? . . . pelo ensino agricola ao norte da Africa na 
. O _sR. J. ALVARES (barão de _S. Geraldo):- Algeria, e praza aos céos que sejam co~oa

Ja d!sse que esto~ de perfelt~ accôrdo. Só dos de exito os esforços do clero mineiro no 
deseJava_ que se tirasse do_ proJecto a pala- seu nobre empenho de illustrar as massas 
vra-rel1g10so-por ser d1spensavel. populares e dar-lhes o ensino profissional. 

O sR. C. DE BRITTO : -Bem, meus se- (AJJ?iados! (Mu i_to bem_! Muito bem!) 
nhores ; vou outra vez passar para a região Nmgue~1 ma1s pedmdo a palavra, en.cer-
mais calma das sesmarias concedidas aos ra-se a discussão, ficando a votação adiada. 
servidores do Estado que não descuram se por falta de numero. 
da nobilíssima missão de educar o povo. o 
que não posso comprehender e a theoria dó 
sr. Mello Franeo ... 

0 SR. MELLO FRANCO : - Eu não inventei 
theoria ; apenas quer·ia que se fixasse a me-
dida das sesmarias de accôrdo com a lei. 

PROJECTO N. 82, DA CAllfARA, DE 1896 
Licença oo esCI'ivllo de 01·phflos da coma1·ca 

de Pouso Alto 
E' lido e entra egualmente em I.· discus-

são o projecto 11. 82, da Camara, de 1896, 
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concedendo licença ao cidadão João Guilher-
me Ferreira 'de Castro, escrivão de orphãos 
da comarca de Pouso Alto. 

O SR. JoAQUIM ALVARES (barão de S. Geral-
do) :-Sr. Presidente, eu e os demais mem-
bros da commissão de Requerimentos de 
Partes opinamos pelo archivamento dessa 
petição do tabellião ele Pomo Alto, mas aO'o- · 
ra. estou informado de que esse senhor c~n
tinúa a necess itar da li ce nça por incommo-
dos de saúde. Sendo assim, entendo que o 
Senado poderia dar, não os tres annos que 
elle requer, mas ao menos dous annos . 

Ninguem mais pedin llo a pal aVI'<l, encer-
ra-se a discussão, fi cando do mes mo mod o 
adiada a votação por falta de numero. 

Nada mai s haven do a tl'atar-se, o sr. Pre-
8idente designa para R do col' l'e nte a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
J.· PA RTE 

Até um a hora ela tarde : 
Leitura. da acta, exped iente. apresenta-

ção de pareceres, pt'oj ectos, ·indicações e 
requerimentos. 

2: PARTE 

Ate quatro horas c!R tarde : 
Votação, em 1: (liscussão, do projecto n. 

147, do Senado, auc torizando o go verno a 
conced er ao Bispo ele Marianna duas ses ma-
rias de terras devo lutas para a fundação de 
asylos agricoJ[!s. 

Votação, em 1: dis c u ~são, elo pro jecto n. 
82, cl_a Camara . de 1896, concedendo l icença 
ao c1cladão João Guilhel'me Ferreirn de Cas -
tro, escrivão da comarca d~ Pomo Alto. 

Terceira discussão do projecto n. 144, do 
Senado, concedendo licença ao j ui ?. de direi-
to da comarca de Bóa Vista do Tremedal. 

Terceira discussão do projecto n. 145, do 
Senado, auctorizando o governo a reconhe-
cer a Escola No rmal fundada nesta cidade. 

Terceira discussão do projecto n. 139, do 
Senado, regulando a exploração de min as. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 34.n SESSÃO ORDINARIA i DO SENA-
DO MINEIRO, AOS 8 DE AGOSTO DE 1893 

PRESIDENCfA DO SR. ANTO NIO MAP. TJ NS 

(Vice-Presidente) 

SUmLUUO :-Ordem elo din.-lodicação c cli sc ursu 
rlo sr. Teixr ira na l.ns la.-Di~cursn~ cln~ srs. 
Bernardino de Lima, Camillo de Britto e Levin-
do_ Lopes. -Emc1u1as ao pro~ e ; to tl ~ legislaç<io de 
m111as. 
Ao meio dia, feita n. chamada, acham-se 

:presentes os srs. : Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Hernardino de Lima, 
Levinclo Lopes, Rebêllo Horta, Camillo de 
Britto, Kubitschek, Mello Franco, Teixeira 
da Costa, Gomes da Silva e Joaquim Alnl.-
res, faltando com causa participada os srs . : 

Silviano Brandão, Necesio Tavares, Oliveira 
Pe_nna, Roquette, Gomes Va.lladão, Josino de 
Br1to, Rocha Lagôa, Frederico Augusto e 
Ferreira Alves, e sem olla os mais senhores. 

Abre-se a sessão : 
Lida a neta da sessão antecedente e posta 

em discussão, e esta encerrada sem debate e 
ad iada a votação por falta de numero . 

Não ba expediente. 
0 SR. CA)l.ILLO DE BRI'l'TO, obtendo a pala-

vra, env1a a lV!esa um a ropi'ese ntação dos 
professores primarius da cidatle de Juiz tle 
~~é 1·a , pedindo par·a ser-lhes abonada a quan-
tm necessamt pa.1'a pu.gamento Je alugueis 
de casa .-A' commissão de Requerimentos 
de Partes. 

O ~R. KUBITSCHE:K, obt~ ndo u. palavra, com-
munlca que o sr. senador Carlos Sá, por 
justo n:otivo,deixa de comparecer a algumas 
sessões.-0 Senado fica int':lirado . 

O sR. JoAQ UBI DuTRA, obtendo a palavra, 
communica egualmente que o sr. senu.dor 
Costa. Sena, por incommodos de saúde em 
pessôa de sua família, deixa tam bem de com • 
parecer a algumas Eessões.-0 Senado fica 
inteirado. 

Passa-se á apresentação de parece1'es, pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

O SI'. 'l'eixcil•a cl:t Cc1st1t :-SI'. Presi-
dente, pedi a. palavr,t par~t apresentai' a se-
guinte indicação: (lé) 

A simples leitur·a. des~a indica ção justifica 
a sua apre se nt ~ çào, sr. Pres idente, porque 
é sabido por todos os embaraços qu e tem 
trnz ido não só ao commercio como ao desen-
Yo~vimen to desta Capital, n. falta dos maios 
d<:~ transporte; os ma teriaes ch ega m a Ge-
nonil l 'arneiro e to1·na-se necessari a baldea-
ção para sere m co nduzidos n. cstn. Capitél l, 
com grande augmento de despesa. 

Já tem sido reclamado constantes vezes 
CiSse melhoramento, que não tem sido possi-
Yel ser alcançado tlo dircctor da Estrada de 
Ferro. 

0 SR. JOAQUlM ALVAREi :-E' uma falta de 
attenção para com o Estado de Minas. (r1paia-
clos). 

0 SR. TEIXEIRA DA COSTA :-E' uma falta 
de attenção que o Estado em absoluto não 
merece. (Apoiados). 

O Estado de Minas tem sido sempre soli-
cito em attender qualquer pretenção do Go-
verno da União ; e até agora ainda não pou-
de obter um melhoramento que em nada 
vem pesar á União. 

E' por essa razão que apresento a indica-
ção, esperando que ella s~ja approvada pelo 
Senado. (Muito bem ! Muito bem !) 

Indicaçtto n. 3 

Indicamos que o Senado represente ao 
exm. sr. Ministro da Viação, por intarmedio 
do exm. Presidente deste Estado, a urgente 
necessidade de estabelecer-se o trafego m u-
tuo entre a E. F. C. do Brasil e o ramal 
desta Gapi tal. I 

Sala das sessõe;:, 8 de agosto de 1898 .~.-. 
Teixeira da Costa.-Gomes da Silva.-V. M. 
M. Franco. 
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. Não ha~enrlo quem peça a palavra, encer-
ra-se a discussão e tlca a votação adiada 
para quando bouver numero. 

PaFsa se á 

SEGUND.\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

a essa _importan~e industria, uma regula-
lJ!Olltaçao d~ accordo com as novas ex igen-
CJas de sua Independencia. 

E' assim que elll mais de uma lei de or-
çamento do frnpcr~o foi consignada ao go· 
verno a auctor1zaçao de elaborar um ragu-

Não havendo numero leual deixa -se de lamento que a~tent.lesse aos reclamos ria in-
proc~der á votação dns materi'as cujas dis- .dusti' I::. extr·activa dos mineraes . 
cussues se acham encerr11das Mas,sr. P_r·esident~.quem esLudar a !li staria 

E' lido e Pntra em ~.a disc~ssão 0 projecto da leg1s laçao de m i n ~s no Brasil ha de con-
!l·. 144, do _Sen·•do, concedendo licenca ao vencer-se de que, si o paiz não ficou dotado 
.JUIZ de direito da comarca ele Bôa Vista Jo desse mo lh o~amel1'o, isto é, de um J'egula-
Tremedal. monto dessa llld_usti'Ia extrilct iLt, foi 10 imples-

Não bavend0 quem peç.1 a palavra, encer- menta pel <t J'i:IZao ele que pro endeu-se u11,a_ 
rase a di scussão e fica a votação adiada por· obra pr_1ma na regu lnment.nçi-to, cogitando-s& 
falta de numero. por· ass im di_z ~> r na tra ns pi:Lnr ação de uispo-

. E' egualmen te lido e an tra em ter·ceira s1ções de legislações adeantad;1S para 0 paiz· 
discussão, que é encerrad a sem debato, fi. de ~arte que o ; , s~ u mpto torn wa-se por de~ 
can ~lo do mes mo modo Hdiada a votação, 0 mais comp lexo o attrahia diver·sas qu estões 
pro] e c to n: 145, do Se nado, au ctorizaudo o que se com pii ca ,._. ,,ll de mais <L mais e o re~ 
Gover·no a reconhecer a Escola Normal fun - sul~ado fui aquillo que nós sabemos: ;, fa lta 
dada nesta cidade. desse regu lamento, a fa l ta de disp o~ições 

E' lid o o entra em 3.n di scussão o projecto co_usenLaneJs c, m a t>xigencia da industria 

d
n. 13?, do Senado, regulando a exp lorac,;ilo mineira. e mmas. ' A d_iscussão de um prujeclo do Governo 

Com parece o sr. Nogueira.. no seiO do conselllo de Estad u deu loetar a 
' I-Iav(j nllo num ero legal, são surnnettidas a que il ouvtlsse ta ntas opiniões quantos oeram 

'?tos e approvadas as actas das sessões dos os membros desse tribunal. 
d1as 5 e 6 do corrente. ~· ass im que, quanto á classificaçilo dos 

Em s~gui~ a é npprovada a indi cação n. 3,. mJnel'aes , procurou-se firmar u ma doutrina 
hoJ.c oflencida pelp sr. ~enador Teixeira da e_absolutamente não se conseguiu esse de~ 
Costa, a _qua l vn~ a Secretaria para fazer o st ,temtum. 
nece~sarw exped 1en te. A lli rmavam Alguns conselheiros que a Ord. 
Proce~endo-se á votação , em l, n rliscussão, L~v ro :!-·' t1t. 26 sómente restringiam a la-

dos p~o.Jectos ns. 147, do Semeio, 6 82, da ~ l s l açao com1num ou o direito civil quanto 
Camal a, de I ~96 , auct.orizando o Governo a a e~ploraçã o e aproveitamento elos metaes 
c~n ceder ao B1spo de Marianna duas sesma- pre?1osos ; outJ·os entendiam que essas clis-
l'Jas de te~ras devolutas para fun dação de posições, eu~born em uma lettnt aca nhada 
!lsylos agr~co l as ~concedendo licença ao ci. eram extenstvas a todos os mi net•aes e con~ 
d~dão Joao Gu ilh erme Ferrei ra de Castro, sequente_mente, a respectiva exploraç~o não 
sao o~ n~es mos opprovados e remettidos á se P.Oderta d_ar sem uma conce são, visto que 
co.mnmsan . de ~equerimtlntos de Partes. sellt;O os mmeraes pertencentes á categor·ia 

En m_ seg-u~da sao ~ambem approvados em dos benij ,reaes , llavia abso lu ta reset•va dos 
3. d1scussao os prcu e_ctos ns . 144 e 145. do mesmos a corôa. 
Senado, concedendo li ce nça ao juiz de direi- Mas, sr. Presidente, v. exc. comprehende o 
to da comarca de Bôa Vista do Tremedal e absut'do dessa tl~eOI' i a, v. exc comprehende 
auctor/za.ndo o Governo a reconhecer a Es- q!-le, dada essa In_ter·pretaçoão, a conseque n-
col a .N ormal_fundada nesta cidade, os quaes CI~ sot'Ht_a necess idade da concessão pal'a a 
vão a com m1 ssão de Redacção. exp lül'HÇao de ~odas as substaneias do reino 

A requer·Imento do sr. Joaquim Alvares 0 minel"a l, mclus1ve os min eraes de construc-
sr. Presidente no1!Jaia interinamente p~ra ç;'\o i o que, alias, não se acha de accôr-
membros Lia comm1ssão ele Requerimentos de d J com ns n0ssos costum es. se"un do os 
Partes os_ sr_s. Teixeira da Co.,t.a e Nogueira quaes a e_xp loraçi-to _das pedreiras,o ·par· ex-
e~ substituição aos srs. Costa Sana 0 F ~ emplo, fo1 sempre (.,, ta de um modo livre. 
relra Af,·es, quo se Hcllam ausentes er I Co ~n e•sas B outra' questões importantes, 

Continúa a 3.· discussão do proj~cto n 139 que se levant>tram 110 se iO do conse lho ele 
do Senadll, regu lando a exp loraÇão de mina ~: Estado, a conseq uellcia foi que o projecto 
. O sr. Bernardino de Lima: - Sr. Pre- apresentado pelo Go,·erno não teve uma rea-

S id e~t e, prometto ao Senado ser o maJ·s breve lldade; mas não precisamos de il' n\uito po 1 l ong~, sr. ~l'esident" ; já no dominio d,t I~e-
ss~ve !las cons_iderações que vou fazer publi ca fo1 a_prese11tadu ao Cong1·e~so "'e-

em ! o l ~çao ao_ proJecto em discussão. d 1 - " N c~o e de bo.J e, sr. Pl'esidente. que se faz era - um proJer.~o de legislação de minas, 
sentir a necA.-s idacle da re"'ulamentação da qu«: nao fo l re~uzldo a lei tambem pela mesma 
explor~ção das minas entre bnós. raz:o : o pi'OJ?cto constituía-se de di sposi-

A d . çõe~. por dema1s c mplexas em relação às na-
~ tsposH;ões da. le_gislação portugueza, cess1?acles da intl ustria ; não IJavia con-

?heta de _ l acu~as, cbe1as. de contradições, fOJ'm!dade dessas •lisposições com as axi-
mharn~onisaveis ~1esmo com a legislação genc1as da mdustria nascente, e notou-as 
po_ste r10r do BraRil emancipado, já consti ·, mesmo. certtL ftdtlt ,[e conformidade com as 
tUJam uma razão ponderosa para que se d d tratasse de dar ao paiz nascente, . em relação Ispostções a Constitui ção Federal, que creav.a novo regmwn para as minas. 
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No E:tado de Minas Gert~es, sr. Presidente 
para o qual es tamos legi>l an ·lo, deu-se ~ 
mesmo facto . 

O Senado ~abe que por esse mesmo m ·-
tivo ainda não foi o Estado dLotado de um fL 
lei reguladora das nossas miu as apezar do 
hav ei' sido 11presentaclo a esta casa do Con-
gres:<o um pr·ojecto formularia pelo illu str..t-
do senador·, 81'. Camil lo de Bf'itto . 

_Esse pr(ljecto, que podP.ria taiYez ser co -
teJado com as lei8 e os codigos das nações 
cultas, não consPguiu co nrerter-se em lei · 
porque o seu di gno auctor esq uece u-se d~ 
q~ e ,um <~ das virtu~eS da lei e a >Ua adapla-
Ça'l as c: Ircum~tanc i as do meio. A legis lnçãn 
fran ceza, o cociii!O do Ch il e, as legis lações da 
Rep ubli ca Ar·g.-nt ina, da. Bolrvia e outras 
já chegaram ao ul timo grau do seu de,;ens: 
vo lvim ento, aco mpanhando tambem o de-
envolvimen to cres ce o!.~ da inlu stria e 
ch eias de disposições detalhadHs, r icas 'em 
cautelas, estão de accôrdo com a induslr'ia 
no se u ultimo período dA desenvolvimenlo. 
Mas, entr·e nós, onde esta é limit ada, aca-
nhada mesmo, é necessario apenas que se 
tornem certos os pontos controYertid<;s até 
ho.1e em relação ao regim en da propl' iedade 
e da vi siniJança das minas, dese nvolvendo-
Eemuis t11 rde rom apropria induslria a sua 
modesta lei . 

Por esta occJsião, portanto, sr. Presidente, 
eu felicito á digna comm issão especial pelo 
exito conseguido, pelo bl' ilbanle resultado 
de_ ter con eguid o estabelecer a .i usta con fvr-
mtdade entre as disposi çõ s da lei mineira, 
qu_e será o rés_ult.a,lo _desse projecto, com as 
exq~enc as da mdustl'la extractrva nascente. 
ur~ um apar te.) 

De pleno accôrdo portanto, sr. Presidente, 
com a illu strada commissão, en ,bora no seu 
confronto com a propria l eg i s l ~:~ção do Cu ile, 
com a lei de 21 ele abri l de 1810 da França, 
esse proj ecto possa parecer a alguem por 
~emais mod esto, por · 'iemais acanhado, 
aquelles que tenham em vi ta a confvrmi-
dac[e ela legisl ação com ns relaç~es a que 
ella é destinada assim não par·ecera. 

A nossa industria é acunhari issimn, pelo 
que S(ll'ia ridícu lo um projecto cheio de de 
talh es e desenvolvimentos quo viessem con -
stituir disposições mortas e de simp les fu 

·turo. 
Assim pensando, sr. Presidente, havia me 

imposto o dever de conservar-me em silencio 
:por occasião das discussões do mesmo pro . 
Jecto par·a que elle mais depressa transitasse 
nesta casa e podesse converter,se em lei na 
outra casa; mas, por occasião da 2. · disc us-
são, foram otrerecidas olgumas emendns por 
um dos mais competentes membros do Se-
nado, em re lação á exploração de 'minas, o 
sr. dr. Ct:sta Sena; e, apeza1' da competencia 
de s. exc., e do quanto elle peza na balança 
da sciencia, que se li ga ao projecto,- cla. sci-
encia minercdogica, todavia animei-me a 
fazer algum as considerações que trad uzissem 
o meu receio em se adaptarem essas 
emendas 

Lamentando a ausencia de s. exc., pediria 
ao Senado o aiiamento da discussão do pro-

jacto, si não fóra a falta de num ero para· 
votal-o, para qu e pu<lesse s. ex '! . dar novos 
esclarecimentos. 

Não tomarei,entretantn, a responsabi lidade. 
de ol:l'erecer .eme :tJa.:, r estabo lecol)do o pro-
jacto, lim it-IIHio me apeua.~ a dec la rar o meu 
voto em rela ção a dous H I' I igos, cuja r edac-
\ãO primiliva roi modificad, em virtude das. 
emendas apresentadas pelo nobre se nador. 

A 1.• omend11, sr. Pc·~~id~nte , é aquella. 
que rmnrl • incluir no art I , depois das· 
ptduvras <<pesquizas para de ·c,J hertag dos 
cri mes)> e>sas outra~: «fonte mi neJ·!IeS ou 
tbermaes de app li caçõo' thrrapeut.icas» . 

De>de logo, sr·. Pr·.si-lente, oxt,p,. nh ei qu e· 
v. exc ., e. quecendo-se das di;pns ições es-
peciaes que rt?ge m a mator i<L tl e5sas fontes 
mi ne roe .; e thermaes, pr·etend esso in cluir na 
lol{ islação de minas didpos içõdS qu e a meu 
ver são completamente extranilas ao assum-
pto. 

Conw lLanrlo -se a legis l c~çii.o de minas de 
qualquer· paiz, não se en conl1'a abso luta-
mente di sposição alguma co mprehensiva das 
funtes mineraes ou the1'111'-les de appli ca ções 
th erapeuticas; até com os propri os mestres 
ap:e nde -~e qua essa legislação tem por 
obJecto simpl esme nte a exp lora ções de mi-
neraes e fosseis. 

Demais, sr. Pr·esidant tl , em confirm ação do 
qu r3 tenbo dito, Yejo no n. · 9 do m·t. 14 do-
l{egulamento n. · 876, de 30 de julho e da lei 
124 de 1895, relativos ao serl'h,:o sunilario as 
seguintes disposi,.õ cls: <<fazer• examinar e de-
terminar os efl'eitos therapeuticos Jus aguns 
mineraes elo Esta,lo, provvvendo a sua. uti -
lização» (e uma Jas attl'ibuições do Director-
de Hygieue;) de onde concl u se quo á legis-
lação sanitaria e não :i de minas compete 
regu lar o ~e u aproveitamento. 

Nestns condições, sr. Presidente, esCI'upu-
lizei-me em deixar· passar· sem r·epam este 
enxerto, que pod Aria nos trazer ditliculdades 
praticas, quanJo se tivesse de regul amentar 
a exploração das minas, ou quando . e tra-
tasse de attender aos interesses ligados ás 
fvntes minerae· ou tllermaes. 

A outra duvida, sr. Presi dente, é relativa· 
á emenda, bojo consubstancialla 11 1) art. 6, 
que diz: <<Si as consessões furem ftJ itas em 
terrenos e depositas de allu viõcs, sera reser-
vada uma parte parte para que nella traba-
lhem os garimpeirus e faiscadot·e ~)> . 

Vejo abi uma alteração profund tL no direi-
to extrangei ro, e no nacional, e o que é, 
mais, no proprio direito costumoii'O do paiz. 

Em quasi todas as legislações, ~r. Presi-
dente, o apr·oveitamento das areia - auríferas 
e dos min oraes eut tercenos e depositas de 
alluviães, é um direito exei'Cido h ' rementa 
por que'? quer· qne seja; é e ·se o direito 
costumeiro entt·e nós, que se manifesta no-
exercício da prvfissào do f<~is cat.lor· nas mar-
gens dos rios e corregos por meio de instr;u-
me;J tos Apro priados, com" bateia e outros. 

Esse direito é fund~Jv portanto nas legis-
lações moderna~, que são fontes da nossa; 
taes como o Cooigt1 da Minerio Jo Chile; o 
Regulam ento Portuguez,_ e mui Lo' outros 
codigos e legislações da Ame rica e da Eu-
ropa. 
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S~mente, sr,. Presidente, quando a explo-
raçao das areias em terreno alluvião exigem 
um est.abelecimento fixo, é que e necessario 
um regtmem de propriedade mineira e nesse 
caso a exploração e a sua lavra se dão pelos 
mesmos proeessos, nas me~mns condições 
que a exploração dos vi eii'OS o camadas re-
gulares 
. E' por isso, sr . Presidente, que eu dese-
.J~Va qu e <L emenda do nobre Senador não 
t~vess e .sido approvada em segunda discus-
sao, e e por tsso que contra ell a votei 

D~mais_. diz o artigo: (Lê) · 
Nao :ve.JO os mei os praticas, nem o no bre Se-

na,Jor mdtcou qu aes os agentes administrati-
' ' 03 que derem se in cumbir de fazer essa de· 
ll?ar.- ação, essa limitação ou reserva. Eu prero . 
ria .que se conservasse a disposição da nossa 
l~gislação costumeira, e que Fe desse plena 
liberdade de exploração das substancias mi-
n.eraes em ter renos. c~e alluvião, carregas e 
rws, e que só se exigls~ e n. concessão regu-
lar quando essas expl ora ções tive ssem um 
estabelecimento fixo. 
Sã~ essas! sr·. Presitl enta, as comider<t ções 

que .JUlguei deve~ fa zer no sentido de j ustifi-
car o voto que det por occa.sião da f e"'unda 
discussão, e que, continuarei a dar. o 

O SR. C. DE l3RIT1'v:-E v. exc. não apr€-
senta alguma emenda ? 

0 SR. BEHNARDINO DE Ll~IA :-Eu não .apre-
sento emend a, al guma pelas rél zões qu e apre-
sentei ao Senado. 

O SIL J. DuTRA:-V. exc. cl eve·se lembrar 
que estamos legislan do para o Esütdo· si o 
auctor da ementla não está presente 'não e 
razão para que v. exc. deixe de apresentar 
emendas. 
. 0 SR. BER!\ARDINO DE LHJA :-Eu, Si' Pre-

Sidente, faço estas considerações com certa 
timi~ez porque temo perturbar o plan o har-
momco, observado pela illustrada commis · 
são que elaborou o projecto. 

O SR. P. DRU~fC ND : -Nesse caso quem 
perturbou o proJecto.foi o auctor das emen-
das que v. exc. combate. -

0 SR. BERNARDINO DE LIMA :-:Mas eu não 
posso ter a pretençf.ío de ter acertado mais 
do .quo o i !lustrado collega que e um dos 
mais competentes quanto ao conhecimento 
do assumpto. 

As emenda~ de .s. ex~. dizem principal-
rr.iente. respetto a classificação das substan-
clas mmeraes, que dovem fazer parte da le-
gislação de minaP. 

Na minha humilde opinião as fontea mi-
n!raes nã? consti~uem.ass umpto de legisla· 
çao de m.mas, CUJO obJecto são os mineraes 
e os fos~eis . que de nenhum modo podem 
ser confundidos com as fontes mineracs. 

.Na c:_lassifi cação do~ mineraes que faz a le-
gtslaçao franceza encontram se as tres ca-
thegori us de-minas, mineraes e pedreiras e 
e~1 nenhuma dellas se incluem taes substan· 
Cias; no. Regulamento Portugucz de 1853, 
nos cod1gos do Chtle, da Bolivi;1 da Repu· 
blica .Argentina, e em todos que c~nheço, são 
os mtneraes classificados mais ou menos 
explicitamente e nelles não se encontram 
disposições relativas a fontes min eraes. 

.0 SR. I:EVJNDO LOPES :-E' Ull1 objecto de 
lei espeCJal. 

. 0 SR. BERNARDINO DE LmA : - Como bem 
d1 z o illustrado senador o sr. Levindo Lo-
pes, as fontes de aguas mineraes ou tber-
ma~s, constituem ohjecto a parte pam uma 
legi ~lação espec1al, que se liga ao servi ço de 
ll ygJene. 

0.: SR. l\1ELLO FRANCO :-1\LlS na lei ·n, 27t 
es~ao comprehenditlas as aguas thermaes ou 
tmneraes, por co nseguinte comprellende 
tudo. 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA :-V. exc. est;L 
s<: referindo á lei do terras, que em absoluto 
na o cogt tou ~e mt neraes, fo sscis, ou nguas 
thermaes; nao se deve confundi!' minas 
com aguas thormaes. 
_ Aci·edito que o nobre senador não tem ra-

zao: o que na lei de terras quiz exprimir 
em sua.s dt~post ções, fot que tratando·se do 
aproveitamento das tert'as com sua venda 
com a co~onização etc., de coloniza.,:::io, etc.', 
o~tas _dtsposições deviam ~er postas em 
execuçao; quando se tratasse do a proveita-
mento das fontes thermaes nellas exi ste ntes 
dever.iam invocar. disposições da l eg i s la çã~ 
especial, que se liga com o serviço suniturio 
como ba pouco procurei demonstrar. 
. Assim, poi·tanto, sr . Presidente conclu-
u~do as minhas ligeira~ con sid eraçÕes, e pe-
dindo ao Senado desculpas do tem po que 
Ih~ roub~i e que naturalmente lhe fl!z falta 
(':ao apotadosJ. para que o proj e c to pas-
s,ts se com mats raptdoz eu ainda um tL vez 
dt~''.J~ os meus omboras e applausos á com-
mt ~s ao pelo modo conveniente direi mesmo 
criterioso, porque procedeu, 'apresentando 
um proJectu modesto, mas do accôrdo com 
a nossa industria nascente. (Mu ito bem .r mui-
to bem !) 

O st·. Camillo de Bl'itto :-Não se acha 
presente o digno relator ela commissão que 
certamente não se conservaria em silencio 
tleante. d_as .Pa.lavras lisonjeiras proferidas 
pelo dJstwcttssimo lente de lo"'islação de 
minas, que tão bellamente escla~eceu o as-
sumpto. 

O projecto bazeou as minas dos terrenos 
particulares sob o direito commum e collo-
cou todas as disposições relativas a esse im-
portn.nte as.su~I1pto, debaixo dos principias 
geraes do direito e das leis, que até hoje re-
gulam a propriedade, ' 

. Essa inversão da nos5a legislação devo 
dtzor co.m franqueza ao Senado, foi disputa-
da no seta da commissão pelo illustrado se-
nador. sr. Rehéllo Horta, especialista nesta 
materta e por um dos mais distinctos juris-
consultos com assento nesta casa, o sr. Le-
vindo Lopes ... 

O sn. L. LoPEs :-Não apoiado. São bon· 
dades de v. oxc. 

O ~R. C. n~> BRnro :-Reduz:!' toJos os 
textos da legislação de minas ao direito 
conúnum, era o desideratum. 

Aintla ha pouco acabou de dizer o illustre 
senador o sr. B. de Lima, quo desde o con-
selho do Estado até hoje têm-Ee levantado 

longas discussões para estabelecer-se uma O SR. C. DE BalTTO:-Ora, ató v. exc. está 
legislação excepcional, cautelosa das rique- contra mim 1 
zas metaliferas, impulsionadora das desco H:t. pouco disse que er.11nos solidarios · e 
bertas. · entretanto vem agora com esse aparte! (Ri· 

Aintla hoje, no Co!lgresso Feder<ll, trata-se sos ). 
de discutir um prmecto nesses mesmos ve- O sn.. L. LorEs:-Estou defend cntlv o 11-
lhos moltlas; entretanto o Congresso do Mi- lho (Ri .ns). 
nas vae fazer com que se promulgue uma O Rn.. C. DE BRrrro:-Bam; mas no prnj ecto 
lei talvez consagrando que a propriedade de nrio foz referAncia algum a; fala- se sómente 
minas e tão legitima e mantem as mesmas em minas, ou vieiros tl.e sub>ta. ncin s meta· 
relações que toda e qualquer pPopl'iedade I i c as i mpoPtantcs no sub-só lo . ( li<.~ wn 
dag superficies. apw·te) . Eu não devia fazer mais consideração ai- Dos annaes coiuta uma disc ussão muito 
guma neste sentido visto o meu acanha- importante, suscitada aqui pelo St'. seiHvlor 
menta natural nesta questão. (Não apoia-I Costa Sena, em que se qu iz p1·ovar que o 
dos). ferro, o man ganéz etc., cmstitui::un minas, 

(Entra o sr. L. Lopes). aind;t oxploran io pelo campos, 1n c 1p a 
o nobre relator, o tlilecto auctor dessa tlas enc,Jstas, na cobertui',\ elas set'l'a>; pio-

obra . devia estar aqui recebendo esse agra- te.,tei contra isto e agora ve ni em meu au · 
decimento e dando uma resposta immediata xilio o sr. B. Lim a. 
a tão amistosas palavras: entretanto agora Não quero tomar tempo ao Senado, po risso 
e que s. cxc. chega, ausentou se do recinto hão de pormittir que eu res vale tlessd pin· 
justamente JHL occasião opportuna, obri gan- caro que vae subir o illustl'il mes tre, st' . dr. 
do ma a tomar sobre os meus !'rageis bom- Levindo Lopes. ( .-\ partes). 
bros umr, tarefa para mim ingente. Nr'o tendo o orador, que t:to brilh anlcmente 

occupou a tribuna, apresentado as emendas 
4ue ~ ,10 a conclusão do seu di scurso . .. 

O sR. L. LoPES:-0 projeeto está correndo 
na pasta ela commiss~o .de Legislação e Jus-
tiça, da qual v. exc. o dtgno relator .. 

0 SR. C. DE 8Rl1'TO:-Mas, V. exc. e O pae 
e devia defender o ti lho ... (R-isos) entretanto 
enjeitou-o. O sR . L. LoPEs:-Mostrarei que quem o 
enjeitou foi v. exc. mesmo. 

0 SR. B. DE LUIA dá um aparle. 
O sn.. c. DE BRITTo:-Assim aeceitns as ba· 

zes do direito commum sobre minas, o sr. B. 
de Lima deixou bem saliente que nunca deve· 
se confundir debaixo da palavra -minas-
outra qualquer ramificação da ~ropriedade . 

A Constituição Federal determmando que 
o sub-solo pertence ao do.no da superfieie com 
as restricções que a legislação estabelecer, 
cortou de vez com as pretenções de mono-
palio e de exotismo de alguns dos nossos pu-
blieistas que implantaram entre nós os tex-
tos de uma legislação detalhada e propria de 
paizei! já,interinamente explorados. 

As minas só se podem comprebender com 
depositas de substaneias no sub-sólo; isto 
não comprehende as f?ntes n~ineraes e t~er
maes, que são apropriados a therapeutJCa, 
tànto que não se pode uzar d~ll!ls sem ~r~
scripções medicas, sempre suJeitas a priVI-
legias onde quer que no Estado se as en-
contr~m, dependente, de um exame teehnico, 
feito pelos profissionaes, observando-se re-
gras para a exportação e conservação das 
respectivas aguas. Entretanto! o nobr~ se-
nador o sr. dr.Costa Seno., cuJa ausenma de-
ploramos hoje (apoiados), colloeo~ as ~ontes 
mineraes e thermaes no sub-sólo, isto e, en-
tre as minas. 0 SR. MELLO FRANCO:-Então as minas não 
podem estar na superficie? 

0 SR. 0. DE BRITTO:-Pode ser que em 
theoria possam estar, não, porém, na lettra 
e no espírito da lei, e eu quero argumentar 
é com a Constituiçl\0. o sR. L. LoPES:-As minas que estão na 
superfieie não estiLO sujeitas ás regras da 
Coastituição. 

O ;: a. B. LDIA:-N ão apoiado; eu apenas 
justifiQuei o meu voto; decl:.t i'ei mesmo que 
não ofl\Jrectlria emendas . 

O sR. C. DE BRrTTo:-0 projec to constitue 
um r,orpo massiço, de manei ra que ha. de so 
\'O ta r por olle todo ou nfio (a.p9ir.dos); se· 
ria bom que se apresentassem, uma suppri· 
mindo as palavras-fontes eaguas mineraes-
do Art. I.·, outra suppriminclo a palavra 
-mineraes-o Art. 4. ·, e outra supprimin· 
do o Art. 6. · in-totum. 

S. exc., o sr. B. Lima, n11o quiz fazel-o em 
attenção ao illustrado auctor das emendas, 
mas podia, neste caso, pedir adiamento da 
discussão até que elle apparecesse. 

Nós temos escrupulos, sobretudo eu, em 
votar e discutir sem s. ex c. estar presente; 
todos sabemos quanto elle é competente nesta 
ma teria (a poiados) e tem ·Se distinguido como 
uma das glorias do Estado de Minas, tanto 
no paiz como no extrangeiro (apoiaclo~). alem 
de ser um !Ante primoroso e ter conheci-
mentos theoricos e pratica constante; po · 
de-se dizer mesmo que o sr. dr. Costa Sana 
tem sido um engenheiro de Minas, dedicado 
e activissimo em explorações das riquezas 
mineraes, (Apoiados). Nessas condições eu 
podir·ia o adiamento ela discussão do pro-
jecto ... VozEs:-Não ha numero para se votar. 

O sa. C. DE Bn.iTTO:-Neste caso, vou apre-
sentar as emendas a que me referi, mas co-
mo conclusão do discurso do sr. B. de Lima. 
s. ex c. irá amparai-as com o seu prestigio; 
si por ventura cahirem, a derrota não será 
min!Ja, mas, em compensação, si o s~nado 
as acceitor, todas as glorias serão de s. ex c. 

As emendas são as seguintes: (Lê) 
Ao art. 8. · Addite·se: 
o preço será determinado préviament-3 por 

arbitradores e a alienação só poderá ter lo-
gcl.f por meio de hasta publica. 



114 

Sala das sessõeP, 8 de agosto de 1898.- ~ 
Rebé llo Horta.-C. de Britto. 

EXPEDIENTE 

l!m offic~o do Centro Pharmaceutico Mi-
neiro. enviando uma representação em que 
a Umão Pharmaceutica Brasileira pede a re-
vog.açã? Je diversos artigos do regulamento 
samtarw.-A' commissão de Saúde Publica. 

Supprima-se o art. 8. · 
Ao art. I.· Supprim a se:-fontes mineraes 

ou thermaes de applicações therapeuticas. 
Sala das sessões, 8 de 11 gosto de 1898.-J. 

N. Kubitscbek-C. de Brito.-Joaquim Dutra. 
Estando ;~po iat.la, entra conjuntamente em 

-discu são co m o prnjecto. · 
O sr. J_e,•indo J,oJtes :- (Não temos o 

·seu di •cursu). 
E' encenaJa a discus~ão, tlca a vot~ ção 

ad ind a por· f'alta de numero. 
Nad a mais havendo a tratar-se o sr. Pre· 

sid ente de~ig ua pbra 11111nnbã a Feguinte 

ORDE~1 DO DIA 

I. 0 PAR1 E 

Até um a hora da tan!e: 
Leitura da acta, expediente, apresent11çr.o 

·de p111'ece1 es, proj ectos , inuicac;ões e reque-
r imelltos . 

2.• PA kT E 

At é quatro horas da tarde : 
Votação, em 3. · disrussão , do projecio n. 

13_0, do ~l'!nndo, rrgu.londo a exp lt raçiio de 
IDIIJH S . 
D i Ecm~lio da ret.ifJcç-ão fina l do projecto n. 

142, do S<: nndo, Ct'e!l ndo e8colas primarias 
·em dtr ers~os loca lidllfles do municíp io de S. 

.J osé u'A!ém Pural1yba . 
P1 imei ra Jiscussão do pt oj ec to n. 148, do 

SE nado, dec lai'ando felll t fl'eito a resoluçi'l o 
em qu e a as~embl éa munic ipol de Araguaty 
onnullou as leis daquella Cemara, uo anno 
e ltl97. 
Levanta-se a sessão . 

.ACTA DA 35.11 SESSÃO ORDlNARIA AOS 9 DE 
AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. AN1'C•NIO MARTINS 
Vi ce-F?-. sidente 

..: UM~IAIIIO :-Orrl em do dia.-Exprdiente. - Parc· 
ccres. - ll erlac<;õc,; fl11 aes -Discuss;io e vo tações 
ndi tdas de diversos prnjeclo~. 

Ao mei o dia, f," ita a chamada, acham-se 
-presentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
·n utra, P. Drumond, Bernardino de Lim9, 
Rebéllo Hor-ta; Levi nu o Lopes, Kubitschek 
Joaquim Alrare~, Nogueir·o, Gomes da Silva' 
'Teixeira da Costa e Camillo de Britto, fal~ 
'tando com causa parti c·ipada os sr1>. Silviano 
:Brandiio , Necesio Tavare, , Oliveira Penna 
'Roquette, Gomes Valladão, Josino de Brito' 
'Roci.Ja Lagõa, Frederico Augusto, Ferreir~ 
.Alva~, Costa Sena, Corlos Sà e Mello Franco: 

Abre seu sessão : 
Lida a !!Cta da sessão antecedente e posta 

-em discussão é esta enctrrada E em debate e 
.adiada a votação por• falta de numero. 

0 SR. I.' SECRETARIO dá conta do seguir, te : 

., 

. Outro do sr. dr. Secretar·io do Interior en-
vtnn~o uma representação do Directorio do 
Parttdo Republicano Mineiro do município de 
Dt amantJDa relativa ao projecto regulando 
os. pra • os ~ara a ~~ ~ scoberta e ~x plorH ção de 
miJHt.s.-A comrl'l!ssão de Just H,:a. e Lrgisla-
ção. 
. Pa ssa_-se á apresentação de parecere•, pro-
J ect ·l ~' , mdt cações e requerimen tos . 

:::l :1 o ~prese nta~os os seguintes pareceres, 
que vao 1mprtm1r-:,e para a orde m uos tra-
b:.dhos: 

A com~Ji ~8ão de Requerim r ntos e Partes, 
a que f'01 presente o requerim ento de Ar· 
cbimedes Pedreira Franco e outros profes 
sores primari <• .S de Juiz de'Fóra , em quepe · 
dem um auxiliO pat' ll. os alu gueis das casas 
em que tém as escolas : é de parecer que 
d~ve ser tnd efer ;do es~e requerim ento, por 
nao com portar o n os~o orça mento augmento 
de despesas ; sobretut.lo c.tten J endo-se que 
~ esde que se C?r,cedu m e~ses f:no1 es aos pro-
lessoJ•es de Jutz de Fó •·i!, n j11 Etiça manda 
que se faça a toJ?s os outros professo res do 
Estado, o que ser·w oneroso e impos~ i vel na 
act ualid 1.de. 

Sa la das commissões do Se n ~ do, cidade de 
M1na s, 8 de agosto J ~:~ 181-18 .-Joaq uim Alva-
r·es, relator.-TeixtJii'J da Costa.-Nogueira. 

A commis~ão de Requerimentos e Pat-te.• a 
que foi pre~e nte o pr·ojecto n 82, concede'n-
do um a ltcença de· 3 an no ~ ao esc rivão de <·r-
phãos de Pouso Alto, João Guilh erme fer-
re.JradeCastro, . pa~a tl'a.tar de suasa úde, ap-
pr ovado em pr1me1ra d1 scuseão, é de pare-
cer que passe á segunu H. com a seguinte 
emenda-onde se d1z tres annos-rliga se:-
dous annos. 

Sal9: da> commissões do Senado, cidade 
de Mwas, 9 <lt~ ngosto de 1898. - Joaquim 
Alvares, relator. -Teixeira da Costa.-No-
guelra. 

A commissão de Requerimentos e Partes a 
que foi pr·ese1 1 te o projecto n. 147, é de pa-
r~cer que pa~-e o. mesmo á segunda discus-
sao, com as svgumtes emendas: 

Onde se diz-« 2 sesmarias de terras de-
volutas-;- accrescente-se-de 225 alqueires 
geometrtcos e·· ua uma, ou 989 hectares cada 
um a ». 

Onde Fe diz-« meninos pobrl.' s-accres-
cente-> e-de preferencia os orpb ãos e del!-
amparados ». 
On~e se diz-ed~cação primar ia, religiosa 

e Agrrcola-slt J.!prtma· se a pala vra-<•religio-
sa», .e substittta-se o termo« educação» por 
«en~InO». 

Sala das commissões do Seuadn, cidade 
de .Minas, 9 de agosto ue 1898. - Joaquim 
Alv~u·es, relator.-Teixeira -da l'osta.-No-
gueira. 

São tambem :·.presentudas as segui11tes re· 
dacções li na, s : 

( \' 

· 1 A; commissão o1ferece para a discussão· a 
mesma redacção com que o projecto foi ap-
provado em terceira discussão. 

Sala das commissoes, 8 de agosto de 1898. 
-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra. 

Parece á cotnmissão de l{edac~,:ão que o 
. projecto n. 145, do Senado, deve ser ass1m 
·redigido: 
· O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Al't. I.· Fica o Presidente do Estado au-
ctortzado a conceder á Escula Norm al Livre, 

, fundada nesta ctdade, as me:;mas prerogu-
tivas de qua gosam as do Estado, as quaes 
fica assim equiparada, sem o nus para os 
corres publicos. 

Art. 2. · A concessão de que trata o arti-
go antecedente so teril. logar depois que o 
Govemo veritlcar terem sido satisfeitas as 
condições prescriptas no IJl't. 2 1~, do ragu 

·. lamento approvado por decf'eto n. 607, t.le 
~~ de fevereirO de 1893. 

Ar't. 3. · H.<:!vogam·se a. disposições em 
, cont1•ario. 

Sala. daa commissões, 8 Lle agosto de 1898. 
Levmdo Lopes.-JoaqUJm Dutra. 

2.a PARTE DA ORDEM ' DO DIA 

resolução em que a assembléa municípal de 
Araguary annutlo·u a's leis O.aquella camara 
do ahno 1897. · 

l.a discussão do projecto n. 136, da Cama-
ra, de 1898, conce,Jenio licença au cidadão 
Joaquim Baêta, tab~:~llião ua comttrca do 
Pomba. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 36.a SE ' SÃO ORDINARIA, AOS lO 
DE AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MAH'l'INS 

(Vice-Presidente) 
SUMMA HiO: - Ordem elo dia.-Requerime11l0 para 

ex ploraçào de meta lo 110 mun·iciJ.!iO de Jac lll.l y.-
Represeutaçào ria C:.mal'a . de llumfiul peduu1o .a 
revogaç<io do art .. 104 tia Consl1tuio,:áo. - Votações 
adiadas. - Licença ao tabell1ào do Pomba. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

prs~;sentes os srs.: Antonio .Mattins, Joaquim 
Dutra, Bernardino de Lima, LevLUdo Lopes, 
Rebéllo Hor·ta, Kubitschek, Jo!iqULm Alva-
res, Nogueira , .Mello Franco, Co~:~ta Sena, 
Gomes da Silva e T .. ixeir·a da Costa, faltan-
do com causa pllrticip!ida os st·s. : Sllviano 

Não havendo numero lega l, deixa-se de Brandão, Neces10 Tavares, O li v eira Penna, 
. procede1· à votação, em 3." dtscussão, do H.oqutJtte, Gomes Valladão, Josino ue Brit.o, 
· projecto n. 139, do Senado, regulando a ex · Rocha Lagôa, Frederico Augusto, Ferr·eira 

plol'ação de minas. Alves e Ca.dos Sà, e sem ella os mais srs. 
E' lida e entra em discussão a redacção Abre-se a sessão 

final do projtJcLO n. 142, do Senado, creando Lida a acta da sessão antecedente e posta 
escolas pl'Jwarias em diversas loc!ilidades em discussão, é esta encerrada Stllll debate 
do mumcipio de S. José d' Além Para- e adiada a votação por· falta de numero. 
hyba. 1 O S~:t. [0 SECRETAkiO dá conta do seguinte: 

Não havendo <J.uem peça a palavra, enc<Jr · 
ra ·Se a discussão e ficH, a . votação adiada por 
falta de numero. 

E' li do e entra em 1. 11 discussão, que é 
· encerrada sem debate, ficando do mesmo 
'modo adiada a votação, o projecto n. 148, 
do Senado, declarando sem effe1to a rewlu-

. ção em que a assembléa municipal de Al'a· 
guary ann ullou as leis d~:~quella <.;amara , do 
anno de 1897. 

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

ORDEM DO DIA 

1." PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e req ue-
rimentos. 

2.a PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Votação, em 3.n discussão, do projecto n. 

139, do Senado, regulapdo a exploração de 
minas. 

Votação da reua.cção final do projecto n. 
142 do Senado, creando escolas primarias 
em' diversas localidades do município de S. 
José u'Alêm Parahyba. 

VotaÇão, em !." discussão, do projecto n. 
148, do Senado·, declarando sem effeito a 

A. S.-L5 

Exp ediente 
Um requerimento de Sousa & Martins, 

pedindo concessã·• de privilegio pvr sessenta 
annos, para explor~;~ção de uure e outros 
metaes no munJCipio de Jaouhy.-A' com-
missão de Agl'icultura e Mirw s . 

Exmos. srs. Presi d~:~ nt1:1 e membros do 
Cong1·esso M1neiro.-Tenho a horu·a de levar 
ao conhecimento de v v. ex c&. que a CaLUara 
Municipal desta cidade, em sessão tle hon· 
t em, apprQvou a seguinte indicalião:-«A Ca-
mara Municipal do Bomtlm, cons tderando 
que o E8tado de Minas Gt:l!'Uel! é o uu1co qüe, 
nos termos do a.r·t. 104, de sua Coustitui~,:ã01 
aboliu as aposentaJorias; considerando que 
as aposentador•ins !lem abusos são uma m~
dida de inteira jus1.iça para muttvs que se 
invalidam no serviço da P11tr·ia, tleLXando 
suas familias na miseria; considerundo que, 
nos termos do art. 121 da mesm..t Consti-
tuição, compete ás Camaras Mulllclpaas 
representar sobt·e c1. reforma consutuciunal 
mineira, como em geral têm mu tlr•B fei~~. 
indica que se represente ao. Congresso Mi-
neiro, pedindo a revogação do ar~. IU4 da 
Contituição do Es1ado, segundo os moldes 
con titucionaes, no St:lntido de ser rtJstaQe-
lecido o direito de aposentadol'ias, mediante 
providencias qu9 evitem abusos.» 

Cidade do Bomtlm, 2 de agosto de 1898.-
0 Presidente da Camara Mumcipal, .Mart, 

ano José de Sousa. 
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0 SR. BERNARDJNO DE LIMA, obtendo a pala-
'vra, communica que o sr. senador P. Dru-
mond deixa de comparecer á sessã~ p~r 
incommodo de saúde.-0 Senado fica mtel-
rado. 

Não havend9 pareceres, project?s, indica-
ções e requerimentos, passa-se a segunda 
parte da 

ORDEM DO DIA 
Não havendo numero legal, deixa-se de 

proceder a votação elas matarias cuja clis-
cussão se acha ence1·rada. 

E' lido e entra em primeira discussão o 
proj e c to n. 136, da Camara, do corrente ann o, 
con'cedendo licença ao cidadão Joaquim Baeta, 
tabellião da comarca do Pomba. 

O sr. Jouquim Alvures:-Sr. Presidente, 
eu creio que o pr~jecto não tem mais razão 
de ser, porquanto consta do jornal official 
do Estado a desistencia feita pelo cidadão 
Joaquim B<:~eta do cargo de tabellião da 
comarca do Pom bu. 

Encerra-se a discussão e fica a votação 
adiada por falta de numero. 

Nada mai~ havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
I 

].n PAltTB 
I 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.• PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
Votação, em terceira discussão, do proje-

cto n. 139, do Senado, regulando a explora-
ção de minas. ' 

Votação da redacção final do projecto n. 
142, do Senado, creando escolas primarias 
em diversas localidades do município de São 
José d'Alem Parahyba. 

Votação, em l.n discussão, do projecto n. 
148, do Senado, declarando sem eft'eito a 
resolução em que a assembléa municipal de 
Araguary annu llou as leis daquella camara, 
do anno de 1897. 

Votação em l.n discussão do projecto n. 
136, da Camara, de 1898, concedendo licença 
ao cidadão Joaquim Baeta, tabellião da co-
marca do Pomba. 

Discussão da redacção final do projecto n. 
144, do Senado, concedendo licença ao juiz 
de direito da comarca de Boa Vista do Tre-
medal. 

Discussão da redacção final do pr~jecto n. 
145, do Senado, auctorizando o Governo a 
reconhecer a Escola Normal fundada nesta 
cidade. 

Segunda discussão do pr~jecto n. 129, do 
Senado, derogando o art. 104 da Constituição 
do Estado. 

ACTA DA 37.a SESSÃO ORUINARIA AO~ Il 
AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 

( Vice-Presidente ) 

SUMnlARIO :- Parer.eres.- Discursos dos srs. 
Costa Sena, Mello l<ran co c J.ev inde Lopes. -
Emendas a diversos artigos do projecto revo-
gn ndo o art. 104. 
Ao meio di o, feita. a chamada, acham-se 

prese ntes os srs. : Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, Bernardino de Lima, Levindo Lopes, 
Rebéllo Horta, Kubitschek, Nogueira, Costa 

_Sana, Gomes da Silva, Teixeira da Costa, 
Mello Franco e Joaquim Alvares, faltando 
com causa participada os sra : Silviano Bran-
dão, Necesio Tavares, Oliveira Penna, Ro-
quetto, Gomes Valladão, Josino de Brito, Ro-
cha L<1gôa, Frederico Augusto, Ferreim Al-
ves, Carlos Sá e P. DrUl!:ond, e sem olla o 
sr. Camillo de Britto. 

Abre-se a sessão. 
Lid a a actn da sessão antecedente o posta 

em disc ussão, é esta encerraria se m debate e 
adiada a votação por falta de numeru. 

l'\ão havendo expediente, passa-se á apre-
sentação de parece J·e~ , pr(1jectos, indicações 
e rcqu(Jrimentos. 

São oft'erecidos o vão a imprimirem-se os 
oeguintes 

A com missão de Finanças o1l'erece para ser 
submettido à l.:t discussão o projecto de 
lei n. 137, da Camara dos srs. Deputados, 
sobre a doação que ao Estado fazem :os ac-
cionistas da Academia do Commercio de 
Juiz dG Fóra . 

Sala das commissões, 11 de agosto de 1898. 
-Joaquim Dutra.-Teixeira da Costa.-Go · 
mes da Silva.-Bernardino de Lima. 

A commissão de Agricultui'a, Industria, 
Minas, etc. : 

A qu1.1 foi presente o requerimento de Sou-
sa A. Martins pedindo concessão de um pri-
vilegio para exploração de ouro e outros 
metaes no município de Jacuhy, é de pare-
cer que os peticionarias devem dirigir -se ao 
governo para este proceder na fórma da le-
gislação respectiva. 

Sala das commissões, 11 de agosto de 1898. 
-Bernardino de Lime .. -Noguerra. 

Passa-se á 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não bavondo numero legal, deixa-se de 
proceder :i vota ção das matarias cuja dis-
cussão se acha encerrada. 

Em seguida entram successiYamenie em 
discussão, que e encerrada sem debate, as 
redacções finaes dos projectos ns. 144 e 145, 
do Senado, concedendo licença ao juiz de di-
reito da comarca de Bôa Vista do Treme-
dal e auctorizando o governo a reconhecer 
a Escola Normal Livre fundada nesta ci-

Levanta-se a sesEão. ! dada. 
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e varias j urisconsul~o~ combatera~ o pri r~c~-E' lido e entra em 2.· discussão, por ar- pio ela não retroactiV.'.dade con~o _mcompatl-
tigos, o proj ecto n. 129, do Senado. propo~ vel com mu.tas re lações de dlretto . . 
elo a derogação do art. 104 da ConstrtUl- Porem o i !lustre prol'e~sor de Berl!m, em 
ção do Estado . sua' obra sobre Direit~ Romano explrcou e 

O Sl'· Costa Seun. :-(Não temos o seu demonstrou de modo mcontestan:l_ ~ quo de-
discurso). . vemos entender por direito_s adqmrrdos .. 

O §1'. JUcllo Frnnco :-Sr. Presl~ente, Elle demonstra, sem deixar a men~r .du-
vou dizer poucas palavra~ em attençao ao vida, que em todas as . re_lações de ~r_reito.: 
illustra senador que acaba de fal~t·. . direito das pessoas, drl'elto ele _fmmlta, d_l-

Corn atreito, o projecto que est~ ~m dis- reito das causas, dtreito de o?rrg~çêles, dl-
cussllü teve em vista acautelar_ drreJtos ad- rei to de. successãO, etc,, as lot s nao J?O~em 
quiridos do funccionarios guo tinham edade ter effeito retroactivo, nem_ alterar drrettos 
e tempo para a aposentaçao . . . adquiridos o que esta doutr~na bom onten-

S. exc. disse que esses funccionnrws tt · ti ida está em plena conf~rm1dade com toda. 
nham direitos adquiridos; que não se lhes a legis lação civil e crimw~l, _ ao pa~so que o 
podiam contestar ~sscs direitos, e realmente principio contrario doixarra wsubsr s te~tes e 
assim é, sr. Presidente, eu tambe_m ponR_o ao arbítrio do legislador todas as. relações 
que os funccionarios da ex Provrncra de Mt- do direito sobre que •·epousa a socredade_. . 
nas, que já tinham um lapso de tempo_ ~t~ffi- V é -se, pois, que não sãolsómente os .alret-
ciente para a aposentação, tinba~n drrettos tos patrimoniaes que. devem se~. mantidos e 
adquoridos, qull de~!am ser mantrdos e re · resguardados dos eft'ottos das leis novas que 
·peitados, por que ,)a estavam na posso ~el- não podem alterai-os; mas eg~almente outros 
las; e, como o Estado não po~e se organ~zar direitos como os que acabet de enumerar . 
de modo a ofiender os preceitos constttu- Assim, Savigny, no 8. · volume do ~outra
cionaes da. União, que veda aos Es.tado_s balho, escreveu seguramente 200 pagmas so-
fazerom leis com etl'eito retroact1 v~, e _ev~- bre esse importante assumpto, :r:.1 ostrando 
dente que não podia o do Minas ferir drre1- que não só 0 estado das pes~oas, as relações 
tos adquiridos , que s~o. aquelles ~e qu~ ~ de família, 0 direito de obri~ações , como a 
sujeito se acha. defil1ltrvamento mv~stid_?, propriedade em suas muluplas manrfesta-
isto é, do que tem já a posse e a realrzaçao ções, estão fóra do alcance das let s nov~s 
eft'ectiva. . que só dominam o futuro ; ~o~que as le~s 

o principio da não ~et1:oact~~idada ., seria têm naturalmente seu dommto e o seu h-
ftJrido, si atacass_e d1.re1tos JU realrza~o~, mite no tempo e_ ~o e.spaço. . 
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como os dos funccronarws que os ~dqum- o direito adqUirido e a aprop_riaç,LO llldl-
ram pela nomeação à sombra da lei que ?S vidual de um objecto suscept~ve~ de ser 
creou e pelo lapso de tempo que os traduzm mataria do uma relação de di~eJto, apro-
em fac to. priação que ás vezes resulta dire~ta1~1ente 

t f 'o da mesma lei como succede com o direito do Este proje~~o l~ão s? g.ara~ e os uncCI. - succes~ão ou' da adquirição d_ e um estado narios que .Ja tem direito a apo~enta~orm, - b 
como assegura aos novos funccronarw.s .a pessoal· outras vozes se com ma com a rea-
aposentação, observadas as regras de d1re1- lização do cer~os f~ct?s exigidos pela me.sm_a 

lel. como condição md1spensavel da constitUI-to nelle est,atuidas. 
d · ção de um direito. Como s. exo. refer·i'J-SO a direitos a q~l- Tal é 0 caso do funccionario que, tendo 

ridos, eu devo dizer sómente q_ue,_ a respetto siuo nomeado com direito á. apose~tação, 
desta mataria, em geral os .JUr~scon_sultos vinculou no facto, isto é, na condtção cl_o 
dividem se uns supl)ondo que Eao direltos decurso do lnpso de tempo, esse mes~o dl-
adquiridos kómente aq uelles que podem estar rei to quo não pode ser alterado por leis no-
no nosso patrimonio, de modo qu_e todos os vai'l. t . 
outros que estão fór?- delle pode~tam :,er fe- Si assim não fosse, si ~ómente opa rrmo-
ridos por leis posteriores, doutrr~a os~a pe- nio 0 direito dos bens de\·essem ser garal_l-
rigosa, capaz de abalar os_ proprros funda- tid~s de modo · inalteravel, então poder-.se-Ia 
mantos da s~ci~dade co~stlturda, ficando ex- subverter as mais solidas _ba~es da ~ocieda
posta ao arbitrw do legtslador.. . . de melhor organizada, o 1sto ao arbitrw do 

H a uma grande con_tr.oversla scientifica jlegislador. . . . 
··relativa a direitos adqmrrdos e d~ tal or- Assim; sr. Pres1 d~nte, desde que o direito 
· dem que 0 i Ilustre jurisconsulto TeJXer r a. de deixa de ser uma simples faculdade, dasd.El 
Freitas escrevendo o esboço d? se~ codigo quo elle se concretiza num facto, se. consl-
civil diz que o estado da ECiencia. ~obre dera adq uirido e, neste caso, a let poste-
esse 'assumpto era muito pouco sat1sfacto- rior, que só rege o futuro, não pode de modo 
rio. algum altet•al-o ; . · . 

Com ofl'eito 0 direito póde traduzit·-se ou Assim, algumas vezes .meras expec~at1va11 
pela faculdad~ de acção, ou pela acção já não deixam de _ser direitos f p~sitivos I~ 
reali zada. Em quanto faculd~de, sem se actuaes, quando viOculadas a ac os rea 
exercer póde ser te rido pela le1 nova; mas zados. . . . . !to 
desde q~e se exerce,o seu product.o constit.ue « Sea como qmera, diz um JU[ls~ons~de
um direito adquirido, que a lei posteriOr « hespanhol, todas eHst~sd espebcu a~~n~era 

·t « 1· an que desear : a1 erec os devo respe1 ar. . t t ' ue no por eso dejan de ser 
Na Allemanha, principalml. entCehnos t u~Imy~~ ~~ ep~~llvao~~a actuales, v. g. el del fidoicomi-

tempos e na França, Mer m, avo , e 
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« sario m_ient~as este pendiente la condicion 
«dei tlrleicomiso, porque autori~an a deman-
(( dar medidas precautorias e defensivas ». 
. Attend end~ a essas considerações, sr. Pre-

Sidente, eu t1ve a honra de redigir o projecto 
respeitando os direitos dns funccionarios 
que não eram mais contemplados como ten-
do já adquir·ido direito á aposentadoria des-
de a sua nomeação e ampliei-a como regra 
a todos oR mais. (Apoindr1s) . 

Entenai 9u~ era dever do legislador respei · 
tar es , ~s rlrrertos e acautelar os que nasces-
sem á ~omhra da lei, depois da suo. nomea-
ção par·a o futuro, quando a pr•esente lei fôr 
prolllul gada como parte integrante da Con-
stitu ição Mineira.. 
T~:~l é o l'ystema adoptarlo pelo projecto. 
Com e~ t11s sin gelas palavras . eu respondo 

ao brilhante _ di~~urso do n• · b ~·e senador, que 
com bas t.<t rll.~ criterro, protlcu-ncia e exacti-
dão, fnlou sobre o project •, (Muito bem!!) 

O Sr Kcbcllo Hortu:-(Não temos o seu 
disctmo). 

E11 cer r·arla a discussão do art . 1. ·, fica a 
sua vn ta ção adiada por falta de numero. 

A d iHcussão do art. 2. · é encerrada sem 
debate , ficando a votação adiada por falta 
de numer·o 
. E' posto em discussão o art. 3. · uo pro-
Jacto. 

O Sr. Leviudo Lopes: - (Não temos o seu 
diSCII1'80) 

E' lida, e posta em dil'cussão, conjuncta-
mente, apoi ada a seguinte 1 

Emenda ao ar t. 3 .o 

_I:. Em seguida as palavras <cargos pro-
vmcJaes · accrescente-se - e geraes. 

2: Supprima-se as palavras- Computar-
se-ha egu <~ lm~>nte ... até o fim do artigo. 

Saio elas sessões II de agosto de 1898. -
Levindfl Lopes. 

A discussão é sem mais debate encerrada 
e adi~tda a votação por falta de numero. 

A rliscu ~ são do art. 4 .. e f'ncer·rada sem de-
bate e arliad a do mesmn m'odo a votação. 

E' posto em discu~são o art. 5. 
O sr. ltlello Franco :-(Não temos o seu 

discurs11). 
E' ntl'erecida, apoiada e posta em discus-

são, conjunctamente, a seguin te: 
Ao Rr't . 5-infine-accrescente se-duran-

te o exercício do emprego que houver accei-
tado. 

SR la dar~ sPssões, 11 de agosto de 1898.-
V. M. rle Mello Franco. 

A discussão é encerrada sem mais debat e 
e adiada a votação por falta de numero. 

A cli ~ cussão do art. 6:, e hem assim a do 
art. 7. · é encerrada sem debate e adiada do 
mesmo mndo a votação. 

N<tdll. mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
aidente designa a seguinte 

ORDEM DO DIA 
}. a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

d_e pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.a PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Votaç~o, em terceira discussão , do proje-

cto n. 139, do Senado, regulando a explora-
ção de minas. 

VotRção da red acção finn l do proi ecto n. 
142, do Senado, creando esco las prim ~t rias 
em _diver~:Js locfl lidad es do município de S. 
Jose d'A iém Parahyba. 

Votao;ão, em L " discussão, do projecto n. 
148, do Senarlo , declarando 8em e1:l'e to a re-
so lução em que a assembléa munic1p,t1 de 
Ari.iguary annu llou as leis daquelta camara 
do anuo de 1897. ' 

Votaçi\o, em I . • di!lcussão , do proj ecto n. 
136, ria Cam11ra, de 1898, concedendo li cença 
ao cidarlão Joaquim Baetn, t abellião da co-
mRrca do Pomb<t. 

VotRção da redacção fina l do proj ect o n. 
144. do S~ n ado, conceden1l0 licent:a HO juiz 
Je direito da comarca de Bôa Vrsta do Tre-
medal. 

Vo taçã.o da redacção fin al do pro jecto n. 
145, rio Senado, aucto rizando o Governo a 
reconh ecer a Escola Normal fundada nesta 
cidarle. 

Votação, em 2 .a di scussão, do projecto n. 
129, rio Senarlo, propondo a de r·ogação do 
art. 104 d a Con!lt,tui ção do EstHdo. 

2 . a di srus~ão do pro)ecto n . 82, da Cama-
ra, ~e 1896, concedendo licença ao cidadíio 
João Gui lh erme ferreira de Castro, tabe llião 
da com<~rca rl e Pouso Alto. 

2.a d i sc u ~são do projecto n. 147. do Sena-
do. au ctorizH nd o o Governo a conceder ao 
Bi~po de Mar·iannfl. duas sesmari as de tf•rras 
devolutas pnra a funtlação de asylos agrí-
colas. 

Levanta-se a sessão . 

ACTA DA 38.· SESSÃO ORDINARIA, AOS 12 
DE AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 

( Vice· P1·esidente) 

SU \1M AII IO .-Ac la .- Approvação de aclas atrasa-
rias -O I!' rUI'SO e proj ,!cto d·• sr. Camil lo de 
Britto. - D·sf' lll'm e p1 ojecto rio sr . . l o~Hq uim Al-
v:,rc .. - OrriPm rio dia.- Vc; tação ri a;; 111 al.u rias 
r.njas r!iscn :JEÕPS S" arl1am en c·· rrad n~ . -OI's ~ rva
CÕPS rios 81' S. I\'IP lo l~ra 11 co , Co!' ta Ser1 a e B de 
Lima.-Declarat;ÕPS do: vo to düs ~ rs. ll··bl\ llo 
IJ OI'la l:auli ll o d" Bril.lo e Joaq 11im ..\lvar•-s.-
Projeclo n. X2. rla C:amara, rl e J81ô. r.o ncPdl' ndo 
lice11 ça o~ talwllillo ria comarca dr. ,ouso Atto.-
Projec to n. 1•7 rio ~u u arlo , coucedeurln ao 
bi spo rte Maria11na rlnas sesmarias rl e lel'l·as de-
vo lut as para a !u11rlaç;i• 1 d~ asy los agnco las . -
D1~c ur·sn s rios !' rS . . loaq uim Alvares e Costa 
Sena. - Ordem rto di a seguinte. 
Ao meio dia , feita a chamari a , acham-se 

pre11entes os ~rs. : Antonio Martins, JO<t f'! Uim 
Dutra, P. Drumond, Bernnrdino de Lima 
Levindo Lopes, Rebéllo Horta, Cami lo d~ 
Britto, Kuhit~· · hek. Nogueira, Costa Rena 
G11mes da. Silva, Teixeira da Co •ta, Mello, 
Franco e Jo ... quim Alvares, faltando com 
cau~a participa.Ja os srs. Silviano Brandão1 
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Necesio Tavares, Oliveira Penna, Roquette, ' 
Carlos Sá, Frederico Augusto, Gomes Va.lla-
dllo, Rocha Lagôa, Ferreira Alves e Josilllo 
de Brrto. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão an-

tecedente e bem ass im as dos dias 8, 9 e 10 
do c• ne nte. 

Não havendo expediente, passa-se á apre-
senta~;iiO de pareceres , proj ectos, indicac;ões 
e requerimentos. 

o sr. Camillo «le B1·itto :-(Não devol-
veu o seu di scu rso) . 

E' li do e vae u imprimir' se , para. entrar 
na ordem dos trabalhos, o seguinte : 

deve deixar de velar pela conclusão desse 
edificin., que, na opinião de muitas pessoas 
competente~, é justamento o de melhor ar -
chitectura aqui planej tl do. 

0 SR MELLO FRANCO :-Mas OS 1.500 contos 
sãu insutficientes para concluil-o ; foi orça-
do em 6 mil e t antos contos. 

O SR. 8AH ÃO o ~· S. GERALDO :--Pois bem, 
si não é sufl'ic iente, é o caso de votar-se 
mai s. 

Senhortls, rlesde que o governo fica auctori-
zado H concluir essa obra, eu estou cer·to de 
que elle appli car·á todos os seus esforços para 
emprehenJer o serviço com toda a econo -
mia. 

p,·ojecto n. ttf9, do SenaJo , 1898 Estou informado que, desde que se levan-
. tem as paredes desse editicio, e as que são 

O Con gresso do Estado de Mmas Geraes necessarias para a sua segurançll: e coberto, 
decr·eta : poder-se ha concluil-o com um dispendio 

Art. I.· Fica o gover·no auctorizado a' muito menor d9 que calculam os nobres se-
mandar constr·uir casas para escolas de en 1 nadores. 
sino pr1 murio_ nas cidades. que ainda não as í Nest~s condições, eu ofl'ereço r meu pro-
têm ua s c· nd rções da lc1 n. 41, de 3 de I J. ecto certo de que será acceito pelo Senado . 
agosto de 1892 . · I· ' . . . 

Art 2 .. Para esse fim, quando no orça : Dema1s, sab~1s que essa quant1 a de 30_0 
mento não bouver consignação, ser·ão Assas 

1 

contos distr1ob1d~, da v~rba ~< obr11s pubh-
construcçôes feito.R por meio de empresti- c~s », nunca ~era mal ~rstrahida . ~o;fl~ sa-
mos á ca1xa de monte-pio. bemos que es. a verba obras publtc.1s ~~ 

Art. :~: Ficam revogadas as di sposições l!'~ral só tem mtere:lsado a poucos mumci-
em contrario. p10s. 

Sal a das sessões, 12 de agosto de 1898.- Estou informado que algunq ha no Estado 
C. de Bl'itto. , que est1io cortados de estradas , correndo 

o !!ir .. loaquhn Alvares (barão de s.l pela verba _obras pub_licas, qu>~ndo es as es-
Geraldo) :-Pedi a paluvra, sr. Presidente, t~~~~as _dev1am ser feitas por conta das mu-
par a 11 presentar o seguinte projecto: (Lê). mcrpaltdades. 

Sr. Presidente, como os nubres senadores Assim, não é demais que eu peça que se 
sabem, o unico editlc1o que resta construir distraia deSSI\ verba a qu antia de 300 con-
e e8t.á ainda em começo é o l:ongre"so. t.os . para se concluir um editlcio n >~ Capital, 

Essn. ob r·a foi orçada. pela comm tssão em sendo elle o unico que resta terminar. 
1.800 cont.os, do.s quaes ja fur·am dtlspendidos, Tenho concluído. (Muito hem! Muilo bem) ! 
segundo estuu Inform ado, 300 contos. E' lido e vae a imprimir se para entrar 

O SR. M ~C LLO FR~I'CO :- A. mensagem diz na or•dem dos trabalhos o seguinte : 
que furam 180 contos. ' 

O SR. BARÃO DE S. GERALDO :- Nessas con- P1·ojecto n. 150, do Sfnado, 1898 
di.,:ões, desde que os nossos recursos não dão para despender de uo 11 a só vez essa O Congresso do Estado de Minas Geraes 
qu antia, eu uo projecto proponho que se decreta: 
despeno~a até 1.500 conto~. SAndo 300 por Artigo l: Fica o Governo auct.orizado a 
anno, pela Yer'ba « obras publicas >> . despender até a quantia de 1. ~00:000 ~ pela 

Pelo que me informaram, gastou-se 300 verba «ObraR publicas» pa.ra a conr.ln!lão das 
contos, mas pelo que diz a mensagem, se- obras do Congresso, sendo 3G0:000$000 por 
gun•1o atflrma o nobre senador sr. Mello anuo. 
Franco. só foram despendidns 180 ; segue-se Art. 2. · O plano para a construcçlto do 
que restam mais de I 500 contos para a ter- Congresso será o mesmo apresentado pela 
mina.,:âo d~ssas obras. commissão constructora. 

Nessa's condições, o Congresso votará esoo Art. 3. · Caso haja excesso na receita or-
verba, que auctoC'izará o governo a construir çada, fica o Presidente auctorizado a trans-
essa obr·a, que é a ultima que resta fazer portar o excesso dessa verha para a de 
nesta Capital. obras publicas, e applical-as para as obras 

E' um editlcio que, na minha opinião, não do Congres~o até a quantia supra de .. . ....• 
póde ~er dispensado, porque, como sabeis, 1.500:000$000. 
em todos os paizes mais civilizados, trata- Art. 4. · Revogam-se as disposições em con-
se de dotar as suas ca.p1ta.es de um edificio trario. 
para o Congr·esso, e que seja digno dellas ; Sala das sessões do Senado, cidade de Mi-
e o Estado de Minas, pela sua illlportane~a, Al pela sua civilização e por sua educação poli- nas, 12 de agosto de 1888.-Joaquim va-
tica, e pelar nova Capital que acaba de otl'e- res. 
recer ao resto do paiz, me parece que não Passa-se á 
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SWUNDA PARTE DA ORDEM DO DfA 
Votaçc7o das malerias cujas discussões se 

acham encen·aclas 

O s ~,. Pn. rs rDE.'ITE declara que vae -se pro-
ceder a votação das matari as encerradas. 
Votaçilo em tm·ceil·a discussão elo p 1·ojecto n. 
1~9, do Senacl9, regulando a ex plu1·açãv de 
mmas. 
O :fjr, lUello Franco (pe la o1·dem):-Sr. 

Prest~ei~te, q~ando se discutia o projecto 
em 3. dtscussao, e antes de encerrai-a dous 
d?s i.llnstr~s senadores, 9ue tomaram' parte 
JJa cl! scussao e que eluctdaram a mataria 
falar~ m sobre a reserva de minas e sob r~ 
em ~ndas que ti nbam de ser apresenta das ao 
proJ ecto . Por ossa occasião eu dei dous 
apartes, um ao sr . senador Camillo de Britto 
e outt'll no sr. senador B. de Lima. Como 
na ?ocasião da ~iscmsão não houve oppor· 
tumdad e do expltcar me, porisso, tomei ago-
~a. a paJaua para dar uma explicação suf-
JJctente da razão porque dei esses dous apar-
tes . 

O s~. senador B. de Lima, falando sobre 
? Pl'O,J ec to, d1 sse_ qne a lei n. 27, de 15 de 
.JUnho de 1802, tmha reservado as mina!>l 
os tert'enos diamantinos, as fontes minerue~ 
ou th ermaes de applicações tberapeuticas, a 
c.aça, .a pesca e a ex}~lora ç1Lo de madeiras 
(Isso e m~t~ria do.art

1
• 3.·) e no art. 4. · a 

me~ma l e1_c~tada dtspunba que esses objectos 
ser1~m SU.Jeltos a uma legislação especial. 

o. tllustre senador impugnava nessa oc-
castão a emenda offerecida a.o projecto em 
que. o .sr. s~nador C?sta 3ena entendeu que 
devta mclUir na leg1slaçao sobre minas tam-
bem a mataria de aguas mineraes e ther-
maes d~ applieações therapeuticas. 

Eu dtsse sóm~nte que esse assumpto es-
ta:ra comprehendtdo nos arts 3 · e 4. · como 
O~Jecto de legislaçã.o especial. .. 

O sn . B. LIMA:-Neste caw devia compre-
bendet' tambem a pesca, a caça e a explo -
ração de madeiras . 
. 0 SR: ~IELLO FRANC~ :- ... e, nesta caso, 

SI o p1 OJecto se referisse sómente ás minas 
era consequencia logica que esses assumpto~ 
não . fossem comprellendidos nelle. 

Foi pol' esta razão que eu disse ao sr. 
senador B. el e Lima ... 

(Trocam-se a pw·tes simttltaneos ent1·e os srs . 
B. cl~ Lima, Co.;ta Sena e Camilto elo B1·itto. 
O SI', Prcs1clenttJ 1·eclama attenção. ) 
Portanto parecia me improcedente a obser -

vação do i Ilu stre senador sobre a emenda· e 
quanto ao aparto que dei ao nobre senaddr 
quiz dizer com elle que as minas compre~ 
hentlem tambem as pedreiras, que os france-
zes chamavam Cf11'1'ie··e, e que podem tam-
bem exi stit' na super11cie ou no sub-solo 

Cot:no v. ex c . sabe, quanto á exploração 
as mmas podem se dividir em minas mi-
n~!ras o pedreiras-mines, miniéres e' ca1'-
1'1eres, conforme a legislação franceza. 

Foi por isso que eu disse que a pedra cal-
carea, o manganez e outras tantas substan-
cias podiam estar na superflcie do sólo. 

. Mas agora o sr. senador Costa Senli' me 
dtsse que as aguas minet·aes tambem estão 
comprellendidas nas minas, e a lei franceza 
que acabei de citar não as comprehende. 
.o sr. Costa Seua: - (Não devolve,! o HlU 

discurso). 
O sr. Beruurllino de Lima:-(ldem.) 
Procedl:lndo-se i votação do projecto, e o 

mesmo approvado com a emenda na parte 
referente aos arts. I.· e 8 . ·, sendo rejeitada 
na parte ref'eren te ao art. 6 . · 

Adoptado em 3. · discussão vae o pro jacto 
com as emendas approvadas á commissão 
tio Retlacção. 

Os SRS. REBELLO HORTA E CAMILLO DE 
BmTTo pedem para se consignar na acta que 
votaram a favor da omenda suppressiva do 
art. 6. · 

0 SR. PRESIDENTE declara que O pedido 
dos nobres senadores serà attenuido. 

Em seguida são approvados a redacção fi-
nal do projecto n . 142, do Senado, creando 
escolas primarias e!n diversas localidades do 
município de S. Jose de Al ém Parahyba e 
o projocto n. 1~8, do mesmo Senado, decla-
rando sem eífeJto a resolução em que a as-
semblea municipal de Ararruary annullou 
as leis daquella Camat·a, do 

0
anno de 1897. 

A redacção final vae a copiar-se para ser 
rem.ettida á Can:ara dos srs. Deputados, e o 
pro.Jecto n. 148, a commis>1'ío de Camaras 
Municipaes. 
Proc~deudo-se i votação, em I.· di~cussão• 

do pro,Ject.o n. 136, da Camara, de 1898, con-
ceden~o ltcença ao cidadão Joaquim Baeta, 
tabelhão da comarca do Pomba foi o mesmo 
rejeitado e mandado a arcbira~-se offician-
do-se a respeito á Camara dos srs.' Deputa-
dos. 
. Em seguida foram successivamente appro-
vadas as redàcções flnaes dcs pro,iectos ns. 
~4 ~ e 145? do Senado, concedendo licença ao 

.JUIZ de dtretto da comarca de Bõa Vista do 
·Tremedal e auctorizando o governo a reco -
nhecer a Escola Normal Livre fundada nesta 
cidade, as quaes fot•am a copiar-se para se-
rem remettidas á Camara dos srs. Deputa-
dos. 

Procedendo-~e á votação em 2. · discussão 
do projecto n. 129, do Senado, propondo a 
derogaçiio do art.. 104 da Constitui ção do 
Estado, foi o mesmo approvado por mais de 
dous te.rços com a emenda o1Terecida pelo 
St'. Levmdo Lopes ao art. 3 . ·, sendo retirada 
~om consentimento da casa e a requerimento 
de seu auctor a offerecida pelo sr. Mello 
Franco ao ar-t. 5. · 

Adoptado em 2.8 para passar à 3.• dis-
cussão, Yae o projecto com as emendas ap-
provadas á com missão de Constituição e Po. 
ti ores. 

O sn.. JoAQUI\1 AlvARES, obtenclo a palavra, 
pede para se consignar na acta que votou 
contra. todo o projecto. 

O SR. PRESIDENTE declara que o pedido do 
nobre senador sara attendido . 

. . 
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I 
Projecto n. 82, da Camam, de 1896 

I 
Licença ao tabellião de Pouso Alto 

Em seguida entra em :? ." discussão e é 
approvado sem debate com a emenda offe-
.redi<la pela commissão de Requel'imentos de 
Partes o projecto n. 82, da Camara, de 1896, 
concedendo licença ao cidadão João Gui· 
lberme Ferreira de Castro, tabellião da co-
marca de Pouso Alto. 

Tendo este projecto soffrirlo apenas ligeit'a 
modificação, fica sobre a mesa para entrar 
na ordem tios trabalhos, depois de findo o 
interstício regimental. 

p,·ojeclo n. 14'1, elo Senado 

Concede ao Bispo de Marianna duas sesma-
rias de terras devolutas para a fundaçao 
de asy los agrícolas. 
E' lido e entra em 2.n discussão, por ar-

tigos, conjunctamente com as emendas oiTe-
recidas pela commissão de Requerimentos de 
Partes, o projecto n. 147, do Senado,,aucto -
rizando o Governo a conceder ao Htspo de 
Marianna duas sesmarias de terras devolu-
tas para a fundação de asylos agrícolas. 

o st•, Darão tle S. Geralclo: - Sr. Pre-
sidente, vou dizer algumas palavras to. res-
peito do projecto em discus.são. . 

Quando redigi esse proJecto quast que 
co~iei o requet' imento do st'. Bispo, e nelle 
colloquei o ensino religioso ; mas depois, 
durante a sessão, o nosso illustrado collega 
dr. Mello Franco dis.~e, e muito bem, que, es-
tando separada a Egreja do Estado, não. pq-
diamos, sem transgredir a nossa Cons.tttm-
ção, incluir a educação religiosa no pro.Jecto. 

0 SR. MELLO l?RANCO:-E isto sem offensa 
da nossa religião. 

O sR. BARÃO DE S. GERA liDO : - Ora, nessas 
condições, eu, que sou catholico, apostolico 
romano desde o berço e que agora estou 
velho para voltar atraz, não achei convenien-
te a inclusão uo ensino religioso, não queren-
do com isso uizer que não preste a devida 
attonção à nossa religião, e rei! peito ao sr. 
13ispo Diocesano, que nos vem offerecer ·a 
grande esmola de fundar dous asylos agrí-
colas para a educação de meninos pobres; 
si o retirei do projecto foi por ser contra 
nossas lei s. 

Das nossas escolas está abolido o ensino 
religioso, como os nobres senadores o sabem 
perfeitamente bem ; sendo livre o culto no 
nosso paiz, entendeu o legislador que essa 
religião devia ser ensinada pelas mã~s no lar 
(apo iados), e nas escolas ontle podtam con-
correr alumnos de totlas as protissões e re-
ligiões, não se poderia .estabelecer ~n11ino 
religioso afim de não haver contradiCções 
nem rivalidades entre os alumnos que fre-
quentavam essas escolas. 

O sr. Bispo Diocesano veiu nos fazer a 
grande esmola do fundar esses asylos, por-
tanto está subentendido que esse virtuoso 
homem ha do por força ensinar a religião de 
que e chefe ; vê-se por ahi que nem preci-
savamos collocar esse ensino no projecto. 

Ha ainda uma outra razão: --esses asylos 
agricolas não são fundado só para os catbo-

licos apostolicos romanos ; vamos figurar a 
hypothese da admissão de orpbãos de outras 
religiõel! ; em que posição irão ficar esses 
orpbãos 1 

Nessas condi ções, nós que somos catbolicos 
apostolícos romanos, tendo leis que nos 
regem, não devemos levantar rivalidades, 
principalmente do religiões, que só servem 
para a traz ar o paiz e repellir os que per-
tencem a outros cultos. 

Tenho concluido. (.11uito bem ! Mtt ilo bem.' 
Muito IMn !) 

O .s•·. t:osta Sena:- \"em á tribuna para 
declat•at' que vot•1 pelo pro,j ecto pelas razões 
seguin tes : 

Quantlo s . exc. o Sl' . Bispo Diocesano re-
quer"u ao Congresso a concessão dessas ses-
maria~, J"equereu t,amb em um auxilio pe -
cuniario, auxilio esse que com gr·antle pesar 
não p:icte ser· con cedido porq ua a com mi ssão, 
da qual é digno relator o sr. Barão de S. Ge-
raldo, não podia de mod o algum creal' novas 
despe>as por saber que a co m mi ssão de Or·-
çamento tem talrez de ser obrigada a sup-
primir ser·viços jfi creatl o~ . 

~. ex c., o sr. Bi~po Diocesano con l.i n üa o 
orador, é verdadeiram ente um homem digno 
de nttenção, de respeito e de favores, por 
parte dos poderes publicos, (" J;oiaclos; muito 
bem!) porque e homem que se fez por si 
mesmo mod elando pelo exemplo e virtudes 
do Santo rl. Viçoso (a p•lio clGs) ; s. exc., o SI'. 
d. Silverio, e um Bispo que honra a sua 
diocese e que honrari a ~L qualquer outra das 
mais importantes da Europa por sua illus-
tração e por suas virtudes. (Apoiados). 

O n1er ito, porém, especial do sr. Bispo o que 
o torna ainda· mais merecedor das attenções 
dos poderes publicos, consiste em que s . exc. 
não olha sómente para os moços que se des-
tinam ao Seminar1o ; comquanto tenha elle 
empregado todos os esforços e com muito 
bons resultados para elevar o illustrar o 
nosso clero, elle se occ upa tambem, com 
todo desvelo e caridade da classe dos me-
ninos desvalidos, e é por isso que vem re-
correr ao3 poderes publicos pedindo terras e 
auxílios pecuniarios para os asylos por elle 
fundados com os maiores trabalbos e sacri-
ficios. 

Sabe ainda o orador que, com o resultado 
de esmolas, recebidas em visitas pastoraes, 
tenciona elle comprar estes estabelecimentos 
industriaes não para fazer delles fontes de 
proventos e riquezas, porem, para dar nelles 
asylo e amparo aos orpllãos, meninos des-
amparados, viuvas e desvalidos. 

Ora quem de semelbante modo procede, 
tem certamente direito de reclamar auxilio 
dos podei'eS puhlicos. (.4p oiarfos ). 

Por essa occasião o orador conclue vo-
tando pela concessão das duas sesmarias do 
sr. Bispo Diocesano, lastim .., ndo profunda-
mente que as condições do Estado não lhe 
permittam fo1·necel' auxilio pecuniari o, á 
obra tão meritoria: (Apoiadas, muito bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra sobre o 
art. 1. ·, encerra-se a discussllo, o. e o mesmo 
approvado com todas as en.10ndus. 

Os artigos 2.· e 3.·, slío approvatlos sem 
debate. 



Adoptado em. 2. · para passar á 3. · discus-, tuição do E~tatlo, na parte em que ficou abo· 
s~o, vae o pruJecto com as emendas oppro- lida a aposentadoria dos empregados pu-
vadas á comm1ssão de Requerimentos de bltcos 
Partes. . E' ~.ma medida iusta, alt.amente patriotica 
. N<Jda mat~ havendo a tratar-se, o sr. Pre- e de mcontestavel utilidade á honrada clas-

sid_ente des1gna para 13 do corrente a se- se daquelles funcc10n arios, cuj11s dias de 
gmnte: exi; .. tencia são consumidos no mAis insano· 

ORDEM DO DIA 
J.a PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expedinte, apresentação 

d~ pareceres, projectos, indicaçõ~l' e reque-
rnnentos. 

2.n PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
Discu~~ão unica dos parece1 es n;: . 8 a 40, 

indeferindo diversos requerimentos e repre-
sentações. 

Levanta-se a sessão. 

labôr, luctando com as maiores dillicul.Jades 
do proprio meio e.n que se collocam a ca.n-
do cotn as muitas ditficuldades do cat'go, que 
exercem e levando uma vtda inteiramente 
cunt.igente e todo cheia de peripecias 1 
Odi ~positivodo <~rt . 104 de nussa Coostitui-

ção Estadoal, ur·!!(e, pois, ser pr·of'undnmente 
mudi ficadu, por<jue é a mais clamoJ'OSa in-
justiça áquelles que esgotam o melhor de 
sua actividade, toJos os seus esforço•, em 
bem servir a seu paiz; e é preciRo ponderar 
que o paragrapho unico do citado artigo in· 
stituiu um exclusivismo odioso, que de ne-
nhum modo se r.oa·luna corn o nosso actual 
regimen democratico, visto como e~tabele-
cendo garantia de refor·ma aos ot"ficiaes e 
praças, privilegiou á classe militar, deixan-
do os demais, suj eitas ás vari<Jnte. dtl even-
t~alidades futuras, e até na embar·aço~a po -

ACTA DA 39.• SESS/, o ORDINA RlA,AOS 13 DE stção de não poderem promover· outro~ meios 
AGOSTO DE 1898 de garantir a subsisteneia, nos tristes e 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MAR'l'JNS 
( Vice-P1·e •idente) 

S[;~l ~lA HIO : -A cl~. - E>i PEDIENTE.- 1\eprescn 
ta~: ilo da Cautara Muo ieip;ll do llio Pardo. pedlll-
do a rr1 o~:H;flo clu art. IOJ da Co u ~ lilui ç:\o. -
\' ato ele pes:r r. - Di scurso~ c requeriu.cutus ders 
Hs. Joa qu i111 Alvares, i\ll:ll o F•anco e Canullo 
de Brit<•. - Ordem do dia seg uinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
Dutr1r, P. Drumond. Bernardino de Lima, 
Levindo Lopes, Ràbello Horta, Camillo de 
Britto, KubiLscbek, Joaqu 1111 Alvares, No-
guei r (I, Carlos Sá, Costa Se na, e Mello Fran. 
co, faltando com causa participada os srs. : 

amargurados dias de sua invalidez, tão in-
num eras tém se tornado lt!i mcompaLibili-
dHdes, no exercício da quasi toda funcçrio 
publica. 

O legislador mineiro, abolindo as aposen-
tações, deixou m CJ nif"e~tar intuitos de poupar 
aos cofres do Estarlo dtspesas que julgHvam 
supe1 fluas, não reflectindo que a<ta UJedida 
podasse acarret11r gt·audes inconveniuntes á 
boa ordem elos negocios publicos, trazendo 
consequente desímimo a a eliminação do ne-
cessario estimu lo aos resp ectivos runcciona-
r ios, que tambem chegando ao ponto de não 
mais poderem trabalhar, vêm se ainda obri-
gados a se conse•·vtt.r no empr·ego, sob pena 
de lhes faltar o .pão quotidiano, e serem le-
vados á extrema e dura contingencia rte ~e 
constituírem em confrarias de mendigos, 
para poderl:lffi cunseguir a manutanção da 
propria familia. 

SilVillno Brandão, Neces10 Tavar·es, Ol iveira 
Penna, Roqu t:J tte, Frederico Augusto, Gomes 
Valladào, Rocha Lngôa, Ferreira Alvl:ls, Jo-
sino de Brito, Teixeira da Costa e Gomes da 
Silva . Providenciar-se, pois, no sentido de se 

cogitar de uma comoensação ao sacrificio 
a acta da antece- dos funccionnrios, que se invalidam pela 

esforçada dedicação au serviço do Est<Jdo, é 
Abre-se a. sessão. 

E' lida e approvada 
dente . 

0 SR. 
guinte 

1. · SECRETARIO dá conta do se- um · commettrmento, cuja realização s·e im-
põe como um sag1·ado dever cívico, :;1, todos 

EXPEDIENTE 
que se encarregam de velnr pelos mo-
mentosos iilteres~es do bem publtco. 

Ufa[\amo nos e sentimo-nos alentados en-
Um officio da Camara Municipal do Rio feixando os n rssos pequenos esforços aos 

Pardo, enviando a seguinte : de outras Juun,cipalid,des, que a esta 
Rep1·esen tação ela ( amara Municipal do Rio 

Pa1·do, pedindo a 1·eoogaç1J,o do art. 104, da 
Constituirilo 

Excellentissimos senhores. - A Camara 
Municipal do Rio Pardo, como immedi!J,ta 
representante dos interesses do povo deste 
municipio, vem respeitosamente perante v. 
ex:?s .. l'<tzer um justo reclamo, que tem por 
obJectivo algumas ponderações, sobre a ina-
diavel necessidade de se reformar a Consti-

hora talvez sr·l!JcJtem de ·v. excs. o mesmo 
etficHZ apoio a humanitaria causa, qne da~ 
fendemos, m:r is por um impulso de alevan-
tado patrioti smo. 

Confia;:.nos, portant o, que o Congrasso do 
Estado, que tantas provas tem datlo de sua 
sabedori;~., não se negará a praticar um 
acto de. me ri r.oria justiça, tratando de sup-
primir o barbaro art. 104, de nossa Consti-
tuição e em seu logar c1 eando a~ ar>osenta-
do~ias par11 os t"unccionarios, que se inva.li~ 

.. , 
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darem nas afanosas lides da vida ~ublica, 
com o que muito se hão de recommendar á 
gratidão da posteridade. I 

Cidade do Rio Pardo, 12 de julho de 1898. 
-Illmos. e excmos. srs. membros do Con-
gresso Estadoal de Minas.-0 presidente, L. 
Blum, Manoel Henriques da Cunha Soares, 
Malaquias Teixeira Ribeiro, Henrique Costa, 
Pedro d'Angetis e Felippe José da Silva.-
A' ~ommissão de Constituição e Poderes. 

O Mr • .Joaquim Alvnt't'S (siqnaes de atten-
çêlo):-St'. Presidente, é sob a mais viva im-
pressão que vou tomar algum tempo ao 
Senado. 

O telegrapho acaba de nos trausmittir a 
triste noticia do l'allecim ento, na Capita l 
Feder oi, do t! Isti ncto mineiro, o ex -presidente 
do Tl"ibunal da H.elação deste Estado e mem-
bro do Súpremo Tri bunal Federal, o sr. dr. 
Adolpho Augusto Olyntho. 

Sinto-me commovido e ao mesmo tempo 
peço descu lpas ao Senado si o mais incom-
pe.tente ds seus membros (não apoiados ge-
?'ae8) vem tomar por alguns momentos a sua 
attenção, Jembran rio o nome querido de 
Adolpllo Olyn tho. 

Pedi mesmo ao meu nobre amigo, o sr. 
Camillo de Britto, que, co m suas phrases 
eloquentes, dissesse alguma cousa ao Senado 
em relação ao illustl'e cidadão que acaba de 
descer á sepul tur·a; ma s o sr. Camillo de 
Bt•itto fez-me vér que isso a mim co mpetia, 
como collega, que fui, desde os bancos aca 
demicos, do illustra morto. 

Di~ei, porta nto , ao S~nado que a morte de 
Adolpho Olyotho interessa a todo o Es ado 
de Minas (apoiados) porque, filho deste 
Estado, desde os seus mais verdes annos, 
desde que se formou em S. Paulo, om 1863, 
tem elle ded icado todos os seus dias ao 
engrandec imento e a prosperidade deste 
Estado. (Apoiaclo.~; muito bem!) 

Na carreira da magistratura, a que eile se 
derlicou no mesmo tempo que eu, Adolpho 
Olyntho tornou-se querido de todo o antigo 
município de Tam anduá, hoje ltapecerica, 
onde fazia a sua judicatura. Os passos que 
elle tri lhou, o seu procedimento correcto, o 
seu caracter austero a justicei1·o,-são por 
vós con ltecidos. (Apoiados) 

Srs., Pru dente de Moraes, co llega como eu, 
da Arlolpho A. Olyntho, teve a feliz inspira-
ção de collocal-o no alto cargo que ultima-
mente occupava, de membro rlo Supremo 
Tribunal Federal. 

Mas, - terri vel fatalidade!-mal sabia Pru-
dente de Moraes que procurava para ,es e 
seu distincto companheiro a morte, transfe-
t indo-o deste ameno clima para o inhospitó 
da Capital Federal!! 

Resta hoje ao Senado, meus srs., lamentar 
a morte de tão illustre cidadão. 

Portanto, eu, que fui companheiro de 
Arlolpho o~ynilto, que conheço o seu proce-
dimento correcto desde os bancos da acade-
mia, peço ao Senado que consinta em se 
lançar na acta um voto de profunda condo -
lencia pela morte de tão distincto cidadão, 
e, ao mesmo tempo, que se nomeie uma 
commissão que represente o Senado Mineiro 
no seu enterramento. (Muito bem) 

A. S.- 16 

Si o Senado me permittisse, eu lembraria 
os nomes dos srs. Gonçalves Chaves, Bar• 
nardino de Campos, Joaquim de Oliveira 
Machado, Pedro Augm~to de Moura Carijó, 
Gustavo Suchow, Paulino Franco, Viriato de 
Freitas, que tambem foram collegas de anno 
do illustre morto, e que muito bem desem-
penhariam essa commissão. 

Srs., o anno de 1863, em que eu e o d;stin-
cto morto terminámos os nossos estudos em 
S. Paulo, tem stdo fertil para a Republica. 
E' assim qua vemos Prudente de MorlleS e 
Campos Salles, presidentes da Repu blica; 
Bernardino de Campos, presidente de Estado 
e ministro da F8zenda; Adolpho Olyntho e 
Toledo Piza, membros do Supremo Trir unal 
Federal; Gonçalves Chaves, senador FedPral; 
Rangel Pestana, distincto publicista; Salva-
dor de Mendonça. que hoje representa um 
papel importnnr.e na diplomaci a brasi leira; 
e tantos outros! Vemos ainda, no tempo do 
Imperio , Theophilo Ottoni e Gonçalves Cha-
ves, representando papais importantíss imos 
como presidentes deste Estado. (Muito bem!) 

Par·ece, portanto, que 1863 foi um anno 
predestinado, não só para o Imperio, como 
para a Republica. · 

Era meu dever, srs., como companheiro 
do illustre morto, lembrar esses f(lctos ao 
Senado e, fazendo-o, peço aos meus nobres 
collegas que me acompanhem, espalhando 
goivos na sepultura desse distincto cidadão, 
porque me parece que serão poucos para 
lamentar tão triste acontecimento, (Muito 
bem 1 muito bem) ! 

O Sl'. !Uelló Frnuco:-Sr. Presidente, em 
add1tamento ao requerimento que acaba de 
fazer o nobre senador, para lavrar-se na 
acta um voto de profundo pesat• pela perda 
lament1lvel do dístincto membro do Supre-
mo Tribunal Federal, eu, por entender que 
todas as demonstrações , todos os testemu-
nhos de pGsar, sf'ío apenas su rliciantes para 
qtr e o Estado de Minas Gerae"s se pl'onuncie, 
lamentando essa perda tão sensível, peço a 
v. ex.c. para levantar a sessão, em signal de 
profundíssimo pesar. (Muito bem I lt1uito 
bem!) 

O sr. Cnmillo tle ·nl'itto (altenção):- Sr. 
Presidente, as demonstrações pr·opostas 
pelos nobres senadores manifestam o es-
tado de saudosa veneração em que se acha 
Minas por uma perda irreparave l ; creio, 
porém, que ellas tor~ar- se-hão àguae~ aos 
nossos sentimentos st ellas chegaeem a pre-
sença daquelles que so:trrem as tristezas do 
lar tão duramente farido:-eu requei'Ia a v. 
ex c. que consultasse ao Senado si consente 
que se nomeie uma commissão que tlà sen-
tidos pesames á exma. familia do illustre 
morto. (Apoiados, muito bem) ! 

Estão presentes companheiros da bancada 
academica, os <~ migos da vida publica, tanto 
do antigo Impario, como na actualid ade re-
publicana é, ~ l ém disso, confrades nos . tra-
balhos scient1ficos e no ensmo da moctdade. 
Sob este ponto de vista havia elle adquerido 
uma posição salientissirna (apoiaá·•s) ; era 
querido por todos os discípulos e sempre 
apontado como o· modelo dos rhestres ·e; so· · 



bretudo, como o reflexo vivis3imo das dou-
tri~as as mais adeantadas, dos princípios os 
ma1s salutares. 

A tnocidade o estimava ; tinha por e1le 
uma predilecção sympath ;ca, a veneração 

·dos mo<,:os para com o~ mc·~tres distinctus. 
O Estado d·~ Mrnas teve em subido valor as 
suas virtudes cívi cas (apoiados) e na carrei1·a 
da 111 >~g istratunt manuseou sempre com 
talento e illustra<,:ão os livros, os autos senrlo 
o juiz da lei e encarnação do direito (Apoia-
dos). 

Ao meio dia, feita · a chamada, acham-se 
p·1·esentes os srs : Antonio MartillR, Necesio 
T<~vares, Jo~quim Dutr.a Levindo Lope~, Ca-
nllilo de Bntto, JoaqUim Alvares, Nugueira 
I<u bit, c!Jek, P. Drumond, Cal'los Sá Bernar~ 
dino de Lima, Mello Franco, Gon 1 e~ da Sil-
va, Ferreim Alves e ReMllo Horta, faltando 
com causa participada os sr.•. : Silviano 
l3.randão, Oliveira Penna, Roquette, Frede-
rico Augusto, Go mes Valladão, Rocha La-
f!Óil, Josino de Brito, Teixeira da Costa o 
Costa Sana. 

Abre se a sessão : 
E' lida e apprnvada a ac!a rla ar:tecedente. 
0 SR. ]. ' SECRETARIO dá conta do seguinte 

E/Jp~diente 

No ultimo 9uartel da vida, foi-lhe de no-
. vos e proveitosos trabalhos a proli ssão de 
mestre i honrou sob1•e modo a congr·egação 
da FaculdMe Livre de Direito do E~tado, os 
senadores lentes desses institutos de ensino 
dão te~temunlio dos esforços para levar 
de venc1da o te:1tamen de fundar 0 insti· Um telegramma do sr. dr. Bernardino de 
tuto .de ensino ~uperior pela dedicação 8 Géimpos communicando que, só no dia se-
auxrllo dos .pnrtteulares ; os serviços que 11 uinte ao <.lo enterro dou. dr. Allolph•• Au-
prestou o rllustr<~ morto nessa occasião gusto Olyntho, recebeu o Ü1legTamuoa em 
não. d~vem ser olvidados. (Ap(l iados). que n mesa elo Senado pe.Jia lhe para re-

SI e certo que não ha demo nst.rnção cor- presental-o.-0 Sen11rlo fica inteirado. 
resp.,n•iente ao que vae no espírito publico O st• .. Necc•io 'l'a\•ares :-81•. Pr·e~ idente , 
de admir"ção e do reconhecimento a memo- I po1· mot1vo ".e for·ça maior tenho <.l eix»d" tle 
ria do i Ilustre morto, inspiremo-nos no lucto comparecer as ultimas sessões do SenHdo i 

·do paiz e da familia que são a mais eloquen- e por es~e .motivo .uã? pude logo dar . cum-
te expre;são dos seus 111fll'ltos sempre Iom- primento a co mm1ssao para reprose.ntar. o 
brad.us l-(Apo•ado:>; mwto bem) ! Cong-resso M;neHo . no banquete o1l erecido 

O SR. PHESIDEl"\TE manda que se consigne ao exm. sr . . dr·. Sll vlil no Brandão; veubiJ ago-
na acta o voto de pesar e nomeia para a ra communiCar no Se nvc~o qu e cumyr1 e~s e 
commissflo que tem de representar 0 Senado mandat o, saud11ndo ao !Ilustre mrnerro, e 
nos funor·aes, os srs. drs. Gohçalves Chaves dcclurando-lbe que o Senado .Mineir·o dese java 
Bernardino de Campos e Joaquim de Oliveir~ que o se~ governo fosse fecundo de lJaz e 
Machado, e p~:~ra a quo tem de dae pesaJr.es tranqu!ll~dade. 
à família do illustre morto, os sr·s. camillo Aproveitando a occnsirío, venho tambem 
de Britto, Mello ~ranco e Joaquim Alvares, ler uma carta dos sr~ . ~ad~ ~L Rezend e e 
e levanta a se-sao, tlesignando pura 16 do G.onçalves ~amos, a m1m dirigid•t, enJ occa-
corrente a seguinte s;ão convenH·nt o, declarando ter·om t.umbem 

ORDEM DO DIA 
cumprido a sua commissão, de acompnnba[' 
os restos mortacs do sempre lembr·aoJo mi-
neiro dr. Luiz Uetzi, deputado fo:Jderal e 

I.n PARTE 

1 

dar pesamos à familia do mesmo. ' 
Ate uma hora da tarde ·: Creio que ist.n devia ser communicarlo a 

Leitura da acta, .expetl;ente, apresentação MMa. do Cong.res~o, ·mas. não estnndo elle 
de par·eceres, proJectos indicações e regue- reumdo, ~u fr~ ço. ao Presidente do Senado, 
rimentos. ' po;s que e o P.rt'Sidentc do Congresso.-0 Se-

nado fica mte1rad o .. 
2.a PARTE 

Até quotro horas da tarde : 
Discussão unica dos pareceres ns. 8 a 40 

inde fe •·indo diversos requerimentos e repre~ 
sentações. 

ACTA DA 40." SESSÃO OlWINARIA) AOS 16 
I E AGOSTO DE 1898 

PRESIDENC!A DO SR. ANTONIO MARTINS 
(Vice-Presidente) 

SIIM MA 1110: -Acta.-Expcdien te.-Obserl'a cues rlo~ 
srs. NPcrsio Tavares e ~l e llo fo'ranco.-Páreceres 
de cornrnissão.-Or·dern do dia .. :... Discussào de 
pareccrcs .-Di;:curso e emendado sr. Drurnond 
-Discursos dos srs. Joaquim Alvares P. Dru'. 
monrl. Camillo de Br·itto, J. Dutra c LJ.' de Lima. 
- Emencla e sub·emcnda do sr. Camillo de Brit-
to.-Ordem do dia seguinte. 

O sr lUello Frnn<'O :- Sir. Presidente 
no discur::o que no,sta casa proferi relat iva~ 
mente ao pr<•j ecto que creava o mun;cipio 
de BeiJo Hor·izonte, e publicado no jornal 
de sabbado, Yeiu, parece me que na 3. · co-
Iumnia do me-mo jornal, um erf'o que in-
verte inteira1r. ente o meu pensamento ; eu 
V?nho, pois, declarar ao Senado q UH não po-
dia ter usado da expressão que alli se lê. 

Com e:ffeito, eu dizia que tinhnmos neces· 
sidade de !'ahir da anormalidade das leis para 
entrar no regimen normal ; por diversas 
vezes insisti sobre esse ponto. 

Entretanto, na publicação do discur>o ~e 
lê que precisav;nnus entrar no regim t> n da. 
-moralidade-das leis; como vê v. exciu. 
isto està em pleno desaccôrdo com o que eu 
penso poi;~ que eu não iria dizer que tenha-
mos estado no regimen da immoralirlade 
das leis, que é o que se deduz do. Je;tu-
ra do di~curso . E' contra PSse ljrr·o que 
eu reclamo e peço a v. exc. fazer sen-

( 

ti1·o aJS revisores tla Imprensa Official, afim I § 3. 0 Ao funccionario que tiver mais de 
de que tenham mais cuida.lo nas revisõ!ls 10 e menos de 30 annos, compete aposenta-

O sn. PRii:SIDENTE declara que a Mesa vae tloria com ordenado proporcional ao ten1po 
prnvidencinr no sentido da reclamação do que lhes corresponda na razão de 1/30 parte 
nobre so- na,lor. · por anno. 

Passa-se a apresentação de parecAres, pro- § 4. 0 A aposentadoria é dada com as Vllll-
jectos, indicações o requerimentos. tagens do cargo que o funccionHrio esteja 

Pa -eceres 

o sR. J. ALVARES, por parte da commi~são 
de Requeriwentos de Pal'tet:, env;a á Mesa o 
seguinte : 

A connnissão de Requerimentos de Partes, 
a qu e foi pr·esente o projecto n. 147, jtt np-
provado t-m 2. · discussão c .m emendas ,offe-
recidas pela mesma commis~ão-ê de pa.rc-
cer que passe á 3. · discussl'i0 assim redigi-
do : 

O Congresso de Minas Geraes decreta: 
Art. I.· Fica o Governo auctor,zado a con-

. ceder· ao exm. e revm: sr. Bispo de Marian-
na, d. Si I ver·io Pimenta) du 11 s sesmarias de 
terr·as devolutas de 225 alqueires geometri-
cos cada uma., corresponriente a 1.089 hecta-
re~, ou 10,890.000 mHtros quadrados cada ses-
maria, n1t cr.•mar·ca de Curat1 nga, 1\lanhuassti 
ou no pont.o mais conveniento, para a fun-
daçi'lo cJ e dous asylos ageicolas, onde sej11m 
recolhidos meninos pobres, de preferencia os 
orphã· s c desamparados , do.ndo-Jbes o ensi-
no primado e agricolu. 

Art.. 2, · O Governo farâ medir e demarcar 
essas se~marras por conta do Estado, sem 
onus algum para o concessionario. 

Al't. 3.· Revogam-se as disposições em con-
trariO. 

Sala. da~ commissões do Senado, cidade do 
Minas, 16 de ;;gosto de IR98.-Joaquim Alva-
re~.-Costa Sena..-Nogueira. 

A imprimir-se. 
0 SR. I'AMILLO DE BRITTO, pela commissão 

de Constituição e Pod~I"es, o1Terece o se-

ext•rcondo, ba d•JUS annos, e os que não ti-
verem esse tempo de serviço só poderão 
~er aposentados com o ordenado do car·go 
anteriOr. 

§ 5. 0 Não se considera tempo de serviço 
o de licenças e de enl'ermidades que se pro-
lonl!uern por m>~is de seis mezes, o tempo 
consumido no desempenho de emprego que 
não dê direito á aposentadoria, ou qualquer 
outra interrupção de exercício da func11ão 
publica. 

§ 6.o Para calcular-se a aposentadoria, 
serão divididos os vencimentos em tres par-
tes, sendo uma plLrte conf'ider·ada como gra-

. tificação e duas como orden~:~do . 
Art. 2.o Não ee compr·chendem na classe 

dos empregados publicas, p<u'a terem direito 
por seus servi~os á aporent~:~dor·ia ou â re-
rorm~:~, os guai das municipae~, os collectores 
e seus agentes e escrivães, os administr·a-
dores e escrivães de recebed<•rias i em gel'al 
todos os empregados que, não tendo assen-
tamento em f'olba, apenas perceberem s;.la-
r"ius ou vencimento, diarios, porcentagens, 
emolumentos, custas ou gratitlcaçües e os 
que exercem cargos tr11mitorios de commis-
~ão amola que sem tempo determmat.lo e 
com assentamento em folha. 

Art. 3.o Nas liquidações de tempo dt~ ser-
viço para a aposentução computar-se ·lra o 
de ser·viços prestados é1 ex-pruvincia em car-
go~ provinciaes e goraes que davam dir·eito 
á aposentadoria em virtude de leis anteriores 
re::pectivas , em Yigor até a promulgação da 
c, ,nstituição, observadas as regras estutuidas 
nesta data. guinte: · Art.. 4.o Emquanto por lei c·rdinaria não 

Re(01·ma do a1·t. 101, da Constiltliçí1o, de ficar regulado o modo porque se devem fa-
con(o1·midacte com o art. 1.21 ela mesmct zer as liquidações de sor·viços e inspecção de 

A .commissão de Constitui ção e Poderes 1-l»úde em cargo~ publicas que dêm direito á 
ofl'erece par.-r ser submettiJo á 3.a discussão, apo~entação, observar·-se-ll ão os precBitos 
de conformidllde com 0 vtmcido em 2.•, 0 da lei n. 2.13R, d11 27 de outubro de 18i5 e 
projocto n. 129, de yroposta de derogHçã.o respectivo regulamento n. 73, de li dd de· 
<lo art. 104, da Constrtu;ção do Estado, red1- zembro do mesmo nnno. 
gido do seguinte modo : Art. 5.0 O furrccionario aposentado consi-

0 congL"esso do E, tado de Minas Geraes dera se incomp~:~tivel para qualquer empre-
decreta : go publico i e quando acceite etnpl'ego ou 

Art. J.o Fica derogado 0 art. 104 da Con- commissão da União estadoal ou municipal, 
stituição do Estado e substituído pela se- com vencimentos taxados em lei, perder{~ 
guinte di~posição : ip.,o (acto o vencimento de aposentadoria, na 

A 
3

posentadoria só podara ser daria aos fónna do art. 10 das disposições tmnsitortns 
funccionarius publicas em caso de invalidt~z da Constituição· 
no serviço do Estado, observando-se as se- Art. 6.0 Os funccionarios ja aposentados 
guintes regras : ou os quo se aposent11rem desta data. ~:~m 

§ 1. 0 Desde esta data, o Presidente do deante não t rm d;reito a melhoramento de 
Estado ê auctorizado a conceder aposenta- vencimentos outorgados por leis posterivres. 
daria ao;; funccionarios publicas que a ella Art. 7.0 São applicaveis á reror·ma dos 
tiverem direito, quando prov11da a. invalidez offiCJnes e praças da brigada policial todas 
}Jor in~pecção de saúde e contarem mais de as disposições relativas á aposentadol'I!l, 
10 annos de e.trectivo exercício . consignadas na presente reforma constitu-

§ 2.o Ao func.cionario que ti 1·er 30 annos cional, que devera ser incorporada á Con-
de serviço cotnpete aposentadoria com or· stituição, na fórma do art. 121 das-Dispo ... 
danado por inteiro. siçoes Geraes. 



Sala das commissões, 16 de agosto de 1898. 
·-camillo de Britto.-Costa Sena.-Bernar-
dino de Lima.-A imprimir-se. 
. 0 ~R. LEVINOO LOPES, por parte da com-
missão de Camaras Municipa(ls, manda á 
Mesa o seguinte : 
· À commi.ssão de C:tmaras Municipaes o:IIe -
rece para sel!'unda 'discussão, com a mesma 
redacção, o prqjecto n. 148, do Senado, em 
que declara nulla uma rl:lsolução da assem-
bléa municipal de Araguary. 

Sala das com missões, 12 de agost.o de 1898. 
~Levindo Lopes.-Joaquim Alvares.-A im-
primir-se. 

O r.ms:M:o SR. otl'erece, por pm te da com-
missão de Redacção, a seguinte : 
o.Redar:çõo final do projecto n. 1!3D, do Senado 

A commissão de Redacção o:ll'erece para 
discussão a seguinte redac'lão final do pro-
jacto n . · 139, do Senado, regulando a explo-
ração de minas: 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1.. · O direito do proprietario do só lo, 
de proceder a pesquizas para a descoberta 
de minas em terras de sua propriedade e de 
lavrar os que descobrir ou forem con]ecidas, 
será exercido sem dependancia de Ructori-
zação, salvo as limitações esta helecidas nesta 
lei (Const. Federal art. 72, § 17, Const. do 
Estado, art . 3. ·, § 27). 

Art. 2. · Dependem de auctorização do go-
verno as pesquizas para as descobertas de 
minas: 

I Em terra& do domínio do Estado. 
li Em terras alienadas pelo Estado com 

reserva das minas, nos termos da lei n. • 27, 
de 25 de junho de 1892. 

Art. 3. · O governo concederá a auctoriza-
zão, fixando o praso, que não excederá de 
dous annos, para as pesquizas. a área em 
que serão feitas dentro dos limites de um 
districto, município ou comarca. 

Paragrapho unico. O praso poderà ser 
prorogado por metade do tempo, si o con-
cessionario houver iniciado as pesquizas. 

Art. 4. · Dentro do praso marcado o con-
cessionario apresentará na Secretaria da 
Agricultura: 

I Plantas geologicas e topographicas dos 
terrenos explorados, com perfis que rlemon-
strern quanto possivel a superposição das 
camadas mineraes acompanhadas · de amos-
tras dos mineraeil e rochas encontradas e 
de indicações de suas relações com as jazidas 
mineraes metalliferas ou fontes mineraes. 

li Relatorio minucioso e circumstanciado 
sobre a possança e riqueza da jazida, sua 
exten1-:ão, inclinação e direcção, a distancia 
das povoações mais proximas e os meios de 
communicação existentes. 

Art. 5. • Findo o praso sem que tenham 
sido cumprid.as as determinações do artigo 
antecedente reputar-se-ha caduca auctori-
zação, que não poderà ser renovada a favor 
do mesmo concessionario. 
. .Art . 6. · Si as concessões forem feitas em 

depositas superflciae11 de alluviões, prais ou 

leitos de rios, será sempre reservada uma 
parte para que nella trabalhem livrem ente 
os garimpeiros e fai scadores. 

Art. 7. · As minas que forem descobertas 
serão registradas na Secretaria da Agricul-
tura á vista das plantas e relatorio rle que 
trata o artigo 4. · para que o descobridor 
possa gosar dos favores de~ta lei. 

Art. 8. O governo é nuctorizado a alienar 
as minas conhecidas, ou que se descob i'irem, 
existentes em terrenos de domínio do Es-
tado, ou alienados nos termos do art. 2 . ·, 
n . · 11. 

Art. 9.· O preço da alienação, que far -se-ha 
em basta publica, será det~ rmin ado previa-
mente por arbitras. · 

Art. 10. · Os pretendentos instrui rão seus 
requerimentos com certidfio do reg ist ro ou 
documentos de que trata o art. 4.· e quaes-
qu er outros qu e julguem cc.nvenientes. 

Art. 11. · Os requerimentos serão publica-
dos na folha official, r esolvendo o governo, 
findo o proso de 30 dias, sobre a alienação, 
não havendo reclamação, ou sen do impro-
cedentes as que se apresentarem, sa lvo ao 
reclamante o direito á~ acções que lb e com-
petirem e poderá propor dentro de um anno, 
contado da data da publicação do acto da 
alienação. 

Art. 12. · Preferem na acquisição, havendo 
mais de um pretendente : 

I O proprietario do só lo ( art. 2. ·, n 2 ) 
quanto ás minas conhecidas. 

li o descobridor, observada a di sposição 
do art. 7. 0 • 

lll Os proprietarios de minas da mesma 
natu1·eza que estejam sendo explor·ados. 

Art. 13.· Nos títulos de alienação serão 
mencionados : 

I Os favores concedidos ; 
JI O praso que será de 6 a. 12 mezes para 

começo dos trabalh os da mineração ; 
li! Os o nus impostos ao adquirente ; 
IV As penas em · que poderá in correr. 
Art. 14. · Aos adquirentes poderão ser con-

cedidos todos ou alguns dos favores do art. 
8, ns. l e 4, da lei n. 148, de 26 julho de 
1895. 

Art. 15: A alienação da mina existente 
em terrenos de que trata o art. 2.• , n. 2 im-
porta a desapropria ção do sólo, salvo ao pro-
prieta.rio o direito á. indemnização, que se 
regulará pelas disposições n. Lei n, 15, de 17 
de novembro de 180 1. 

Art. 16: As min fl.s alienadas pelo Estado 
são intransmissíveis sem auctorização dogo· 
vernn, salvo o caso de successão. 

Art. 17: As minas são indivisíveis. 
§ 1.• No caso de successão passará a n~ina 

ao herdeiro que in rlemnizar aos co-herdeiros 
- o·valor de seus quinhões, ou ~erà vendi-
da dividindo-se o preço da vend11. 

§ 2: Os herdeiros poder~o continuar em 
communhão, asso ciando-se para a exploração 
da mina. 

Art. 18. Serão annulladas as alienações 
feitas com violação das disposições desta 
~. à Paragrapho uni co, A nullid9:de. s_er. de-
clarada por sentença do poder JUdiCJarw em 
acção summar ia, que poderão propor: 

·, 

I I 

· · · - obtendo a palavra, diz que nos referidos :pac 
~Os orguos competentes do mmister!O l u I receres ha um pequeno engano, onde esta-

bhco ; . d' d dentro do requerim entos e partes-, deve-se ler-re-
li Os interessados, preJU Ica os- querimentos de partes. . 

praso do art. _li. • ·-' . Em seguida entra successJVamente . e~ 
Ar-t. 19 .· FICara sem e:fl~ltQ a alien~ção_: discussão e são approvados em escrutlDJO 
I Não começando o adqmrente a mwera- secreto por unanimidade de votos, os pare-

ção dentro do praso marcado : . . ceras ds. 8 a l2 os quaes vão a archivar-
II N0 caso de ah<~ ndono da mma . • 
111 Reincidindo n adquirente em falta pela seEm discussão o parecer n. 13. 

qual lhe tenha ~ i .Jo imposta pena pecunia- 0 !!ir. 1 •. Drumond (Não de·1olveu o eeu 
ria. b d no discurso.) Paragrapho 1miro. Presume - s~ o a a_n o E' lidu, apoiada e posta em di scussão a 
da min a interrompendo-se a mJDeraçao por seguinte: 
mais de 1101 anno, ~a lvo c a~o de força ma_10r, 
que será justificado perante o gover1~0. 

Art. 20.' o gon~rno, ouyi lo _o adquirente, 
declarará sem efl't~ it.o a. a.IIen~çao ou , no caso 
do paragrapho unico do arti go antecedente, 
"COncederá novo pra!'o, nos termos do a r_t. 
13, para continu ~rção da. mm~rnção, saho 
ao adquirente o direito as acçues competen -
tes que poderá propor no praso do art. I I. 

Art. 21. Os proprietnrios que fi:terem pes-
quiza~ em seus terrenos, e~plorarem mm ns 
conh ecidas ou que descobrirem, os qu~ ob · 
tiverem auctor ização para ~azer pesq mzas, 
os adquirentes de min~s al1e~ ad as pelo Es 
tado são obri gados a mdemn1zação d~ ~a 
mno causado que regular-.se-ha. pel~ d1re~to 
civil, re1-:ultante das pesqmzas, d~ ~nmeraçao, 
ou da inobserv:n1cia das dispos1çnes r~ gula
mentares respectiva á segurança, hyg1ene e 
viação publi ca . . . . 

Art. 22. Continuam em v1gor as disposi-
ções re!111ladoras do arre:ndame~lto dos ter-
renos diamantinos com as segmntes altera-
ções : t \I r. Ficarão extin ctos os arre!ldamen os ue 
terrenos do domínio ~os partiCulAres, findo 
0 respectivo praso, SI o governo não poder 
rescindil -os antes sem onus para o Est_ado. 

n. Fica pertencendo desde Já ao proprleta-
rio a renda provenient~ do arrendamento. 

nr. o governo podera renovar o ar~enda
mento rPspectivo a terrenos d~ propriedade 
do Estado, si 0 julgar convemento, . 

Art . 23. Nos regulame~tos q~e expedir 
para a execução desta le1 podara o governo 
impor pena de multa de 500S a 2:000.) e.pro-
videnciará sobre a fiscalização_ das m1_nas, 
que ficará a cargo da Secretana da AgrJCul · 
tura. d' · - m . Art. 24. Revogam- se as Ispo, Içoes e 
contrario. + 898 Sala das com missões, 1 ~ de agos ,o de I . 
-Levindo Lopes.-Joaqu1_m Dutra . . 

0 ME~MO SR. . requer d1spensa _de lmpres-
ção e interstício afim _de que S~J~ a D'!esma 
redaccão final immedl~tamente discutida .. 

Approvado o requerlmellto, entra em ~Is
cussão e é approvada sem debate .a referida 
redacção final, a qual vae a cop1ar-se para 
ser remettida à Camara dos srs. Deputados. 

Passa-se á · 
2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 

Disl'ussão de parece1·es 
Annunciada a discussão dos parec~res ns. 

8 a 40 indeferindo diversos requerimentos 
e repr~sentações, o sr . . Joaquim Alvares, 

Emenda ao pa1·ece1· n . 13 

o Con gresso do Estado de Min as Geras§_ 
decreta : . . 
· Ar t. 1: Fica elevado a 9:000 J ~ Ye nCime~
to do tbesoureiro da Recebedor1a da Capi-
tal Federal. . . . 

Art. 2: Revogam-se as di sposições em con-
trario. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1898.-
P. Drumond. _ 

o s •·· .JmuJnim Ahares (baruo de S. G~
raldo) :-Sr. Presi dente, sou obr1 gado a v1r 
em apoio do parecer que aprese~te1, como 
membro da commis~ão de Requerimentos de 
Partes. o nobre senador que . me precedeu 
acaba de justitlcat' à' COIJ!Il1 1 S ~ão p~rque ·o 
funccionario da H.ecebedor1a da CaJ:lltal Fe-
deral pede augmento de seus venCimentos, 
allegando que, tendo o Congresso. au gme~
tado os do tbesoureiro da Secretaria das FI-
nanças devia augmentar os seus tambem · 
Mas d~ propria exposição do nobre senad~r 
se ~e que a .fiança prestada na ~e~reta~1a 
das Finanças sendo de 40 contos, e. mmto 
maior quê a presta~a pelo thesoure1ro. -da 
Recebedoria da Capital Federal, que e de 
15:000$. - · 1 a o SR. P. DRmiOND :-Eu na.o se1 ~ua a r -
zão dessa desproporção; o fa.cto .e q_ue na 
Recebedoria corre muito mais dmhe1ro do 
que aqui. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO :-Nessas con-
dições, eu acho que o Congresso n~o po_de 
augmentar o ordenado de~se. f~ncc1onar1o, 
quaudo está tratando de d1mmuir o dos ou-
tros. . d · Realmente, eu sinto mmto não p_o _er 1r 
ao encontro do requerimento desse d1stmcto 
funccionario, com quem tenho relações de 
amizade. e de parentesco, mesmo; n?as eu 
vejo que não ha razão de ser. Dema1~, SE· 
Presidente, a responsabilidade não e tao 
grande como pema ~ no~re senador. O the~ 
soureiro arrecada o dmhe1ro, que deve e_n

1 trar no mesmo dia para o Banco do Bras1 • 
0 SR. FERREIRA ALVES :-Semanalmente, 

segundo me informaram. 
O SR. BARÃO DE S. GERALDO :-M~s si não 

entra todos OS dias, e mal determmado; ll;S 
casas as mais importantes não ficam c~m di-
nheiro algum no cofre. Si, como d1go_, o 
producto àas arrecadações pode ser recolhido 
todos os dias aos bancos que tê~ r~IB;ções 
com o Estado, a responsabilidade_ e ro101ma. 
Depois, senhores, entrando em vigor o con-



venio estabelecirlo p .~ra se cobrar as guias, 
essa repartt~·ão de Minas que está consumin-
do uma grande so mm a por· anno, deve ficar 
muito retluzida, dispensando muttos empre-
gados. · 

E' preciso , mes mo, reformar essa reparti-
ção, tliminuind o o numero de seus emprega-
lias e t•s fisi::acs Olll}Wegados em di versos 
pontos. 

Port;d1to, H. Pt·esidento, continúo a sus-
te ntar o meu par·ecer e a vetar por e\le. 

( ll uito bem! Muito bem!) 
o s1·. MJ. D•·umuntl (Não devolveu o seu 

discun o). 
O s1·. l"l'csideutc declara quo, nos termos 

do art. 2U8, d·• Regime nto in te rn o, a Mesa 
não porlia ;;ccai tar· a emenda ofl'ef'ecida pelo 
nobre senatl .. r, mas que uma vez acce1tn, 
consu ltnVIl á Casa si achava-se a mesma com-
preh(lndida ou não na disposição do citado 
art. 208. 

(Consulta ela a Casa , 1·esponde affirmativa-
mente). 

Encerrada sem mais debate a di scus>ão, 
ó approvado o parecer, o qual vae a arcl1i-
var-~e. 

Entr;tm succe,~ivamente em discmsão e 
sã o :<pprovuclus sem debate, em escrutínio 
secr•·to, os pureceres ns. 14 e 18, sendo os 
de ns . 14 a 17 po l' unanimidarle de votos e 
o da n. 18, ·por 13 Yo'tos contm um. 

Em discussão n par·acor n. I 9 .I 
O s1•. <:u millo de B1•itto:-(NU:o devolveu 

o seu diH:ur·su). 
O s 1·. Joaquim Ahares (barão de S. Ge-

raldo) :-:-r·. Pl'esnlente, eu ucho que o no-
bre senador nflo fez mais do que segui!' os 
impul sos do seu coração ma gnanimo e l!e-
neroso. T .. dos nós conhecemos o seu ccra-
ção 11berto e o seu genio servidor. 

0 SR. C. DE 13fUTTO :-V. eXC. tambem e 
tido como uma nlma generosa. 

0 SR. BARÃO DE S. ÜERALno ·:-Eu SOU ge-
nervso, mas não qu ,.tndo se trata dos cofres 
publicas, e a esse respeito devemos proce-
der com o maximo cuidado. 

Eu acho qu e a pret.enção do sr. Augusto 
Pantaleão não tem razão de ser ; esse em-
prega do foi demittido ~ podia ou não ser 
demittido? Era demissível ad nutum ? Ora, 
sendo ass im, e sendo tlemittido pelo Gover-
no, está claro que não podia vir pedir os 
vencimentos. 

Quanto ás !netas partidarias, peço licença 
ao nobre senndor para dizer que eu tambem 
fui virtima d;t roacção conservadora de 1868, 
e nt>nhuma indAmnizaçüo t1ve. 

O sr·. C. DE BRITTo :--Assim v. ex. obti r es-
se re~tttuiçflo, porque eu tambom obterta a 
que t t nbo direito (Wsadas) 

0 Sll. BARÃO Dr~ S. GERALDO :-Eu me resi-
gnei, não ped i retribui ção a l gum~. Peço li-
cença para sustentm· meu purecer e votar· 
por tJJ/e. (Muito bem! Muito bem!) 

Nioguem mais pedindo a. palavra, encer-
ra-se a d isrus ,ão o e o parecer approvado 
em e•crutino secreto. por !2 votos contra 2. 

Entr;, ndo Alll discussão o parecer n. 20, 
foi o mes mo approvado, sem uebate, em es · 
crutiniu secreto, por !2 votos contra 2. 

Entrando em discussão o parecer n. 21 , 
foi o m··smo tumbem llpprovado sem dehate. 

Em seguida roram success ivam.- nte appro-
Yados sdn debate o~ p 11 receres ns. 22 a ~8, 
se ndo os de m. '22, 24, 26, 28, 33, 34, ::!5, 36, 
on1 e,cr·utmio secreto, e os tle ns. 23, ::>5, 
27, 29, 3U, 31, 32, :~7 e 38, em vor at;ãO pu-
IJli ca. todos por unanimi dade de votos . 

Em discussão o par·ecer n. 39. 
O sr. (). de Britto-(Nào devolveu o seu 

discurw). 
E' lida, apoia•la e posta em discu ssão a 

seguinte 

Emenda 

E' de parece!' que a representação seja 
remettida no governo para attentler·. 

Si:! la das ses~ões, IG de agosto de 1893.-
C. de Br·itto. 

O Sl'. Jonqnlm Alval'cs (barão de S. Ge-
raldo) :- -r. Pre:-idente, não quero tomar 
tempo no Senado, mas eu, como membro 
da com missão, devo uma resposta ao i! lustre 
senatlor. !:'elas palavra s de s. ex. deduz -se 
quo est.-.mos do perfeito accôrdo. Si o nos-
so estado financeiro permi•.tisse dotar toJos 
os mumcit.tios de escolas, muito hem, eu es-
taria de ltccõr·do com a opinião do nobre se-
nador. 

tll as, dar-se a uns municípios e nüo dar-
se a outros, ó uu1a fla grante injustiçu. 

0 SR. C. l.IE BRITTO :-Mas apeno s podem 
ai uguel de casas; e só os do Juiz de Fóra é 
que requereram. 

O SR. HARÃu DE S. GERALDO :-Que direito 
tom Juiz do F6l'a mais do que os outros 
municip•os? Os recur~os financeiros ni'io com-
portam essas despesas de <.lotar-se totlos os 
muni cípios de casas para escolas, ou mes-
mo rJar·-Jhes recursos para alugueis de casas. 
Por·tanto, devem os municipi•.•S pro curar fa-
zer o que e~tào faz~ ndo alguns da matta, 
auxiliando os professores do Estado, com 
alguma. retribuil,:ão pe·cuniaria; e por seu 
lado os conselho:~ districtaes dando casas 
para escolas; e assim que fazem em Mar ele 
Hespanha e em S. osê de Alóm Para hybn. 

Eu, vorem, não concordo com o n" bre se-
nador, em quer·er que o Congt'esso voto uma 
verba para pai!ar casas de p'r•ofesso r·es. 

Foi por essas razões que a commissã.n não 
annuiu ao pedido dos professores; é como 
dibse uma grantle injustiça; dar ver·bas pa-
ro aluguets tio casas para uns municípios, 
e não dar a outros. Assim, pois, a commis-
süo continúa a sui'tentar o seu parecer. (Mui-
to bem !) 

O sr . .Joa(JUim Dntra:-Sr. Presirlente, 
acho qud o nobr·e Sonador, o sr. Camillo ele 
Britto, não tem l'HZão quando assevera ao Se-
nado que os orçamentos do Est~do tem con-
signado verbas par·a auxilio, para o paga-
mento de alugu el de casas pat·a escolas; s. 
ex c . não nos pode mostrar isso nem nos 
orç:.tmento~ pHs~a.dos, nem na actual. pro-
posta em discuss~o na Camara dos sr·s. De · 
puta dos . 

.Mas, não ê minha intenção, pedinrlo a 
palavra, discutir o parecer da commissão, 
com o qual estou tle accôrdo, e muito me-

r \' 
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. nos apresentar argumentos contrarias ás1 theorias que ultimamente ~ nobre Senador 
tem queri do implantar aqm no Senado. _ 

o sH. C. oF. BRIT'l'O:- Mas o governo nao 
paga a lu~u rl de casas? 

o sn. JA AQum DuTRA:-Não contesto esse 
ponto. 

M:~s, dizia o nob_re sena.'~or, quo o. C~n
gresso actual dev111 man tl estal' sohdar.te-
dade com os uctos praticados pela antiga 
.c\ssembl én. Provincial; não posw ab~oluta
mente doix<U' sem pr·otesto a t~1eor1::t su ~
tentada pelu nobre Fenatlor .. Sr. essa dou-
trina passasse a vigora:, serra 1sso cama 
de run t-stas consequenci<•~ . . 

0 I' H. D \ RÃO DE S. GERALDO:-Serl::t contra 
as nos~as leis. 

o sR. JoAQ<.' lM DUTRA:-Quanto a emenda 
do nobre senador, o Senado não póue vo-
t.al -u, porquanlo indica_ ás partos como 
devem pt•.,cerler em rdaçuo aos _poderes pu-
blico~; manda qu e o Senn.t.o Eeju atlvogad?, 
indicando qual o poder publtco &. que se do• o 
dirigir. Acho, portanto, que a emeudn do 
nobre ~e nHdor cltJYe ser· re.Jeltad~ pele 
Senado; siu rw as consequencws senw pes· 
sin1as . d 

Nt>ssas condi ções, voto contra a emen a 
u o nohre Ser.ador, o a favor do parecer da 
com m i~são . 

(!tlu ·lo bem!). . . o s r. c aanullo de nrJtto .-(Não devol-
veu o seu dtscurso). 

E' lida e po:::ta em discussão a seguinte 
Sub-emencln 

E' do p'l.recer que os peticionarias re-
queiram ao governo. 

Sala d1·S sessõo~, 16 de agosto de 189íl.-
C. de Brttto. 

Ntn O' uom mais pedindo a palavra, encer-
rfHO ~ diSCUSSãO O e approvadO O parecer 
sendo r fl jPit.arla a. emenda. 

Ettt d i scu,~Uo o parecer n .. 40. • 
o sr. :Uernat•cun .. ((C Lnna:-(N:J O de-

volveu o StJ U discurso.) 
Ninguem mHis pedinrlo a palavra, encer-

ra-se a di~cussão o e approvado. o. parecer 
em escrutínio secre to, por unammrdade de 
vot.os. P N.·.da mais ha.Yendo 11. tratar·se, o sr. re-
sidente designa para 17 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

1." PARTE 

Até uma hora da tarde: _ 
Leimr.-. da acta. expediente, apresentaçao 

ue pal'eceres, projectos, indicações e reque-
'rimentos. 

2.n PARTE 

Primeira di : cussão do projccto n . 149, 
r.o Senado, auctorizando o go\·eeno a ma.n-
dar construir c·asas para esco las tio enstno 
prim aria naR cidades que ainda não as têm 
naR cont!ições da lei n. 41. 
PriuH~ ira discussüo do pr"j ecto n. 150, do 

Senado, u.uciot·izando o goYer·uo n d e~pender 
ate a quuntia de l .fC0 :000$0CO com a. con-
sti'ucção dus obros do ecl ili cio t.lo Congresso. 

Ter·ce!ra di~ tus~ão do pt•ojecto n. 8~, da 
Camara, de 189ii. concedendo licen<;.a ao ci -
uadão João Guilherme Ferreira !lo Cast r·o, 
escrivi'io tia comarca ele Pouso Alto. 

Lovanta-se a. sessno. 

ACTA DA 4J.a SESSÃO ORDIN.-\Rl .-\, AOS 17 
DE AGOSTO DI~ 1898 

Plll'JS!DENCIA DO SR. ANTO:"'!O MARTINS 
( Vice- P1·es ià ente ) 

SU .\1~1.\111 0 :-Acla . - On l cm rto rli a. - Prnj do .n . 
,:J7. ela Cama1·:1. rl• l I R!H . - Di,L'lii'.'O ~ rlnR ~ r s . h li · 
hil sc llclc 1\ ~hl llo H••r ln c Joaqn illl IJulr:t.- He· 
lJU CI'I IIII'lliO ri o SI'. 11 . fi OJ'I:t. - f' tOJ 1'C[U rt. J•lfl. 
tln s ,·narlo. :.uclcrizan rlo n gCl v ... ru~· a mat:rt.:n 
cou >Lrn tr ca ~ as para c ~c olas rl c cu, JI IO pr•m:m o. 
- Di , r; tJI'FO c requcrirncnl o do sr . <': ele Unllo. 
PrCljeclo 11. 1 '•O, tio ~cn :: d o . n•tc lol'lz:u. rio o ~~ · 
vcruo a rlc• , pcndct· ale n. quanlut ti~ l . a Od :llt. O~ , 
corn :t conr:lm:'t() das ouras do cclt fJ CIO rio Con· 
!!I'CoW . - Di scur~os ti os srH .. loaqtttm Alvnrc:: , 
'J'eix r. ira tia Cuôla c J o~ quim Ottlra. -l'rn.tc·cto 
n. 8:!., ria Cama ra . rl c lS!l!i, coo ·erlr•nrliJ J~, :t• n (·a 
ao tab,! lli ;io tJ.J !'ouso Alto - Aprcsiln la(:ao tlu 
proj 1·ctos .- Onlern rio dia ::.cgninlc. 
Ao meio (liu feiLa a chamada , acham-so 

pr'3sentes os ;rs. Antonio Mar tin~, !':ecesio 
Tavare~ Joaquim Dutrn , Rely}ll o Hort~, 
J oalj uin~ Alvu!'es, J<ubits ~llel.:, .Carlos i:la, 
Ferreira Alves, Gomes da StiYu, 1 etxe tra da 
Cnsta, Levindo Lope!l, Nogueira, P. Drumond, 
Bernardino do Lima e Camlllu de Brttto, f~l
tundo com causa participada. os srs. : Stl-
viano Brandão Oliveira Penna, Roquette, 
!?rederico Aug•.;sto, Gontes Vi:tlladü.o, Rocha 
Lugõa, Josino de Britto, Costa Sena e .Mello 
Franco. 

Abra ·F e a EeSSl'íO. 
E' lida e approvacla a neta da antece-

dente. 
Não havendo expediente e nem parecAres, 

projectos, indicações o requerimentos, pas-
sa·se à 

2. n PARTE D.-\. ORDE\1 DO DIA 

PROJECTO N. 137, DA CAMARA, I.JE 1898 

Academía de Commm·cio de .ht i~ de Fóra 

E' lido e entra em 1. · discussão o pro,iecto 

Ate quatro boras da ta.r?e: ~ 
Primeira discussão do proJecto n .. l:L, da 

camara do corrente anno, a~ctorrzando o 
govern~ a acceitar a doação r.etta ao Estado 
pelos accionistas da Acaden~ra de Commer-
cio de Juiz de Fót'a, do predw em que fun-
cciona a mesma Academia. 

. n ·137, da Camari:l, do cor_rento anno, aucto-
rizando o governo a accertur a doHçllo_fetta 
ao E:;tatl.o pelos accionistas da Acadenua de 
Commercio de Juiz do Fó ra , do. prcdto em 
que funcciona a mesma Academia. o sr. J{ubitschclí :-(Não dbvolvcu o seu 
discurso) o sr. R •bêllo llorta :-(!Jem) . 

E' lido o seguinte : 
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Requerimento 

Req _u eiro .qu_e o pr·~j ecte n. 137, vá a 
uma co mm1ssao espeCia l de 5 membros. 

1 Ora, si pela lei de orçamento, o Estado 
te!ll obrigaçãó de subvencionar esta Acade-
mia com 50 contos, e ainda mais, se pela lei 
n. 206, precisa concorrer com mais 50 con-

Sala das sessões , 17 de agosto de 1897.-
R. H0rta. 

Approvado este requerimento contin1:1a a 
discussão do proj ecto . ' 

O s r . . . r~aq1~im nnt.t•a (*l : - Sr. Pree i 
den te , Rl nao lóra o acatamento e r espeito 
qu e merece m as observações do il lu strado 
se!Ht d ~r sr .. Kubi t.s cbek, JH'in cipalmente em 
mater·Ja de mstm r.ção publica r;lmo a que 
s . exc. tem se dodicacto e é 'sum1roarne nte 
es tim:tclo em todo o Estado, bastava-me 
subsc1·ever as palavra s pr·olericlas pelo no-
bre ~en a d or, o sr·. Rebéll o Horta, em re~p , • sta 
ao discurso do nobre senador qC~e o prece-

tos para a conclusão das obras do edificio 
se o Estado que a subvencionava com 30 ~ 
de poi ~ elevou esse auxilio a 50 contos em 
1 ~96, JUsto é, sr . Pre idente, que elle con-
t inu e a fazet• beneficios áqueJla i•.stituição 
por con ta propria, porq uan to a Academia 
tem se po·i ido manter durante todo este 
tempo , atravessando enorm es dilft cul dades , 
removenuo as, em par·te, com o auxilio do 
Estado . 

deu . . 

Uma das duvi das apresentadas pelo nobre 
senador é si a doação J'eitu. pelos accionistas 
da ~ompanhia compre hen·leos laborar.orios e 
ma.1s pertences da mesma Academia : devo 
d1zer ao nobre senador que o que consta das 
escr1ptur·as da doação é o seguinte : ( l ê) As observações do sr . seM dor Rebê llo 

Hor ta mostram qu e s. exc. jmtifi co u cabal· 
meut os motivos por que a conHn1 ssão de 
Fin anças deixou ele emitt r l nuo e demo-
rad o p ~ recer whre um projecto vindo da 
Camara dos srs. ~eputad os onde pas. ou 
pela J.·, 2. · e 3. · discussões , sendo alli ap-
prontdo . 

O nohre senad or acom panha todas us que-
stões <Jfl'eetas ao Pode r Legislativo, e no Se-
nado to mbem aco mpanhou as di scussões 
feitas n ~s termo do nosso 1\egi mento; como 
esse pr'OJec to, fazendo doação 11 0 Estado do 
edilic io em que fun cciona a Academi a de 
Com mare io ~le Juiz de Fóra, pa sso u pelas 
t res dlscus ' oes na Cumara, a commissão 1le 
Finan ças julgou se di pensada na prim6il'a 
di scu são, el e emi ttir o se u pa;'ecer detalh a· 
dame nte, quan to á util idacte e constitucio· 
na li dade do pr·oj ecto, e justo ro, sr . Presi-
dente , que essa questão de utili dade e con-
stitucio nalidade fosse sómente debatida e 
justiticada em homenagem ao patrioti sm o 
da Camara dos srs. Depu tado~ . 

Certa m_ent.e , sr. I r es1 dente, o parecer da 
comJ?tssao e submettendo o pl'O jecto á di s-
cus. ao; e nestn. Casa, como na I.· discussão, 
pelo nosso Regimento, só se trata da con-
stitucionalitlade e utilidade u commissi'i.o 
deixou de emittir parece; nesse sent1do, 
:porq uanto era um a homenagem dispensada 
a Camara , como cl1 sse, e sobre esses pontos 
di spensava detalhado parecer . 

Sob o ponto de vista econom i co pelo qual 
foi encarado o projecto, o nob~e senador 
avent(•U propo•ições : si o project.o trazia 
novos en cargos ao Estarlo . 

Sr . Pres idente, o projecto sn bmet.tido á. 
di scussão não póde soffrer modificação al-
gum a; a com missão de F!nanças, pois, sub -
mettendo o a essa I.· discussão esperava 
que olle pa@sasse á 2. ·,afim de s~r reorgani-
zado do modo mais conven iente com os in-
teresses economicos e fina nceiros do Estado· 
além disso, t em mteresse a manutenção d~ 
Academia do Commercio, que como o Sena-
do acabou _de ouvir em apartes ao tli!!curso 
do sr . ,Rebell.o Hotta, é uma instituição que 
honra a d~gmdade do Estado e que, portan-
to:_~~ pode desapparecer. ( ~poiado ' ). 

( '~) Este di scurso não foi rev isto pelo orador. 

,' I .~ ·. "- • 

O "n us que vem para o E8tado e oxacta-
mente a manu tenção da Academ ia e a con-
c_lusão d:t ~ obras do e~ i flc 1 o ; ora, isto o go-
~erno fara de con form idade com as leis que 
!orem vo tadas nesse sentido , não podendo 
elle d1spender além daqui ll o que for consi-
gnado, e tica isso nas mãos do Senado· si 
est~ entender que o E·tado não deve ga~tar 
m:us de 50 contos para a conclusão das 
obras, terem~s 11a 2. · di scl! s,ão occas ião op-
portun a de lllclu1r no proJecto a dispos ição 
que est1ver de accôrdo com a intenção do 
S~nudo ; qu anto aos 50 contos, a commissão 
nao póde deixar ele con ~ i g n a r na proposta 
de Of'~ ,un e nto, porquanto ha aucto rização 
porlo1. 

.E' já um onus ant igo que con t inúa a 
v1 gorar no 01 ça mento do Esta tio , não é uma 
despesa nova que se vae creu t' · nem tão 
pouco as cond i çõ~s economicus 'tlo Estado 
são tão precarias que por causa de 50 contos 
elle se inutilize ou elimine a Academia de 
Con~mercio ( Muito bem . Ap oiados . ) 

S1, durante algum tempo, ella viveu, gra-
ças aos . esforços do sr . Bapt ista Oliveira e 
dos accwmstas daquella Compunbia, apenas 
com um pequeno auxi lio do Estado não é 
muito que bojo, quando ella se acha' em pé 
d~ bem fun ccinnar, este, embora suas con-
chções ~conom 1 cas. e financeiras não se jam 
das mats favor.tvete, faça um sacrificio com-
pa~ ivel com a sua dignidade afim de não 
detxar perecer uma institui ção desta or-
dem 

Ju lgo, sr. Pr. sid ente, ter dado ao illustre 
se nad~r sr. Ku IJitscbek as expli cações na-
cessarias por J•.lrte da commissão de Finan-
ças, com as qt oaes penso que s. exc . deve 
esta:r satisfe ito. (Mu ito bem! .lfu ito bem!) . 

Nmguem mtli S pedindo a palavra encer-
ra-s,e ~ diSCUSf' >) O .e e app rovado O projecto, 

A v1sta da deci são da Casa, o sr. Presi-
dente nomeia us srs. Rebêl lo Horta Levin-
do Loves, Joaqu im Alvares, Kubits~hek e 
Joaq UJm Dutra para membros da commissão 
~s pecial , á qual é remettido o refer ido pro-
Jacto n. 137. · 

P1·ojecto n. 149, do Senaclo 
Construcção de casas p'ara oscolas de en-

sino primaria. · 

r 
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E' lido e entra em I.· discussão o pro-
jacto n . 149, do Senado, auctorizando o go-
vem o a mandar construir casas para esco-
las de ens ino primaria nas cidades que ainda 
não as tém uas condições do lei n. 41. 

O Sl', Comillu de Britt.o:- Não devol· 
vau o seu rflscurso.) 

E' li \\0 o seguinte 
Requerimento 

Requeit•o que o proj ec to vá á. com missão de 
Finan ça~ , Eendo ud1ada a dt scussão. 

Sala das sessões, 17 de agosto do 1898.-
Camillo do Hr·itto. · 

Apoiado e um dt scu>são , é esta encerr;lda 
sem debate e appr·ovfldo o r·equer im ent•J, 
send <1 o pl'o jecto remett id o á comm issão de 
f inan ;as. 

Projecto n. 150, do Senado 

Auct.o rizn. o governo a tlespentl er até a 
qu" nti -• de 1.500:000 ~ooo com a cone i usf'i o das 
obras elo ed iticio do Con gr•esso . 

E' lido e entra. em l . · disc ussão o pro-
jacto n. 150, do Senadol , auctorizando o go-
verno a cl osJJencl er até a q uant1a de 1. 500:000,~ 
com a cr, Jiclusão das· ob : as do editicio rlo 
Co u J!re~so. 

O sr . .ronttnim ,\.lval'cs, (barão de S. Ge-
r:tldo):-St·. Pres idente, como se trata de u m 
proj ecto po1' mim apre entado, peço licença 
ao Senado pHra dizer algumas palavras. 

A utilidade do projecto salta á primeira 
vista; co uw s~bei s , foi organizado pela Com-
missão Constructor·a da Nova Capital um 
plano cl ·~ obras publicas qu e se destin a s~em 
não só às r0partições publi cas, como tambem 
aos outros misteres de um a grande capital. 

Essas ob r·as, constantes do plano da Com-
missão, ostão todas concluidas, co.no sabeis, 
ou em vias tia concluir; a unica obra que 
resta fazer e que está iniciada, é o Congresso 
Mineiro . 

Comprehendem os nobres senadores que 
essa obra não pode ser adiada eternamente; 
é uma obra que deve ser feita para honra 
do EstH.do de Minas, e como um monumento 
que atteste aos visitantes desta Capital que 
o Congresso de Minas reune se em um edi-
ficio digno delta. 

.Eu tl 1zi a, quando apr esentei o projecto, 
que já se havia gasto 300 contos; fui mter-
rompido por um aparte do nobre senador o 
sr. Mellu Franco em que me di zia que a 
quantia gasta não excedia de 180 contos. 

Hoj e, porem, posso gara~tir qu e a de~pe8a 
feita com o Congresso ate esta data e de 
2l6:502 p600; accrescentando ainda que essas 
despesas foram feitas com a maxima econo-
mia. 

O que I á se vê são os alicerces do grande 
edi ftCJ o; u cnntaria está quasi toda prompta, 
e à o mais importante. Devo informar aos 
nobre~ senadores. que o orçamento da3 ob r·as 
do Congresso foi feito em época em que 
todo o matel'ial estava muitu mai s caro, e o 
serviço do operaria tambem; hoje, porém, as 
causas desceram de preço; e atrevo-me a 
dizer que o governo com os 1.500 llontos 
votados pelo Congresso, poderá, sinão con-

A. S.-17 

cluir o edificio, ao menos deixai-o em con-
dições rle ser concluído com quantia di-
minu ta. 

Estou informado que acabados os embaza· 
mantos de cantari a, e levantado o edificio, 
com as paredes internas necessarias para a 
sua segurança e coberto, essa obra se poderá 
concluir com mui ta economia de~de que se-
ja dirigiria por pes ~oa habil e quo o governo 
ze le , como sempre zela, os int.eres~es do 
~staclo. 

Como vêm o nobres senadores, uma vez 
chegada a obr'<L a essas propol'ções, de estar 
coberta, e com as paredes internas lel' u.nta -
das, não b;.tvarà m<tis l'allla de serviço quer 
em dias cllu vosos quer· etn dias seccr>s; vós 
sabeis pel'f'eitame nte bem que o trab.dliador 
na época 111vernosa so obtem pur JJ !'eço 
mui to mais cou1 modo . 

Eu con tin úo a dizer que essa obra diri-
gida com um certo tino e economia se ;>ode 
l'azer com a quantia que eu propool1o, e 
quttn lo l'a lte nã·> será tanto que o ~s tado 
nii.o tenha mo1o para conclull -a. Eu p :·opuz 
no co rt •. 2 . · que sa respeitasse o p!J uo da 
Commissão em relação a esse dirtcio , ptr~ 
que 1enho ouvitl o, de pro fi ssion<.Les, que é o 
ed iftcio de melhor arcllitectut•a, e S<W l'ifica -
ri am os v etl ift cio si não respeitassem os esse 
plano, porq ue ga star·se tanto dintwit·o para 
não fazer um ed ific to condi gno , seria real-
mente inglor io. (Apoiados .) 

Nessas condições, eu com estas poucas !?a-
lavras creio ter just ificado o meu pco.J e-
cto e espero que us meus nobre~ co !legas, 
lbe darão a sua approvação. 

(Muito bem.! m utto bem !) 
O sr . 'l'c ixeirlL tia Costa :-(Não devol-

veu o seu discurso). 
O s r. ,Joaquim Dutra :(')- Sr. Presiden-

te, á. pr imeira vista, as observat;ões que 
acabam de se r fe itas pelo nobre senador, o 
sr. Teixei 1·a da Costa, parecem rigorosamen-
te procedentes. . 

Ent,retanto sr. Presidente, considerando 
que todos os poderes publicas do Estado, o 
Poder Executivo e o Judiciario, têm colloca-
ções condignas nesta Capital, é justo que 
tambem o Poder Legislativo, que e um 
dos mais importantes e que mais directa-
mente tem sobt'e seu . .; hombros a responsa-
bilidade das leis, tenha egualmente a mesma 
collocação ( Apoút•ltssimos) . 

Estou de accôrJo com o illustre senador : 
não podemos de modo algum sacrificar em 
proveito de um edificio publico a verb::t des-
tinada a obras publicas. 

O sa. TEIXIHRA 11A CosTA : - R' justamen-
te essa a minba questão. 

O sR. JoAQUIM DUTRA: - Mas, pergunto•: 
si não devemos sacrificar a verba obras pu-
blicas, só e exclusivamente em proveito de 
um ediflcio publico, e foi essa a razão tira-
da pelo sr. senador Teixeira da Costa, deve-
mos tambem deix, r que o Poder Legi slati-
vo do Estado fique sem accommoda.ção con-
veniente, propria, condigna do seu mandato 
nesta Capital ~ · · · 

( • 1 Este discurso não f o i re1•isto pelo oraJor. 
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~ m. TEI~EIRA ~A CosTA : -Mas já ha · 36:593$ para menos entre 0 . , 
ah1 um proJecto tirando dessa mesma verba i ilustrado Senador' e 0 sr q~e ~~s evtm ad 0 

200 contos. para a construcção de um a egr·eja Estado em sua Mensagem • resJ en 8 0 

nesta Capttal. . . · 
O SR. JoAQUIM DuTRA : - O nobi'e Hena- 0 contribumte que ler o discurso do nobre 

dor q~eira me perdoar : s. exc., pela de- Senador 8 . leu a Mensagen~ ba d~ suppôr 
ferenCJ a que me merece, sempre que toma que 0 Presidente do Estado tivesse a Intenção 
a palavra, discute as medidas com in tenção de con tar por menos a verba consignada 
de P,atr.iot ismo.; mas v. ex c, não pode tm- para a que li ~ fim. . 
zer a tela da drscussão, não póde absoluta- d O SR. ~AI_'AODES.GERAL oo: -Nmguem havia 
mente dizer que se quer tirar 200 contos e suppor Isso . 
da verba o bra~ publicas , porquanto se tra- ~ SR . JoAQ UI M D.uTRA:-Ass im poiE~, como 
ta do um pt'OJecto qu e nem ao menos sahiu o Illu stre sr . Prestdente do Estado não pó-
da commissiio a qu e foi enviado, dependeu- de fal tar_ com a f'e o a lealdude aos seus 
do amda do parecer des ta ; esse proj ecto c ~nCJd ada'Os , ? que o te m caractel'i zado sem-
com o ~a bem todos .os nobres senado res , foi, P1 e, ~u ped ra ao nobre Senador que era 
remetttdo á Commtssão de Const ituição e preferr vel argumentar com os dados oft'ere-
Poderes,aftm de que esta de sobre elle o seu crdos na 1\l ensagem, pois que effec Livamente 
parecer para saber-se ainda si o Congres- os gas tos fora m de 180:406,3. 
so tem competenc ia para auxiliar, ou antes O Slt. REBELLo HoRTA:-0 Pl'esidente se 
dar 200 co ntos para a c.o.nstru c_ção de ,uma refere em ~ u a mensagem , atoS 31 de clezen:-
egreJa. ; p orta nto, o proJecto auHla esta em 1 bro. 
comm1ssao. I o m . JoAQGJ M' DuTRA·-s· 

O ~n . LEVINDO LoPE~ : - O proj ec to deve eu quero e quo se escJ a r~ça ~~1br:1~~~ e 0 o :ft~e 
s~gmr o mesmo c.am111bo. que o me ~I , quero afi m de que esp íritos que nno e& teiarR b e n~ 
dr zer, que deve tr a ,com_mi ss~o de FLO ~ n ças. orientados não pens em que haj a ditrerença 

O sn. JoAQUDr Do'lRA . - Srm, depots de de verba entre o que diz 0 sr p ·c1 t d 
approvado em ~. a di scussão ; eu voto, por· Estado e 0 nob re ·senador · resi en e 0 

tanto, pelo proJecto em ta, afim de que pos- - · . 
sa ser convenien te mente emendado em 2." . 0 SR. ~ARA O DE S. ÜE RALDo:-Ntnguem põe 
di scussão. 1 j em duvtda a sua lea ldade. 

I-In, porem, um ponto em que eu não estou 1 O SR . Jo~QUIH Du·raA:-Bem, mas mais 
de accôrdo .com o. no bre senallor qu e apre- tarde poderra al guem servir-se . desse argu _ 
senta o proJecto; e aquelle em que manda ment.o CO.!_ltra a lealdade proverbwl do distin-
appl icar os saldos das arrecadações da co n- cto cl:!adao que act ualmente rege os destinos 
strucção das obras publi cas · porquanto a do Estado. 
lei n. 159 de 19, de agosto d'e 1896, ma~da E' por: es te motivo , pois, que eu peço 
passar os saldos de an ecadação, auctoriza o essa rectJfi cação ao nobre Senador. 
goYerno a despendel-os com os estu dos e o - s o construcção de estrada s de ferro, nuctori z!' - SR. DARAO DE · ER.ALDO:-Pois Sl:lja a .. verba declarada na Mensagem. 
dos pelas leis 135, 138, 139 de 20 de julho de 1895; eu acho que não podemos sàcrifi- 0 m . JoAQUm DuTRA:-Sim. porque depois 
car os est udos e a constru cção de algumas foram fmtas despesas, desde o di a 31 de 
es tradas de ferro, trazendo o saldo para a dezembro, no va lor de 36 e tantos contos o 
conclusão das obras do edi ft cio do Congresso. que junto ao gasto j à. pelo governo ate 3t 

São essas , sr. Presidente, as observações perfaz a quantia de 216:502$. ' 
que tenho a. faze r para justificar o voto que Essa despesa fo i feita depois, aftm de não 
dilrei ?O. pro.Jec~o ~m I. •· ~i scussão, aftm de se perder o que ertava j á feito . ( Mt1ito bem! 
que Ya a comnmsao de Fmanças onde alie llfu ito bem!) 
sofl're rá as refo rmas que esta juJ rrar mais Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
conveniente. · o se a discussão e e approvado o p~ojecto 0 

O prin cipal motivo, porem, que me trouxe qual vao á commissão de Finanças. ' ' 
á tribuna foi para pedir ao nobre senador 
um a rectiftcação relativam ente ao que s. 
exc. o sr. bnrão de S. Geraldo disse sobre o 
dispendio com o começo da construcção da s 
obras do Congresso. 

S. exc. di sse que podia com certeza asse-
verar av Senado que com o com eço da con-
strucção das obras elo Congresso tinha·se 
despendido 216:502$ 

Or::r , s:. P~esid e nto, quero ~uppô l' que os 
dad?s offerecrdos ao nobre Senador não sejam 
posi t ivamente exactos; quero crêr que os 
que furam ministt·ados a r) sr. Presidente do 
Estado Sf:ljam r igorosamente au thenticos 
porquanto o i !lustre sr. Presidente do Estado' 
na Mensagem que apresentou, diz que n; 
começo da constru cção das obras do Con-
gresso foi despendida a quantia de 180 con-
tos, ba vendo portanto um a differença de 

., 

P rr.jecto n . 82, da Cama1·a, de 1896 

Licença ao tabell ião dQ comarca de Pouso 
. Alto 

E' lido e entra em 3. · discussão conjunta-
ment~ com a emenda j á approvada ein 2. ·, • 
o proJecto n. 82, da Camara, de 1896 conce-
dendo licença ao cidadão João Gullherme 
Ferreira de Castro, escrivão da comarca de 
Pouso Alto. 

Não ha_vendo_ quem peça a palavra, encer-
ra-se a cilscussao, e procedendo-se a votação 
em escrutínio secreto, 6 o mesmo approvad~ 
por 12 votos contra dous e remettido á 
commissão de Redacção. ' 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo urgencia, 
offerece os segui!!tes : 

., 

( 
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P1·ojecto n. 151 

Primeira discussão 
O Congresso Estado de Minas GerMs de- · 

ereta : 
Art. I. · Ficam r evogados os arts 13 e 26, 

da lei n. 18, de 28 de novem bro de !891 -
Cap. ll , Ti t. 2. · e Cap. 11!, do mesmo titulo 
que serão susbsti tuidos pelus seguintes dis-
posições : 

O ar t. 13 fi cara as- Art. 13. A nomea-
sim redi gido . ., ção dos desembarga-

Art. I.· A nomea- doPes será. feita pelo 
ção dos deseml:arga . Presidente do Estado 
dores será feita pelo dentre os dez juizes 
Presidente do Estado de dit•e ito mais anti-
dentre os juizes de di- gos, em lista organi-
reito em lista organi-~ zada pelo mesmo Tri -
zada pelo Tribunal da bunal. 
Relação, guardando-
se a antiguidade. 

(O artigo 26 ficará Art. 26. A lista eles-
assim redigido): ses juizes será orga-

Artigo 2, · A lista nizada pelo Tribunal 
desses juizes será. or- r,um os dez mais anti-
ganizada pelo Tribu- gos ti a entrancia im · 
n~l da Relação, guar- mediata à da comarca 
dando-se no accesso vaga. 
às comarcas a anti-
guidade. 

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

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi-
nas 17 de agosto de 1898,-Joaquim Alvares. 
-Necesio Tavares. 

P1·oj eclo n. 15'2 

O Co:1 gresso de Minas G9raes decreta : 
Ar t. I.· Ficam revogados o capitulo VII da 

Lei n. 18, de 28 de novembro de 1891- arti-
gos 84 a 93, da secção V, titulo I e capitulo 
n, secção LX, do titulo 111, arti go,205 da dita 
Lei-dos Tribunaes Con·ecc ionaeo·. 

Art. 2. · Os julgamentos que competiam 
aos Tribunaes Correccionaes passarão ao 
jury. 

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

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi-
. nas, 17 de ago8to de 1898.- Joaquim Alva-
res. 

A imprimir-se. 
Nada mais havendo a tratar -se, o sr. Pre-

sidente designa para 18 do corrente a se-
guinte : 

ORDEM DO DIA. 
J.n PARTE 

Ate uma hora ela. tarde : 
Leitura da act1, expediente, apresenta-

ção de pareceres, projectqs, indica~ões e re-
querimentos. 

2.a PARTE 

ao Bispo de Marianna duas sesmarias de ter-
ras devolutas, para fundação de asylos agrí-
colas . 

Segunda discussão do projecto n. 148 do 
Senado, declarando sem effeito a resol~ção 
em que a assemblea municipal de Araguary 
annulou as leis da camara municipul da-
q uella cidade, do anno de r897. 

Levantu.-se a sessão. 

DISCURSO PR )NUNCI.-\.00 NA SESSÃO DE 
I! DE AGOSTO DE 1898 

O s r. Costa Seua:-Sr. Presidente, quan-
do no Congresso Constituinte di scutia ·se o 
art. l O ~ dzt Constituição, que aboliu as apo-
sentadorias, «quaesquer que foss em os car-
gos, empr·ego ~ ou commissões», levantei-me. 
contra se melhante disposição constitucional 
e declarei Yotnr contra clla, por ser «cavil· 
losa e iníqua». 

Por esta occasião, dous grupos combatiam 
as aposenlador'ias. Em um delles tiguravam 
aq uelles qu o se ndo, como eu, extranhos à 
s~:ien c ia do direi to, faziam cavallo de bala-
lha dos abusos ate então havidos na con-
cessão de aposentadorias, em um outro ba-
ti am-se os legistas, esmerilhando auctores 
distin guindo direitos a•lquiridos «das espe: 
ctativa~ de direitos» e outras causas mais, 
algumas das q uaes me pareceram ser mais 
a gymnastica de dialoctica do que a conse-
quencia logica dos verdadeiros principias do 
direito. 

Os argumentos dos primeiros f<:J ziam-me 
lembrar do exemplo dos Cartbaginezes qu~ 
cultivando em sous estudos a lingu1 grega 
e verificando-se qu e um delles, que sabia o 
grego, servira-se desta lingua para trahir 
á patria,, sem mais nem menos, supprimir•am 
o estudo do grego. Pensava, como ainda 
pemo, ~r. Presidente, que si havia abusos, 
era mister reprimil-os ; nunca, porem, stt'{l-
primindo direitos. 

Como disse, no Congresso Constituinte, o 
resultado pr·atico da abolição das aposentado-
rias seria, a meu ver, nullo, sinão negativo. 
Porque, sr. Presidente, nenhum governo teria 
animo de atit•ar á miseria seus velhos servi-
dores, e estes continuariam na s repa rtições, 
não podendo trabalhar a impedindo, entre-
tanto, que outros traballlassem, prej udican-
do, assim, o bom andamento do serviço pu . 
blico. 

Estas minhas previsões, sr. Pcosidente, 
não ernm infundadas e infelizmente mais de 
um facto as têm contirmado. 

Quanto aos argumentos dos senhores ju-
risconsultos, distinguindo, com ilai.Jilidade 
e scicncia, dil'ei tos adquiridos de e~pectativa 
de direitos, con Cesso, sr. Presidente, que não 
produziram convicção em meu espírito, ou 
porque não tivessem, realmente, a força da 
logica, ou porque me faltasse comprehensão.. 
bastante, para devidamente penetrai-as. 

Ate quatro hor .• s da tarde: I Procurando, co :no sempre procuro, dimi-
Terceira díscus~ão do projecto n. 147, do nuir o mais possh·el, minlla ignorancia, mas-

Senado, auctorizando ao governo conceder mo em assumptos que não são de minha as-
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peciali dade, li e ouvi attentamente as lic-çõe!; A explicaçoes dos mestres e dos com Si a lei diz ao f'uncc ionario qu e depois 
patentes . de dez .annos ou d? um ou out i'O pr·~~o qual-

D_o qu e 1~ e ouv1 sobre o assumpto, con - ~Ju er, 81 fica~· elle mvalido, terá dn·eit.o á sua 
clur que ~a~ a.ndam muito de accôr·do os apuse ntadorra , parece clar.> que completado 
S?nhorPs lllrr ~c? n s ultos, sobre 0 que sejam 0 pri:!~ O, assrste -lhe o direito dahi em dean-
dtreri os fi rlqumd os. fite, e, rne.çmo que t> tle nâo tenh(t exerd d f! e$ta 

O ~ a hio ,illriscon~ulto hrasileiro, Rrha ~ em ~teut~a · le emqu;rrr to v i,qo1·ava a l.ei , nem pm· 
seu curso rle Direito Civil, pHgin a~ 226 'ex- Isto pude se?· pnvfldo po1' v.ma nw1·a lei das 
põ_e , as rle flni<;O AS de Dallnr e Mel'lin e. 'peln vrmta.!Jen~ que lhe f 1J1·et••l m·,metti tn .. •·. ' 
cntr ca r::_e ~ umid a qn e dellail far., bem se vê Decornuo o e«ptt!;O de te mpo estabr, lecido 
que ~~tn.o e ll.n~ bem longe de satisfi:\ 7. 81' as ~ e l a leJ.'. ass rste-lh e um ull'eito, do qu al, sem 
cond çõ~s e.xq:r ~rln s pela lofl'ica, e mostram '~~~~ ~C!,t, neubuma outr·a leJ pótlo des-
qunnto e drfficrllrma. hôa defi ni ção mesmo P J o. . par a os p:rand es mestres. ' Nem se dt ga, sr·. Prus ide nte corn o Yulgn r -

L 
mente ~ e diz que si 0 ' . ' 

. endn, sr. Presid ente, as licções de meR- Sfl l've ~;. e".'prego ~ u b lr co não 
tres co mo Jurbert, LRurent. Merlin, Aubry es e d~ "c~ re . outro ,. ~arqu e es l_a I JO mtf' r-
et Rau e ontroR, vê se qu e. >: i ron<: ider»r- e!' r ane,e tv lr,;O publt r.:o que u lun ccr lllHrio 
mo~~> <•direito á npMentarlorin>> co~ o uma ~ili t~nd ~·L nof· ~ m)~J'ego , cx~ rcr~·l i lldo te, ba-
faculrla.rl e concedida pelfl le i n cue ~ ó se romu ~~e , .l z~ n o se u. t.trocll no, ~h tendo 
tran~ fo• m a <<em lllll direit o» dr>po\s el e PXPr-' fre d ç e . . }o_rnando-•e c,ldn v ... z mars mes-
cida ; si ( · on~id ern rmos o direito á·<, p O~A n ta - s eO'u::o~eJJa~ lhc ~o, tl~balb a n do cour ded icação, 
dorra , como «nm dom» do l ,., g- i ~ l arlor co mo ! sub isl ~ piOme~~as qu e llw g.rral.te m a 
UJ!l H cre:'.çlio d~ lei. ê certo qlle um ~ outra i vc lhi ce~ l!cra na qua ra da deca lencia e da 
le1 p0dAra Hbn lll-a sem q1r e por i ~to tenhn I Sem · · ret roni!·rrl o, porqne ell a ne•te cn~o nlin i sou en a. perrran~ ncl a do func cronar io em 
altPrn nem destros sin1io' re l ~ções j'~ridic fl~~» r ~ camlpre~o, stra m as repar·t ,r,;r'it•~ publicas 
resul tantes unicamente da vontade do leg'i's- gem f~ te e e. If·,nat e cor~ s lante apr.·eudi za-lador · '· m mam es o preJU IZo do •er·viço _ · publrcu. ' " 

Si, por.êm, con~ id erarm os o dirPito a apo - E' por isto, sr. Presidente, que a lei pro-
seniadorw, como faculdad e ra~ul t::mte de mette ao em pregado tlles e taes vantagens 
um cr·ntra cto, ella toma o ca rncter de direi - no ~~~1 de cer·to espaco de tempo. 
to ~on.tr.actu a l ~· .com~ ? i7. Lf. urent, nos , _sr rsto nã.o e um contracto , confesso ue 
«
1
<
9
Prrnr rpws de Dr re1to Cml, pagin as 2211. n., nao comprell endo e nem entendo 0 que ie1·a 

9, quer es ta faculdadA tP nh n sí ri o exercida contracto. · 
q_uer ~ão. no tempo ~m-que v igorava a. fln - o. E tHdO e. ag~i perante o fun ccionario 
tJ.ga .IPJ. ll!ll a nova ler nao pórle privAr deste 

1
. um a pesRoa . .JUl'tdrca, como qualquer outra 

~~re1to os partes cont.rflctHnt.es.» Aindflmnis e. a Cr · n ~t i tu ição , 'abolindo o con 1 encios~' 
IZ ~aurent, _a pa gin.a~ . 2ti7: <<F.m vão rlir~! nr:r(• lou arn.da ~ai s as condições de ambos' 

~e -bt ,l ~u.e. nao ba dJretto adquirido antes evrtantlo que SeJa elle, o Estacl", como 0 foi 
o ex eJ rr cro da f~culrlnrl e; em mflteria de ITIUI!.as vezes , juiz e parte ao mesn1o tempo 

convrnçõr>..:•, o legrs!Hdor e o iuiz cl r•vrm re- A nao ser assim, a meu ver ser·à leon in · 
sper.tH r, , t~flo sómente os rli_reitos odquil'irlos. seu prr,cerl i menta e pode rit 

1

eiiA re ·c i ndl~ 
ptorem, ,li nda tudo que qutzeram os contra- s~u s. CU II tractos, sem se incommodar com o 
c ante~». ' drr~ r ~o da (JUtra parte. 

Desde o Conjl'resso Con~iih1inte , lu ctei , Sr, er·r·o. assim pe~san~o, ~ i erro conside-
contT ~ o flrt.. 104 dil Cnmti tui çliq e disse r,l~ ~.0 que _o funcc ronar·w t rnh a direito ad-
que ' otavn contra ell e por me parecer ini. q~rr ul o? VeJo, com p~azer, sr. Pre!lidente, que 
quo,. r or· !lle parecer que a lei ia ter, no mrnha 1gnorancr a e rn co mpeterwia em ques-
sen ~ l rlo r rg-or?SO da exp:'e~são, verdadPiro tões d~ dl!'eJtQ se acbfl m am pa.r·ada. por 
efferto retrofltrvo, fer indo ctireitos adquiri- l~·~stre:s do valor e rompetenci a do illustre . dos

1

• 1 as 9~ ue em seu Cu1·so de Di1·ei !O Civil 
Nn; ve rcl nde. sr. Presirlent.A, entrA n.s pugs . ~· O, a's1 m se ex pr·ime : . ' 

admmr si.r1 ç!)es e seu!l funrrionarios e>:t~Jbe - 1 « A~ '~antagens pessoaes conced idas aos 
1ece-so. a meu ver, verdadeiro contrncto. t~~ cc t on,IJ .JO S e empl'egados publicas c• m vir-

Convencionam entre si um certo num ero ' l oe de ~e u s carg~s •. como venc imentos 
de '.'onll!g"Pns e obrigacões r~ciprocas. Diz 'e/entad orlaS, V!Ütl ! C l~tlade, ~te .. pn:;to [) 1!~ 
a lei ao lu nccionario: terás bes e taes obri- ~'i eça~~ de p~ra creaçao da ler, na reo.lida:le 
gações e em compensaçí'io terás tal ordena- e ~ f~ .~ .;an e l'J lll cor'0u,:ões de um COJILruc :o 
do} e no fim de certo tempo terás direito á ric s ' arlrrlllll stra r;ao e aquelles funcci ona-
tua ll po. Pnt fl rloria. A' Yi stfJ destas promes ' o~ emp!'egados ; e ê este o motivo por sas o · d' 'd ' - que nao podem ser arbitro r · t ' l11 lVI uo que podi a nbr·açar qualque d· . I . . a ram ent8 ;o] era-
outro p:enero de vida talvez de m . r Eas pol ~ e r posteriOr em despr·ovelto d··lles vant . ' arares " quan .. o o servi·ço publr' . . . . al!e_ns pecumaria~ e commodijades o- de t" . • • • co ex rJ >~ ~ s~tl nc çito 
rem, nao cerclldo de tantas pro 'p mpregos vr ctahcws, a d mmulçào das 
vánt~gens, occeita a profl s~ão de f~;ss~s e vant:-rge ns pessoacs a elles ann 8XrJS ou qne 
rio publico e pen onm nl g,uns qu ccJ~nda- se l'emovam do exercício os respecÜvos "tn . • ·" " e arn a preg·odos ' d t · t · · ~ -assJm , M~ i ste ao lefl'ishrdor o direito' em um npos ' nt· / e et: rzc a J'b?Sltça que estes sejam 
mome~to dado, prival -'o destas va~ta ens vale~t ,,, M , provJ ,:os em outros cargo ec;ui-
sem vwiar claramente seus direitos I · g ' es ou que recebam qualquer outra · compensação.» 

.( 
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Eis, sr. Presidente, o que rliz o venerando I ACTA DA ~ESSÃO SOLE~NE DO CONGRESSO 
mestre, um rios 111CJ.is brilhantes luzeir·os da~ LEGISLAT IVO D ESTADO DE MINAS GE-
sciencias jurídicas e sociaes, que conheci a RAES, AOS 7 DE SETEMBRO DE 1898. P .1.RA 
perfertarnente as condições do funccionali s- POSSE DOS EXMS. SRS. OH . ..: . PRESiDENTE 
mo publi co no Brasil e suas relações com E VICE PRESIDENTE DO ESTADO. 
as ndmin ~traçoe~. 

Para Pile, sr. Presidente, a vantagem da 
aposenta.dor·ia não ê um dos direitos facu l -
tativos de que fala Mer·lin e qlle não são 
direitos adqu rridos, <<e um dir· ... ito contra-
ctual>> e. como br' m claramente diz Lau r·ent., 
«os dirPitos co ntl'ftct uaes» sllo essencialmen· 
te direitos nrJquiritlo~. 

Aos ~rs . jurisconsultCJs e doutores .em di-
rei to q11 " dizem q11 8 os f' un ccion··rios publi-
cas nfto tinhant d i r r~ i to ad quir·idu , pr• rêm 
sim «:t A~ p ectat r v: t do JireitrJ», . l'••s pond8r'ei 
com D.rll"z que <•' i a e~ptJr.ta trva rds ulta de 
um cont.r·act.o, a ll <t os t.á sempre ao ab ri go 
das nlt.e rad'iPS de IHis po~tel' i u r·e~ ; esta. es-
pecta t. i v a. re> ul ta ' o const nti menr.o r,..c iproco 
das partes e ~ó pódo ser invalidaJa pelo con-
lientiment.o que a prouuziu>>. 

Ern, ~ r . Pr·esidente, uma espectn.t.iva sa-
grada em q u ·~ r·epousava 111 as e~peran ças de 
all!'um amparo nas diffi cu ldaues e penuri as 
inll erent. AS <~OS ultimo~ quar tr•is da vidil . 

A vn ntnge m da apose ntador i c~ Pra um di-
reito oriu.ndo ele obrigações correlatas, esta-
belerirla s entre os funcciona rios puhlicos e 
a admini ~t.ração , era um direito com todos 
os elementos de um direito adquirido e que 
não ~e pod ia, sem mais nem meno;o , elimi-
nar com o di sposto no art . 104 de uossa 
Constitui ~ãn , que evidentem ente vne dH en-
contro ao 11rt. 11 § 3. 0 da Constitui ção Fede-
ral qu e veria á União e aoo Estados prescre -
ver l .. i ~ r~t.roactivas. 

Naqu ella occa sião, sr. Presidente, pareceu -
me, cnmo aind a. hoje me parece, que a 
disposição constitucional francamente re -
troagi 11. poi s quA não se tratava de leis de 
organiz,ção judiciaria, de proce•so civ rl ou 
crime. 011 rl e cert.as leis civis qu e, mesmo 
appli cn nrh~e a casos pendentes ou pnssados, 
nem por ist." merecem a pecha de r.,troacti-
vas, no rli 1er dns competentes. 

OP~Pj a ndn qne a divisa --<<viver ás clat>aS>> 
fosse um a rea lirl a.rle, parecen•lo -me a dt spo-
sição do il rt. 104 ini4u a e de ~urpresa., e 
vendo quA o Congres@O, em sua maiori a se 
prom:nciava contra a aposentarloria. pr•o puz 
um a erne ndn., concedida n o~ seguintes ter-
mos : «Da da.ta da decretação desta Consti-
tui',;ãn r m deante, nenhum empr•ego publico 
dara dire i to~ nposentadoria.» 

Nestas C') nrl kõflS , aquelle qne se fize~se 
funcci nnario, ti raria sabendo bem clfl ramen-
te qu •d F 11 H po~ição e ~uas vantngPns. 

O Conlo('r'PS•o Constituinte rej eitHndo esta 
em enda nrloptou a dispo~ i ção retro11cti v a, 
contra. a "Uil l me pronun ciei, porq ue, na 
expre. si'io rl e Belim e, «a retroativi r!ftrle das 
leis i m pn rtaria um systema r! e embuste e 
expo li;~ ~·ão>> . 

São estas as razões que produziram a mi-
nha convicção e voto pelo prnj ecto que 
restabe lece as aposentadorias, porque na 
phrMe de not.avel escriptor, «a maior das 
injust iça.s consiste em protelar a justiça. >> 
(Muito bem. Muito bem !) 

PRI!:SIOI!:NC!A DJ SR . ANT ú NIO MA1\1'1NS 

Ao meio- dia, feita a ch ~ J:rHHlu, ncbam se 
rre~e u te~ os srs. : Autonio MH rtin~ • .Jonq uim 
Dntr'H, Ago t.inho Pereira, Rebê ll o Horta 
Joi"io Pio, Cam illo Soares, filho. Th eophil~ 
M a rq u e~ . lgnacio M nrta, Joaq ui m Caltxto 
C·•ndido Eloy, Teixeira da Co~ta, .J o::: in" de' 
Brito, Manoe l da , ilva, SGveriano ti ~ Rezen-
de, Ruul l'8nido, Nunes Pinli eit'O , Me llo Fran-
cn, l{oq uette, Ben ven u to l.obo. Ge · u lro de 
Carvalh o, Cal'l in dn Piuto, Kubi t>ch • k, Joa-
quim Alv <~ ros, Del tlm M( rei i':J, Nfces io Ta-
v;rres, Gomes na Silnr, Bern ar'dino dA Lima 
Riheiro de Olivei ra, Buüno Brond í\o, Silv~ 
Forte~ . S<1turnin o Dantas, Ber' ll <l.l'd cs de Fa-
r ia, Nunes Coe lho, Leopoldo ConêR., Jusce-
lino Barbo ~ a, Cotr·neiro do Rezend e. Manoel 
Alves. Carlus Sá, Pedro Drum onrl, Sahi no Bar-
roso Juoiot·. Ce ie tin n Soa t•es e No !!ueira, 
fHlt anrln co m ca usa pnrticipaJa r.s ~o nhoJ'e s : 
Julio Tavares, Sousa Mor·ira, Dttorrt n da. Fon-
seca, Alberto Furta•Jo, F1•eder lco Au gusto , 
Oliveir·a Penna, Go mes Va ll >~ dão e Rocha La-
gôa e se m ell a os mais senhores. 

Abre-se u. sessão : 
N<t f'órma. do art. 16 do Reuin1Pnto com-

muro e dos prece dentes e~tabe l eci J ns, o sr. 
PI'es id ente declara que vae-~ e pr·oceder' ao 
sol'te iu de duas co mmi s~ões de ci rrc ·• mem-
bros cada uma, para receber os exmR. srs. 
drs. FranciSllO Silviano ele Alm eid a Bra ndão 
e Joaquim Candido da Costa SAno. e para 
acom pa.nharem o exm. sr. dr. Clll' ispim Ja-
cques Bias For'tes . 

Para a prime i r a com m i ~s1io são ~nrteados 
os senhores: Camillo SoarAR filho Manoel da 
Silva, Nunes Pinheiro, Melln Fri:l nco, e Joa-
quim Alvares e para a segunda os ~e ~rhores: 
Raul Penido, Ribeiro de Ol ive ira. Carlindo 
Pinto, Necesio Tavares e Bernurdino de Li· 
ma . 
Est~ndo sortearlas as cnmmis ões, o sr . 

Presid ente su ~p e nclA a sessão até qne seja 
annun ciada a cli e!1'a da dos ex111os. , rs . drs . 
Pres idente e Vice Presiden te do Est.H do. 

Comparecem os srs. JuvAnn.l Pe nn a, Coe-
lh o de Moura, Simeão St.y li t,a, Desiderio de 
M~llo, Tavrtres de Mello, Epam inondas Ot-
toni e C<un i !lo de Britto. 

A um a. hMa rla t arde , rea berta a ~ essão, ê 
annunciada a chegada d o~ senh nmR rlrs. Pre-
sidentes e Vice-Presidente do F.;:turlo pelo 
que o 8!'. Presidente convida as com missões 
a cumprirem o seu dever . 

Introduzidos s. excs . no recinto com as 
formalid ades reg:imentaes tonmm assento 
na Mesa a dir'eita do sr . Pr·e• id ent •, os 
ex mos. srs . drs. Francisco Sil vi ano dfl Al-
meida Brandã·J e Joaquim CandiJo d t Costa. 
Sena e á esquerda o ex mo. sr. dr. Cbris pim 
Jacques Bias Fo rtes . 

O sr . Presidente levantando-se, no que ê 
acompanhado por todas as pes•oas nl' 1s nte~ , 
declara que 0 3 srs. drs. Francisco ~il vi ano_ de 
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Almeida Brandão e Joaquim Candido da 1 uicipa! de Arnguary ~mnullou as leis da Camam 
Costa S. e na vão pronunciar o juramento e I ~luntc tpal d_aquella _ctdade, do a uno de 1 !J7. -
compromisso para os cargos de Presidente Ordem r.lo dt~ seg~lllte. 
e Vice Presidente do Estado. Ao me10 d1a, fe1ta a c_hamad~, acham-~e 

. . t 1 presentes os srs. Antomo l\1art1m, Neces10 
Prest~do o c?.mprom1sso _succ ess~vamen e j Tavares,Joaquim Dutra, Bernardino de Lima, 

pelos. SJ::l. Pr~~lde,nte e ,Vte.e-P~estdente , 0 Rebéllo Horta, Camillo de Br·itto, Joaquim 
sr. 1. Secreta:w Pl oced? a le1tu:a elo . te~mo Alvares, Kubitschek, Mello Franco, Gomes 
lançado em l.tvro propr10, que e, as>.Jgnad? d~ Silva, Teixeira da Costa, Cclrlos Sá, La-
pelos em.possados e pelos memb1 os da !\lesct vmdo Lopes, P. Drumond e Ferreira Alves, 
do Con gr ess? · fa ltando com causa participada os srs . Sil-

O sr. Pres1dentA, em alta. voz, declara. em- viano Brandão Oliveira Penna Roquette 
passados uos cargos de Presidente do Esta- Frederico Aug~sto, Gomes Va ll ~dão Rocb~ 
do o exmo. sr. dr. Francisco Silviano de Lagôa, Jo~ino de Brito, Costa Sana 'e No-
Almeida Brandão e Vice-Pres idente o exmo. gueira 
sr. dr. Joaquim Candido da. Costa Senn.. Abre se a sessão. 

Em seguida o sr. Presid~Jnte convida aR E' lida e approvada. a acta da antece-
commissões a cumprirem o seu dever, sendo dente. 
os Hrs. drs. Pres idente e Vice-Presidente e Om. 1. · SECRETARW dá conta do seguinte 
Chrispim Jacques Bias Fortes acompanhados 
até a porta principal do edilicio, dando se EXPEDIENT8 

por findos os trabalhos. Um officio do sr. I.· Secretario da Camara, 
Em seguida ó lida e approvada a presente enviando o seguinte : 

acta. 

ACTA DA 42.· SESSÃO ORDINAH IA, AO.S 18 DE 
AGOSTO D8 1898 

PHESJDENCIA DO SR . ANTONIO 1\IARTINS 
' 

( Vice -Presidente ) 

SU~IMAHIO : - Acta. - Expediente. -1\eprc,en-
t~ c~o da Camara Muni cipal ela cidade elo l'ar<i 
pcilindo ;t revogação do art. 104 da Constituição . 
-- Discurso do sr. Teixeira da Costa. - 1\eda· 
c~:ào final. - l'arecerc3 de com missões. - Dis-
curso e projecto do SI' . Mello Franco. - OrJem 
do dia . - Projec to 11. J.J S, do Senado, conce-
dendo ao Di spo rJtl ~ l ar iau11 a duas sesmarias de 
terras drwolutas para fuudaç<lo du asylos a«ri· 
colas. - Projecto n. 11?, do Senado, declarando 
tie m e!Teito a reso lução em que' a a s~emiJ !éa mu-

F1·ojecto n. 138, da Camw·a, 1898 

O Congresso do Es tado do l\'linas Geraes 
dtcreta: 

Art. I.· A força publica do Esta! o el& Mi-
nas Geraes, para;;o futuro exercício de 1899, 
constará dos·.:omciaes dos cinco batalhões 
dr.. Brigada Policial, de um esquadrão d'e 
cavalla.ria e de 2.079 praças de pret. 

Art. 2. · Fica o governo auctorizado a des. 
pender. neste exercício, a quantia de ..... . 
3.230:473,S,OOO, segundo a tabella annexa. 

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

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, na cidade de Minas, oos 16 
de agosto de 1898.-Jose Bernardes de Fa-
ria, vice -presidente da Camara.-Celestino 
Soares da Cruz, 1: secretario. - Desiderio 
l<'erreira de Mello, 2. · secretario. 

r 
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Tabella lle fixação lia forC)a publica pa.ra o exerciclo lle 1899 

~~====~====~~~0~~=--

\ 
.3 +->o 

~s::l I >=.:! -=~ ::: a::a s~ Classificação ·- ,_. 'õ ,_. 
Q o c o 

Total 

§~=>< <l> P; 

z \ _;:> __ ---=----- --·---·-~-____ l __ a_)_P_e-,3-S-Oa-1-da __ B_r-ig_a_d_a_P_o_l_ic-i-al __ :_ 

! 'Coronel Com mandante da Brigada . ...• ······ 
5 Tenontes -coroneis commandantes de bata-

lhões ............. ··········· · · · · · · · · · · · · 
5 Majores ,se ndo um assistente do commando 

ge t' ;J l . . . .. .. . .... . ... · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
!'i Capitães cirurgiões-t~l ó res .... · · .. • · · · · · ·:: · 
51Capit 5.es, sendo 5 a,Judantes e um encaue-

1 gado do material. .... .... · ........ : · .. · .. 
G:Tenentes-secretarios, sendo um da Br1gada. · 
5 Alferes quarteis -mestres .•....• • •. · · · · · · · · · · · 

21 Capitnes .. .. ... ... · · ·· · ·•· · · · • · · · · · · · · · · · ·• · 
21 Tenentes .... ..... ·•····•···················· 
42 Alfe re.~ ... . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · ., · · · · · · · · · 
51Sargentos -a,j udant&s, a . .. ······•············ 
5 Saegentos qunrteis-mestres, a ... · .. ··:· ······ 
5·Primeiros sa rge ntos mestres de mus1r.n. , a · · 
5I seg undos sa rgentos contra -mestres, a. ······ 
5 Corneteiros-móres, a .. . ..• ···········•······ 

78 Musicas, a .. .. . ·····•······•·•·••·•········· 
21 Primeiros sargentos, <t ....... • • .. • .. • • .. • • • • 
84 Segundos sargentos, a ...... ·.·•··• .... ·•·· .. 
21 Forri eis, a ... , .... . ···•·•·••···•···•········ 

206 Cabos, a ...... ········:····················· 
42 Cornetas, se ndo 2 clanns, a .. ··············· 
2 Ferradores , a . . .. . . .... ~ · ···· ·: ········ · ···· 

l . 500 Soldados, i nclusivé n. cavallarta, a " . ...... : 
ú) Etapa para 2.079 praças, a 1 ~()00 na 

méd ia ... ....... . .. ··· -·················· 
c) Far,Jamento para 2 . 07~ praças a ... : .... :. 
d) Ajucht de custo a otnc_taes em cltllgencta 
e) Gi·atiflcação a rcengaJados, a ....• · ... .. . 
f) Forragem e ferragem para os an:maes 

dit Brigada e forragem para. os do, offi-
ci a.es rnon ta.dos . .•..... · • · · · · · · • · · · · · · ·: 

g) Aquartelamento, enterramento, exped i-
ente e luz . .......... •· ...... "" .. ""· 

h) compras de armas .... · .......... · .. • .. 
Addicional de lO, 15 e 20 'I· • ...... · "· . 

23400 
2$400 
23400 
23200 
1 ~800 
1:)700 
2$200 
2~000 
1$9001 
1S800 
1$700 
lS400 
lt:400 

S200 

8:000$000 

5:300$000 

4:200$000 
4:300$000 

3:500~000 
3:000~000 
2:-100$000 
3:600$000 
3:000$000 
2: -100$000 

8:000$000· 

26:500$000· 

:?5:200$000· 
21:500$000 

21:600$000 
18:000$000· 
12:000$000 
75:500$000· 
63:000$000 

I 00: 800$000· 
4:380$000 
4:330$000 
4:3' 0$000 
4.0 158000> 
3:285$00(} 

48:399$000 
1 5 : 853~000 
51:320$000 
14:563$500 

135:342$000 
25:061$000 

I :022$00J 
817 :600SOOO 

1.1 38:2?í2$500 
311 8508000 

5:000$000 
20:000$0,00 

70:0008000 

70:000$000 
31:580$000 
50:980$000 

3.230:473$000 

-- - d ele Minas Geraes na C.idade de Minas, aos 
Paço da Camara dos De~utados do E~~a F~ri a Vice · Presitle~to da Camaru. - Celestino 

16 de agosto ue 1898. - Jo ,e _RernDard~~e~io Ferr~ira de Mello, 2: Scr.retario. 
Soares ela Cruz, 1: Secretarto.-;- est 

A' commissão de F'orça Pubhca. 

Outro ela Camara Municipal do Pará , en-
viando a seguinte : 

Rep?·esentaçíJ ' da Camm·a .Municip'I.l ch 
cidade d , l'ará , pedindo a 1·evogação cl? 
a1·t. 104 da Constituição . 

da. em sessão de 18 de ju lho ul t in1 o, r-epre-
sentar ao poder lt>gislat1vo do Estado s~b_:e 
a necessidade de ser reformada u d1 spostçao 
do art. 104 da Constitu iç,ã'o do E ta~o o ~e 
se crear a aposentadoria para ~ os (unccw-
nario~, que se in validarem no .... serv1ço pu-

Camara Municipal da cidade do Pará, 12 
de agosto de 1898 . . . 

lllmo~ . e e:xms. srs.-:- A c.amnrn Mun)(;) -
pal desta cidade vem, por deliberação toma-

blico. ·1 l te e Essa necessidado resulta vt wan e~1en 
ocioso seria adduzir as razões qu e Impõem 
a decretação de medidas, que a fn r.am des-
apparecer. 
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A s.sii~, esta municipalidade espera que o Em todas as eleições o voto será secreto-
patriOt ico Cungres o Mineiro tome em con- e no art 85: 
sid eração o pr·esente pedido, praticando das- .Nenhum eleitor poderá a listar se si não no 
se modo os representantes do Estado um distr1c to de seu domicilio, tendo nelle pelo 
acto de eler ada .justiça. me no 6 d · d · 

Sa úde e fraternida de .. -Tllillos. e exm os . . s_ mez~s e re~ I e ~Cia antes da qua-lili cRçao: e so nos colleg10s de~se districto 
rs. mem b l'~s do Senado Mmeiro.-0 pr·e- ser lhe ba permittido vot~:~r 

Sident r . . Jose da Costa Gu imarães Sobrin ho . Já approvado em l, a di ~ cu ssão poderá ser 
- Sacrota i' io, Manoel Poreira Coe lh o .Junior. emendado em 2.•. 
- A' com mi~~ão de Constituição e Podere.. Salrt das co mn~ i ssões, 18 de ago.-to de 1898. 

O sr Teixeira da ( 'o s la :-Ped i a pala- - Camillo de Br1 tto.-V. M. M. fl' ranco.-Rer-
vra, sr. Presidente, para mandar á Me sa. nard1no ue Lim a, 
um n. r ap1 esent<~çf\o da San ta Casa de l\ li >·e- . 
r icorcl ia t.l e t>abarâ., e m qu e pe t.l e um ;, uO' men· 0 , S I' . lUel to •· •·n! tco:- Sr . Pres ide nte, do-
to do auxi li o que o Co n gre~so co~ tu u~n. uat' P~ ~ s d\ e l~liJ il c !p a.;ao do ~ l eme 11to ·ervil pela 
a e~t.as cus·1s. L~ t n. , .3;:>3 de 13 de ma10 do 1888, q 11 6 de· 

Da repr·ese ntação constam as razões cspe- clarou eülu cta a escrav idão no B re~s1 1, toda. 
ciaes eu1 que Ee ac ha a Casa de Cari dade a a. ~te n ç\ão d o~ no~sos h.omen' de Estado, J.os 
daquell a cidadu, para ped it' es e augme nto. ~o lit!Co_s mm s notavets co nce ntr·ou-se na. 
A reg ra e que, co m a ronsti'ucç;io da nova ~ ~~u,lu çao do PI'oi.J lem a de subst.itu!ção_ do as-
Ca pi tal , tem·se Hugmentado extraord ir111ri a- Cl"a~_o peJ ,. homem l1 vre . A organizaçao do 
mente o num ero ue doentes qu e procuram t,J d alho foi assumpto de ser1as cog itações 
ess 't Ca . 11: além disso, grande num ero de 1 po r parte do~ poderes pu bll cos, pr·in cipal-
tr .• balhadores da Espí r ito Santo e Minas li- 1 mente do . trabalh oagr'Icola, pois sabiam todos 
caram com I'eceber os seus l'e~pectivus pa· que a. agrl ctllLura , en.tlto ,co mo agora , et'a a 
ga.mentos e ll~lãu quHsi t oei s nas imrn ocli a · q~ as i unl ca e exclusiva tonta da rr quezn. pu-
ções da cidade de Sahar ó. , e aqu el le,; qu e bl,ICII . Pr~ cl~ma cl a 1.1: r~p.u b ltca.:. a mes ma 
adoece m procu1·am o hospi ta l dalli de sor te pr eoccupc~ça o absorv1a <l attençao uO,i es ta-
qu e a Me. a Adm ini ~traLiv a. tem se' visto em dl st ;; s do nuYO reg1men; de modo qu e, mes-
se ri os ewbar·aços para poder cont.i nu"r a ~o duran te o GuYllrno I~ rov i s or· i o , providen. 
mante r· :-t qu ell e es tahe lec1mento. ctas de Cll racter .leg islativo foram to madas 

Enda 1-.clo á Mesa a r epl'esenta'çno peçc no mtulto de evi tar-se a d e o~r·g" nização do 
que se lh e rlé o destino co nve ni ente . ' .0- nbalhu agriCo l<t, a melhor lo nte de produc-

A representn çAo vae á commissRo de Fi · çao e.rendas . Para a~t r·ah1rextrange irus para 
na nças . o Pa 1~ procur?u-se '.mpulswnar todas as in-
P~ssa - se . à apresentaçfiu de pnrereres, d':J str. I ~s , medwn te fav ores elo Ehtad o, Dis-

prnJec tos, In diCações e requerim ento~ . tr,~uiret m - se . terras devolu tas ta lvez em 
O sn.. L. LorEs ofl'erece por p~:~r te da mai~r. quantidade do que as qu e a nação 

comm issão de Redacção ~ seguinte: po.s :suw,. e lel1zm ente tantas concessões ar-
' I'O.J adas mcorreram em cadu cid et cle. 

Redacção final Durante o Governo ProvisOI'io, 0 ministro 
da Ag.rteultura, general Franci~ co GJycerio 
expedmJo o. decreto n . 528 de 28 de junb~ ?e 1890, abria largamente os portos nac10naes 
a co:rente immi gratoria ue extrangeiros 
facilitando po: to.dos os meios a introducçã~ 
delles no territ.orw da Republica. 

. A co121mis8ã? de Red acção o:fl'erece para a 
d1 scussao seg umte redacção fin al da emenda 
ao proj ecto n. 82, ela Ca mara dÓs srs. Depu-
tados, de co ncessão de li cença a João Gui-
lherme Ferreira de Castro, escri vão de or-
phãos da comarca de Pouso Ato : 
Emen~a : 
Onde se lê : tres ann os ,diga se dous annos. 
Sala das commissões, 17 de agosto de 1898 . 

-L. Lopes .-J. Dutra. 
O rrm~Mo SI>NIIOR requ er di spensa de im -

pressão e inter-sticio afim de que a mesma 
redacçlio seja immerli atamente discutid a. 

Approvado este requerimento,entra em dis -
cussão e é approvada sem dt< bate a referida 
redacção a qual vae a copiar· se para serre · 
metticla co m o projecto :1 Camara dos srs. 
DeputadOB. 

Pcl1'ece,·es 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO, por parte da 
com missão de Constituição e Poderes, ofl'e -
rece o ~el!uinte : 

A commissão de Constituição e Poderes 
tendo em vista o proj ecto n. 129, já exami~ 
nado pela de Justiça e Legislação, é de pa-
recer que pód e ~ar convertido em lei depois 
ele posto de accôrdo com a Constituição que 
no paragrapho unico do art. 85, dispõe: ' 

. Eram só mente. ~xcluidos os de origem asia-
ttea e afrtean t )a experimentados dentro e 
fór~ do Paiz, u nocivos á nossa evolução 
SOCial, 

Em quanto o ~ estadistas da União preoc-
cupavam -se com o assumpto da immigração 
que pareCia se1· o mais erllcaz propulsor· da 
prosper1d ade DII CIOnal, os div ~:: tsos Estados 
da H.~publ~ca ~.'' or·ganizavam e seus poderes 
publicas nao flea ram indifl'e!'uates á questão 
da orga niza~ ão uo trabalho, tão profunda· 
mente abalada pela emancip~ção dos escra-
vos. 

Logo que se organizou o Estado de Mi-
nas, as op.iniõ.üs sobre o povoamento do 
nosso tei'l'Itorw e organizc ção do trabalho 
eram a preoccupação de todos os mineiros 
e_ essa preoccupação se retlectiu na o rganiza~ 
çao dos podere!', como em pllenomeno natu-
ral. · 

<<L.'E ' t~t moderna est a chaque moment 
partteul.Ier ep queJque Sórte la resume, l'ap-
centuatwn, l mtensitlcation du genre spécial 

' ; 

( 
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d'engouement au qual était incliná la pays 
lors du plus récent renouvellement das pou-
voirs publics.» 

Então todas as vistas voltaram·se para a 
imm1gração de extrangeiros que se deviam 
attrabir por todos os IJleios, ain~a á custa 
dos mais pesados sacrificios. 

Foi sob o in fi uxo dessas idéas que o Con-
gresso Mineiro decretou a Lei n. 32 de .18 
de j unho de 189:2, r egulamentada pelo Go-
vern o pe lo decf'eto n . 612 rla 6 da março de 
1893. Ur·eou-se na Lei uma superintenJ.encia 
de in1Ln 1graçüo na Europa e outra IU Asia, 
incumbidas já ela peopagança pela imprensa 
em favor do Es tado, j á. de contl'actos de tra·n -
spol' te de immi geantes e su as ram1l1as que 
quizessem vu· se estabelecer em Minas. 

Essa preoccupi.lção justili cava-se naquella 
época ante a imminencia <.lo abandono das 
gi'a ndes lavouras de café, principal producto 
de expor ta(JãO e quasi unica funte tle renda 
publ1ca. 

Tinh <li110S terras , capi tf\e s; faltava-nos o 
t erceiro elemento da riqueza- o traballlo.-
o homem servil feito li vre abandonara o 
solo que cul tivava, e as fazendas , esses gean -
des estabelacime nto~ agrícolas para ser man-
tidos cai'eciam de braços. Eis o que clete r-
mino'u o seri a <.la peovidcncias administr•ati-
vas e le!l"is lat1vas ttJ ndentesa satisfazer as 
necessidade da lavoum. 

A in troctucçào ele immigra.nLes extrangei-
ros para o povoamento do solo e r~ eo nclição 
de quasi todas as co nces ões l t~ I tas pelo 
Estado . Como, porem, esse ser viço não esti-
vesse cautelosamente regulamentado, seus 
resultados não cor responclet·am ás esperan-
ças que a principio in8pil'ara. 

Não só não havia se lecção nas remessas de 
extrangeiros vindos a custa do thesouro para 
Minas , como a volubilidade delles e varias 
autrasc ircumstancias ditl1cultavam ou mesmo 
obstavam a sua localização. 

Não era o salari o que os attrabia como 
simples trabalhadores agricolas , mas a es· 
perança de se torn 11.rem proprietarios ou in-
teresses na prod ucção que os transforma-
vam os poucos que permaneciam no Estado . 
em ~olonos por parceria agrícola. 

E' sob essa ultima fórma que alguns fa-
zendeiros tem conseguido localizar immi-
grantes , e esse Estado transi torio é o pre-
nuncio do parcellamento tias grandes pro-
propriedades agrícolas. · . 

Os sacrificios feitos pelo Estado ate ho,je 
não tem produzido os resultados que espe-
ravamos. 

E' assim, sr. Pres idente, que os immi-
grantes fig uravam como um elemento flu-
ctuante em grande parte e a corrente immi-
gratoria encamin bava-se para outros .Esta-
dos que a aco lh iam e aproveitavam à custa 

: do nosso, como S. Paulo e Espírito San · 
to, etc. 

Lendo a mensagem do exmo. sr. dr. Bias 
Fortes, Presidente do Estado, eu vejo que 
s. exc, nos informa que tem sido introduzidos 

· em Minas cerca de 61 mil immigrantes, 
sendo 17 mil e tantos, durante seu governo, 
e com esse serviço se tem despendido cerca 
de oito mil contos de réis, graças ás provi-
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dencias tomadas pelo governo, de não tal.' 
feito contractos permanentes, cuja rescisão 
determinasse indemnizações. 

Calculando-se essa despesa dividida pelo 
numero de immigrantes validos, deduzidos 
os velhos, os enfermos, as creanças, etc., 
vé-se que é bem avultado para o tbesouro o 
custo de cada um immigrante valido, cum-
prindo notar que entre esses, nem todos 
são agricul tores. 

Mas não é sómente esse facto, sr. Presi-
dente, que nos deve impressionar. 

Vemos que a introducção de hom ens vali· 
dos para o desenvolvimento de nossas in-
clustr·ias, tanto agrícolas como as de outra 
natureza, para virem com o J'li'O ducto de seu 
trabalho augmentar o nosso capital, a essa 
introduc(JãO devia preceder esCI'Upolosa es-
colha de homens que tivessem ver·dadeiras 
apt idões para o tl'abalho, a que eram des-
t inados. 

Mas nem semprl:l pre>; idiu a es3a escolha o 
in teresse do Estado, mas antes daq uelles 
que recebiam do tbesouro o preço do im-
migrante por c.1beça e só pelo num et'O dos 
im po!'tau os. 

Além disso, eram os immigr11.ntes proce-
dentes de uma só nacionalidade, o que, 
além de outt'OS mu1tos inconveni entes , diffi-
culta a fusão e homologação ao typo na-
cional. 

Lendo o importante relatorio do dr. J. 
Murtinho, ex-ministro da AgricultUt'a da 
Uni ão, mais me convenci ela improficuidade 
elas despesas feitas com o serviço immigra-
to rio. 

Parecendo-me que todas as vantagens que 
delle poderemos tirar virão quando, em vez 
~!e sub vencionada, .a im migração se estabele-
cer de modo expo'ntaneo. . 

E' certo que até que ella se estabeleça a 
corrente immigratoria soffrerá uma diminui-
ção sensível, mas sendo um mal transitorio, 
a demora para a immi gração expontanea 
trará compensação proveitosa. 

Objectam que a immigração expontanea é 
diiflcil, sinão impossível ; porque, sendo des-
conhecido nosso paiz no exterior, somente 
espíritos mais ou menos aventurosos o pro· 
curam , · 

Ainda que até certo ponto isso seja justi· 
ficavel, cumpre não desconhecer que ha 
meios indirectos mas eiflcazes de augmentar 
seu pocler attrahente. 

O que mais que tudo póde attrahir e fixar 
o extrangeiro em nosso paiz não é certa-
mente a vantagem do seu transporte gra· 
tuito, nem a esperança de uma pa:rcella de 
terra cultivava!. São out ras vantageng que 
poderão attrabil-o. Desde que os nossos 
vastos sertões sejam cortados de vias-fer· 
reas, desde que o nosso serviço postal e te-
legrapbico adquira o desenvolvimento de~e
javel ; desde que 0 3 no.s~os grandes riOS 
sej am navegados para a faCihdade do progres-
so commercial , industrial e agrícola, e prin-
cipalmente desde que· as nossas instituições 
possam inspirar confiança, assim como o 
nosso credito pela valorização da moeda fi. 
duciaria, veremos que, reinando a ordem, _a 
paz, o respeito ás leis e ás auctoridades 
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constituídas, garantia aos direitos indivi-l Nem à sustentave1 esse nativismo intole-
duaes e de propriedade, liberdade para to- rante e fanatico que repelia todo o elemento 
das as crenças e para todas as opiniões, não extrangeiro. Delle temos necessidade mas-
será mais preciso gastar dinheiro do The · mo para dar-nos certas qualidades ~oraes 
souro para chamar immigrantes. Elles virão que dependem de desenvolvimento. 
exponta:wam~n!e porqu? aqui encontrarão O modelo que pomos sempre deante de 
o quo nao ex1stir no pa1z de onde sahirem. nós, os Estados Unidos da America do Norte 

Eu ~izia, sr. P~esidente, que .a leitur~ do é de difficil imitação, porque o meio é outro: 
magmftco rola tor10 do dr. Joaquim Murt111ho outro o poder attrahente e assimilador, ou-
forne ceu:me argumentos qu e calaram em tro o elemento e1hnico e civi lizador. 
met~ esp1rito com a força das verdades nxio- De~l!l i s , não é a grandeza numeri ca que faz 
matJCas. a fehc.Idade de um povo, nem suas riquezas 

Com e1Tei to , é in contestavel que grande m~ter 1 aes . Sob esse . aspecto é mais feliz a 
numero dos immigrantes que vém por con- Smssa do que a RUJssa ou ~llemanha :por-
ta do Estado, voltam aos seus paizes sem que naquella pequena ~epubhca. os ~tt~Ibu
deixarem vestígio s de sua paEsagem, a não tos mora~s da ra.ça, o YI~or d~s mstltUJções 
ser a despesa para o Thesouro, de modo que demo?ratJcas e livres, sao ma1s homogeneos 
os sacrific ios impostos ao mesmo Estado não e ma~s prof~ndos. . 
correspondem !lO povoamento elo nosso ter- A~s i.m, po1s, sr. Presidente, inspirado pe-
ritorio. las Ide as que acabo de expender e conYen-

Não des~onhec.emo s que nosso poder at- ciclo de que sirvo aos .interesses geraes .e 
trah ente amda e fraco , de maneira que 0 fu~m os do. Est~do de Mmas G.eraes, supprl-
immi grante naturalm ente procura locali r.ar- mmdo a Jll1IDi gração ~ssnl~r1a cla, . afim de 
se onde elle é mais forte, onde já encontra estabelecer a corrente 1mnugrator1a expon-
mel!Jor salario mais faceis rr, eios de tran- tanea , vou ter a honra de apresentar ao 
sporte maior 'conforto e commodidade de Senado o seguinte projecto: (Lê). 
viela. ' (Muito bem! ll1t1ito bem!) 

Sob o ponto de vista economico, não se E' lido e vae a imprimir-se para entrar na 
póde negar que o serviço immigratorio é ordem dos trabalhos o seguinte: 
dispendioso e que, si por um lado offerece 
agen tas de trabal!Jo para a lavoura e outras 
industrias, os hom ens importados não mos-
tram tendencia para fixarem-se em nos,o 
sólo, nem nugmentam o nosso capital social 
com os lucros do seu trabalho. 

Antes o que se vé, como acontece em S. 
Paulo, é que o salario delles, recolhido em 
papel mo eda, em sommas avultadas, a es-
pera de melhor cambio para emigrar para 
fóra do paiz, perturba a circulação mone-
taria. 

Accresce que essa emigração de capitaes 
para fóra do paiz pesa na balança commer-
cial como um augmento de importáçüo e 
entrando no mercado cambial, influe d~ 
modo desastroso sobre a baixa do cambio. 

Taes são os principaes atreitos da immi-
gração subvencionada pelos cofres do Es· 
tado. 

Sob o ponto de vista político, como bem o 
demonstra o dr. Murt inho, essas grandes 
massas de homens, em virtude da fraqueza 
do nosso poder assimilador, permanecem 
como corpos extranhos em nosso organismo 
social e perturbam a nossa evolução social 
apagando os attributos moraes que possui-
mos e que constituem justo titulo de orgu-
lho para·nós . 

Eft'ectivamente são preciosos esses attri-
butos ; o espírito de ordem, de trabalho, 
modestia e simplicidade de costumes, indole 
branda e amor· ás instituições livres, são 
qualidades que devemos zelar e manter. 

Nosso esforço para o progresso material 
deve ser moderado e reflectido de modo a 
evitar o appareaimento do socialismo. 

Devemos nos convencer de que os povos, 
como os organismos vivos, estão sujeitos ás 
leis naturaes que regulam sua evolução. 

Esta doutrina não é nativista. 

Projecto n . 153, elo Senar:lo 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
de creta: 

Artigo uni co. Fica revogada a lo i n. · 32 
de 18 de junho de 1892, que auctoriza o Pre~ 
sidonte do Estada a promover a immigra-
ção de trabalhadores, mediante a concessão 
de diversos favores ; revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1898.-V. 
M. de Mello Franco. 

Passa-se á 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
PROJECTO N. 147, DO SENADO 

Concede ao Bispo ele Ma1·ianna duas sesmarias 
de te1·ras devolutas para. a fundação ele 
asylos ag1·icolas. . 
E' lido, entra em terceira discussão e é 

approvado sem debate, o projecto n. · 147, 
elo Senado, auctorizando o governo a con-
ceder ao Bispo de Marianna, duas sesmarias 
de terras devolutas para a fundação de 
asylos agricolas, o qual vae á commissão 
de Redacção. 

PRC'JECTO N. 148, DO SENADO 
· A.ssembléa municipal de A?'etguary 

E' lido, entra em segund11. discussão e é 
approvado sem debate, o projecto n. · 148, do 
Senado, declarando sem efl'eito a resolução 
em que a assembléa. municipal de Aragua-
ry annullou as leis da camara municipal 
daquella cidade, do aimo de 1897, o qual, 
não tendo soft'rido alterações, fica sobre a 
Mesa para entrar na ordem dos trabalhos 
depois de findo o interstício regimental. 

( 
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Nada m~is havendo a tratar-se, o sr Pre- O SR. 1. • SECRETARIO dá conta do se-
sidente designa para do corrente a se- guinte 
guinte 

ORDEi\'l DO D:A 
J.n PARTE 

Até uma hora da tard e: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos indicações e reque-
rimentos. 

2.• PARTE 
Até quatro horos ua tar~l e: 

Terct~ira discussão do proJccto n. · 129, do 
Senado, prop ndo a de roga ção do art. 104 da 
Constituição do Estado . 

Primeira discussão do· pro.Jecto n. · 151! 
do Senado, revogando os ar t~. 13 e 26 da lei 
n. · 18, de 28 de noYembro ~I e 1891. 

Primeira di scussão do proJecto n · 152, do 
Senado, revogando o capitulo VII e o art. 
~05 U.a lei n. 18 de 28 de novembro do 189 1. 

Terceira discussão do projecto n. · 39, da 
Camara de 1895. concedendo licença a di-
versos funccionarios de justiça . 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 43.a SESS.:\0 ORDINARlA, AOS 19 DE 
AGOSTO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
( Vice-Presidente ) 

SUMMARIO: - Acta. -Expediente.- . Heprese~1 
ta<;ões das Camaras ~Iunicipaes de Salinas, Grao 
.Mogol e [•' ructal , pedi :1do a r~vogação do ar t. 104 
da Constituição. - Observaçoes dos srs. ll_'[ello 
Franco, Camillo de D1·itto e Gomes da. SI!Va. 
- 11 enacção final. - "Pareceres d~ comm1ssoes . 
-Ordem do dia. - Projecto n_. 1.2~, do Se.nado, 
revogando o art. 104 da r.onslllmçao;- Dis~~~~
sos dos srs. Joaquim Alvares .. Mello I• ran~o, .lei-
xeira da Cosia, camillo de Bl'lltO c Joaqum~ Du· 
tra. - · Emenlta do sr. Joaqu1m D.utra.- D.J SCur-
so do sr. Levindo Lopes . - Pro]e.cto n . . l a1, d~ 
Senado. revoganrlo os arls. 13 ~ 2h, da lei n. 18, 
de 28 de novembro de 189J. -Discursos do3 srs. 
Joaquim Alvares, Levi ndo Lopes e Mello l~ranco. 
-l'rojecto n. 1~2, do Senado , revogando o ca p. 
VIl e o nrt. 20\ da lei n. JS, de 2$ de. novem-
bro de .JSJ L. - Discursos dos srs . Joaqmm Alva-
res e Lcvindo Lopes. - l'rojeclo n. 39, ~a r.a-
)llara, de 1'9:"> , concerleudo li cença a d1yersos 
funccionarios ,te justi ça. - Ordem do dm se· 
guinte. 
Ao meio dia feita a chamada, acham-se 

presentes os s'rs. : Anto~io :ll~artins, Necesio 
Tavares, Joaquim Dutra, Levmd~ Lopes, Re-
bêllo Horta Kubitschel;:, JoaqUim Alvares , 
Nogueira, Bernardino de ~ima, .Mello Fra.nco, 
Ferreira Alves, Carlos Sa, Gomes da Sll.va, 
Teixeira ela Costa, Gomes Valladão, Camlllo 
dê Britto e P. Drumond, faltando com caus.a 
participada os srs.: Silviano B_randão, Oli-
veira Penna Roquette, FredarJco Augusto, 

'Rocha Lagõd, Josino de Brito e Costa Sana. 
· Abre-se a sessão. 

E' lida e approvacla a acta da antece-
_dente. 

EXPEDIENTE 
Um officio do sr. I.· Secretario da Camara 

communi cando que, tendo sido approva1las 
as emendas oiierecidas pelo Senado ás pro-
posições ns. 100 e 103 sobre estrada de ferro 
de 13ello Horizonte a Gonçalves Ferreira, e 
sobre cessão de predios de Estado á Camara 
Municipal Llo Rio Novo, foram as mesmas 
remettidas ú. sancção, sob ns. 60 e 61.-0 Se-
nado fi ca inteirado. 

0 SR. MELLO FRAI.'\CO, obtendo a palavra, 
envia á !Ilesa as segu:ntcs : 
Rep1·esentoçüe.s das Camcu·as 111unicipaes cl6 

Salin"S e Grão Mcgol, pedindo a revoga-
ção do artigo 104 da Cc,nstituição. 
Cidade de Salinas, 25 de julho de 1 89~ .

A Camara Munici pal, em sessão extraordma-
ria de bojo, u.pprovou unanimemente a ~o
ção Junt.a e deliberou que fosse ella envia-
da ao Conge.;,sso por intormedio de v. exc., 
portanto espero que v. exc. sej a o interprete 
dos sentimentos da Camara perante o Con-
gresso do Estadc. 

Apresento a. v. exc. os meus protestos da 
mais alta consideraç:ío e estima. 

Saúdo e fraternidade.-Er.m. sr. dr. Virgí-
lio Martins de Mello Franco, di gno senador 
estadoal.-Luiz Tolentino Caldeirct, presiden-
te da Camara. 

Cidade do Salinas , 25 de julho de 1893.-
A Camara Municipal da cidade de Salinas, 
usando da attribuição que lhe confere o § 
1. · do art. 121 , da Constituição do Estado, 
representa ao Congresso Mineiro sobro a 
conveniencia de reformar-se o art. 104 da 
Constituição do Estado, no sentido de conce· 
der-sa aposentadoria aos funccionario~ pu-
blicos principalmente para que os magistra-
dos e 'pro fessores publicos, duas classes de 
funccwnari os que sei.'vem de su sten~acu1o 
á sociedade, os primeiros com? garant1dor~s 
da liberdade, honra e prosperidade dos CI-
dadãos e os se()'undos como preparadores da 
mocidade, que" levam uma vida . de verd~
deiro sacriftcio percebendo venCJ~entos dl-
minuto~, não tenllam em sua velhiCe_, como 
recompensa de tão relevantes serviços , a 
indigencia. 

Saúde e fraternidade.-Exmos srs. Presi-
dente e membros do Congresso Mineiro.-
Luiz Tolentino Caldeira, presidente em exer-
cicio.-Silondo Caetano de Pinho, Joaquim 
Ferreira V1llela, João ·Pedro de Sousa, Pr~
percio Pinheiro de Azevedo, Conrado Ca1del· 
ra, Josê Hercindo de Oliveira Mello e Jo!io 
Ribeiro Nepomuceno. 

Illmos. exmos. srs. Presidentes;. e dignos 
membros do Congresso Mineiro.-A C~ma~a 
Municipal dl3sta cidade, em sessão ordmana 
ele hoje, perfeitamente compenetra la de que 
o art. 104 da Constituição Es tadoal consagra 
uma disposição verdadeiramente paradoxal, 
visto como veiu abolir uma das poucas ga-
rantias ou talvez a unica com que conta~a? 
funccionalismo publico, acaba, por unammt-
dade, de approvar, nesse sentido, uma indica-
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.ção de um de seus membros, o vereador Ed-
mundo Fernandes Barbosa, em que a mesma 
vos pede a revogação dellse referido artigo 
da nos~a lei fundamentHl. 

A Camara, abraçando por unanimidade, 
essa idéa, a m~.i s justa possível, sente-se fe-
liz, porque interpreta por esse modo o pensar 
como fez ver o auctor da indicação alludida, 
da grande maioria dos mineiros, que hoje 
protesta contra essa grave injustiça,-inser-
ta na nossa Constituição,-a qual veiu d:ri -
mir completamente os beneflcos effeitos da 
aposentadoria, uni co amparo com que o em-
pregado envelhicido e estragado pelo serviço 
publico poderia contar nos derradeiros quar-
teis da vida 

Levando pois ao vosso conhecimento a 
approvação dessa importante nieclid a cont,ida 
na indicação, referida espera esta municipa-
lidade, da flb negaçilo e zelu com que tendes 
sempre sabido salvaguardar o interesse e o 
direito dos diversos repre~entantes das di-
ve;:sas classes dos funccionarios deste E·tado, 
que haveis de tomar isto na devida conside-
ração. 

Saúde e fraternidade. Paço da Camara Mu-
nicipal de Grilo Mogol , 26 ele julho de 1898. 
-0 Presidente, Reginaldo Agen~o de Oliveira, 
Edmundo Fernandes Barbosa, Omasio Fran-
cisco Mendes, Francisco Fer·reira Paulino,AI-
tino José de Figueiredo, Feliciano dos Shntos 
Oliveira e João Alcantara de Ol iveira.-A' 
commissão de ConstituiÇão e Podares. 

O sr . lUello Fl'uncu:-Sr. Presidente, é 
com certo acanhamento que eu peço a pa-
lavra afim de solicitar ás illustradas com-
missões de Camaras Municipaes e Constitui-
ção e Poderes que inter·ponharn o seu pare-
cer sobre o projecto que ,tive a honra de 
apresentar ao Senado, creando o município 
de Bello Horizonte. 

Co.mo v. exc. sabe, essa matari a é urgen-
te, pois que temos necessidade de, ·quanto 
antes, entrar no regimen da normalidade 
das leis. 

Como, porem, já se passaram 15 dias, eles-
de a data da ap1·esentação do projecto, eu 
venho pedir a essas illustradas commissões 
que dêem o seu parecer sobre elle. 

Os R. PRESIDENTE declara que a reclamação 
do nobro senador· será attendida pelos · illus-
trados membros das commissões que se 
acham presentes. 

O SI' , (;amiiJo tle Brit.to:-St•. Presiden-
te, as commissões reunidas rle Constituição 
e Poderes e Camaras Municipae.;; acabam de 
ouvir a reclamução feita pelo i Ilustre auctor 
do proj ecto sobre a organização do município 
de Bello Hof'izonte. 

V. ex c . , abe que esse prQjecto, a pedido 
do seu illustre auctor', tem de ser estudado 
sob o ponto de vista da organização munici-
pal, e tambem sob diversos artigos da Con-
stituição, pois que nesta Casa tem sido 
objecto de profundos e vehementissimos de-
bate&. Alguns entendem que a nova altera-
ração da divi~ão muni cipal é inconstitucio-
nal ; por outro lado, v. exc. sabe que a 
organização do município de BeiJo Horizonte 
importsmdo em uma deslocação dos poderes 
administrativas que foram dados pelo Con-

gresso ao Presidente do Estado, não se 
podia ainda resolver sem audiencia do illus-
tre magistr·ado. 

S. exc. prometteu uma conferencia, ás 
commissõ'3s reunidas de Constiruição e Po-
deres e Camaras Municipaes, que ainda não 
se realizou; logo que esta tenba Jogar, a com-
missão, então, devidamente esclarecida, dará 
o seu parecer. 

O sr. Gomes da Silva:-Pedi a palavra, 
sr. Pre~ idente, para apresentar· um a repre-
sentação Li a camara municipal do J?ructal, 
pedindo a revogação do art ig J 104. da Con-
stituição. 

Eu sou apenas o transmissor da vontade 
daquella corporação, da qual, como v. exc . 
sabe, sou o agente executivo; o facto_, po-
rém, de apresentar· essa representação não 
qner dizer que eu e·teja de nccõrdo com a 
medid a nella consignada; voto contra ella, 
e continuarei a votar. 

E' lida a seguinte: 
Rep1·esentaçcio da Camm·a Municip ry t do F1·u· 

c tal, ped·inele; a Tevogaçilo do a 1·t. 104 ela 
Constituição. 
Paço da Camara Municipal do Fructal, 8 

de agosto de 1898. 
filmo. e exmo. snr.-A Camara Municipal 

desta cidade, reunida hoje em ses ão extra-
ordi naria, julgando de imperiosa necessida-
de a reforma do arti go 104 da Constituição 
do Estado, para o fim de serem restabeleci-
das as aposentações, vem, usando da facul-
dade que lhe reconhece o artigo 121 da mes-
ma Constitu ição representar, neste stmtido, 
ao Congresso por vosso intermedio 

Prevalecendo-se da opportunidade, esta 
Camara vos apresenta seus protestos de ele-
vada consideração, pot' intermedio de seus 
vereadores abaixo mencionados. 

Saude e Fraternidade.-lllmo. e Exmo. Sr. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da 
Silva, dd. senador do Estado de Minas G(' raes. 

Franci sco Alves Campos, Joaguim de Al-
meida Queiroz, Manoel Faustino Marques, 
.Ioão Gom ide de Almeida, Josó H.-litor da Sil-
veira, Alf'l'edo Cec.ilio da Tdndade, João Cor-
réa de Aguiar, José de Paula e Silva. -A' 
com missão de Constituição e Podores . 

Passa-se á apresent&ção do pareceres, pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

O SR. L. LoPES, por parte da commis~ ão de 
Redacção, offerece a seguint e: 

Re(lac; ão Final 

A com mis~ão de Redacçoão o:fferece para a 
discussão com a mesma redacção com que 
o proj ecto n. · 147, do Senado, de concl3ssão 
de terras ao revmo. sr. Bispo de Marianna, 
foi approvarlo em terceira discussão. 

Sala das commi ~sões, 19 de agosto de 
1898. -Levindo Lopes.-Joaquim Dutra . 

O MESnro s~>NHOR rertuer diilpansa de im-
pressão e do interstício afim de que a mes-
ma red acção seja ioúnediatumente discutida. 

Approvado este requerim ento, entra em 
discussflo e é approvada sem debate a refe-
rida rcdacção, a qual vae a copiar-se para 
ser remettida â Camara dos srs. Deputados. 

143 

0 SR. TEIXEIRA DA. COSTA, por parte da CO!ll· 
missão de Força Publica, o:trerece o segum-

publicos, porque elle não só garante o futu-
ro do empregado, como da sua famr!JR, sen-
do perfeitamente moralizador. (A poiado do 
S1', C. de Britto). 

te: f . A commissão de Força Publica, a que 01 
presente o pr·ojecto n. 138, da Camara dos 
srs. Deputados, lixando a For.;a Publtca do 
Eetado para o exercício de 1899, tendo ex-
amin ado o refll rido projecto, é de parecer que 
seja o mesmo subm ettido á primeira discus-
são e approvado. 

Sala Jus Commissões, 19 de agosto de 1898. 
-Teixeira da Co..;tt<.- Valladão.- N~gueira. 

A imprimit·-se. 
Passa-se á 

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECTO N·.' 129, DO SENADO . 
Re(onna ela Constituição 

Entra em 3.n discussão, ' sendo a sua lei-
tura dispensada a requerimento do SI': Re-
bello Horta. visto já estar impresso e dtstt't · 
buid0, o pt'ojecto n. · 129, do Senado, p_ro ~on -

. do a revogação do ar-t. 104 da ConstitUição 
do Estado. 

o Sr . ,Joaquim Ahares, (barão de S. Ge-
raldo):- St' . Presidente, eu prete_ndia conser-
var-me si lencioso, comquanto t1vesse _vota-
do contra esse proj Pcto em J.u e ~- . ·_ dtscus-
sões, porque, na. votação delle, ~che t me eu 
e mais outro companheiro, umcos em op-
posição ao mesmo. o sR. N8cEsro:-Não apoiado, eu tambem 
voto contr·a; não o fiz nas outras discussões 
porque estava ausente. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO:- Em todo O 
caso tendo a responsabilidade do meu voto, 
e de~enrlo dar uma satisfação ao Senado, _o 
farei, não para levar a convicção cont~~r1a 
ao animo dos meus nobres collegas ~ue .Ja se 
pronunciaram a seu favor, mas umcamente 
para jmtificar o meu voto. 

o anno passado, sr . . P~esidente, f~>.z~ndo 
eu parte de um a commtssao, a qual fot su-
jeito o p:-ojecto de lei apresentado pelo ' mes-
mo!l srs. 'senaclores Mello Fr·anco e Camillo 
de Britto, deu a comm issão parecer contra, 
havendo a ravor do mesmo, apenas, um 
voto vencido. 

Esse parecer, não sei porque, foi co1!oca-
do á margem, e surgiu esse outro pro1ecto 
que é quasi a repetiçã'> do . ,mesmo so?re o 
qual a commissão tinha-se Ja pronunCJad~. 
. AsRim, por mais essa razão, eu me veJO 

forçado a justificar o meu voto. 
Sr. Pre~idente, eu entendo que o_s legis-

ladores constituintes andaram perfettar.len-
te inspirados quando riscaram tia_ nossa le-
gislaçflo a aposentadoria (n 17o apo~ados,)por
que ella estava sendo de tfll manetra desv1r 
tuada o escandalo chegava a tal ponto, que 
era p~eci so uma lei que -puzesse cobro a~s 
desmandos que se originavam de~sa lei. 
(Apoiado do s1·. Neces io). _ . 
-, Substituindo a aposentadorta pelo peculto 
legal que, na minha opinião, é a unica in-
stituição que se deve conservar e sustentar, 
muito melhorou-se a sorte dos empregados 

Bem sei que efse projecto de monte pio 
que foi aqui discutido, e está.em and<Ltnento 
na Camara dos srs. deputados, potlcr·á ser 
considerado por alguns como um vcruade!ro 
socialismo; mas os nobres senadtJJ'es vem 
perofeitamente bem que, pela lettm dn Con-
stituir;ão não accarretando onus pn l'. t o Es-
tado, o ;11onte pio poderá ser C•m siderado 
antes como uma especie rle tutela do Esta-
do p ~ ra co m os seus empregados. ll·la ,_ p~r
gunto: si o empregado .Julga-se com dtt·etto 
a que o Estado o aposente, e Ih ~ dó os seus 
vencimentos em certas e determn1 ;ulas con· 
dições, porque razão tambem o Estf1Lio não 
pôde exercei' sobre olle uma aspec to de tu-
tela toda beneflca para ell e, tirando dos 

' fi ' seus vencimentos parte dellel' a m tte ser-
vir de amparo a sua família? Ora, nestas 
condi ções me parece que, esta nJn votado 
pelo Sen~do o monte pio, que gat•ante muito 
mais a família do empregado do que a apo-
sentador ia, que só 11ttinge a elle, nóo d_eve-
mos rejeitar o projecto da aposentadoria! e 
sustentai' com todas as forças o monte piO. 

Por isso repito, a Constituinte andou per-
feitamente inspirada varrendo por vez d_e 
nossas lei s a aposentadoria, da qual se ori-
ginavam os abusos. 

-Dizia um ii.Justre estadista, ZaciJar·ias Góes 
de Vasconcello ~ , que o homem publico tinha 
obrigação de re. ervar nlguns momentos _de 
sua attenção e actividade do serv1ço pubhc? 
e politico, para cuidar de si e de sua faml· 
lia. 

Nessas condições, me parece que o Esta-
do não vem mais do que favorecer a esse 
empregado que, na sua carreira a~minis
tra ti v a tem um ordenado certo e nao tem 
os azar~s da fortuna que de u tn dia para 
outro o podem tornar rico ; vem o E~tado 
ensinar que elle deve reservar psrle dos 
seus vencimentos para no futur '>' soccorrer 
a sua família . . 

Meu s senhoras, eu acho que devemos su_s-
tentar a nossa Constituição, quando aboh_u 
a aposentadoria e cada vez me ft rrn o ma1s 
nisso quando na proposta do Ministro das 
Finanças ao Congr·esso vejo um a lis_ta de 313 
homens aposentados, na importanc1a de ~29 
contos ; e quando Vl'ljo nessa Ji st •, na maw_r 
parte homens válidos, que podiam conti-
nuar' a prestar os seus set•v iços _n o Estado, 
e ganhando o seu ordenado por tnte1r·o, al-
guns até em outros empregos e mesmo em 
outras profissões. 

Mais me convenço da inutilidade da apo-
sentadoria, quando na propr!a proposta_ de 
orçamento nos ensina o cammho a segutr. 

Si votarmos a aposentadoria., actualmont~ 
ornada, guarnicida da tal invali•ü z , _ d aq~t 
ha pouco serà revogada a lei e eesa mvctlt-
dez de nada valerá; voltaremos ent ão aos 
antigo~ tempos. 

Falemos contra nós mesmos : os costum~s 
relaxam-se todos os dias, e vamos camt- · 
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nhando sempre para essa condescendencia 
criminosa para esse pouco escrupulo quan-
do se trata dos interesses do fisco. 

E' sabido perfeitamente bem que a aposen-
tadoria f L i decretada sob os impulsos de 
uma condescendencia. 

Meus senhores, nós falamos muito em Re-
puhlica, mas somos só repurli ca nos de bocca , 
não seguimos os bons exemplos dos verda-
deiros prin cipias republi canos. 

Fala-se mui to em imitar a legislação da 
Ameri ca do Norte; mas, quando se trata de 
executar, v oi vemos a esses antigos tempos 
desmoralizados da Monarchia. 

Na America do Norte não ha aposentado· 
ria. 

0 SR. 1\IELI.O FR ANCO :-1\Ias existem as 
pensões. 

O m. C. DE BRIT1'J :-Existe tambem a 
corrupção em larga escala. 

O SR. BARÃO DE S. GéRAI.Do :-Aquelle 
povo I ucta pela .Y ida ; o empregado pu blico 
zela pela sua fam i lia, porque encontra as-
sociações de seguros onde póde garant i1 -a. 

E' verJ ade tambem que se paga bem ao 
funccionario ; podemos fazer o mesmo : di-
minuir o pessoal e pagar bem a quem tra-
balha ; é preferíve l isso, a pagar ordenado a 
quem não trabalba, pela aposentad01· iG1. 

0 SR. FERH EIRA ALVES :-lHas a apos rnta-
doria aqui é pela invalidez. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO :-Hoje; ama-
nhã já nã.o o será e voltaremos aos antigos 
tempos. 

Creio) sr. Presidente, ter justificado o meu 
voto contra a aposentadoria, e declaro mes-
mo aos nobees senadores que, ainda que fos-
se preciso reformai' a Constituição para que 
o peculio legal se fizess e com o onus para 
o Estado, ou votaria por ella, mas nunca 
hei de votar pela aposentadoria. 

Tenho concluido, sr. Presidente. ,(Muito 
bem). 

o st•. Itf. I ;'t'lmco :-Sr. P!'esidente, o 
illustracto Senador, que acaba de falar, pro-
curou combater o projecto em terceira dis-
cussão, sómente pelo lado dos abusos ; s. 
exc. se refe ri u unica mente a abusos que 
realmente se deram no dominio passado, e 
que accarretaram o apparecimento do art. 
104 da nossa Co nstitui ção. 

Como v. ex c. vê, com abusos não se pó de 
argumentar. 

0 SR. NECES IO :-Mas póde· S ~ prevenir. 
0 SR. MELLO FRA.\Cl :-Desde que O pro -

jacto acautele com regras inflexíveis e seve-
ras a applicação da lei, estes abusos não pó-
clero reapparocer. 

V. exc. s ~ ba que o proj ec~o em terceira 
discussão estabeleceu regras muito severas 
para a concessão elas aposentadori as por in-
validez , regr~s que fi cam incorporadas á 
Constitui ção, não podendo ellas s3r revoga · 
dos por lei ordinaria. 

Seria impossivel, sr. Presidente, ao legis-
lador, mesm o que o quizesse, favorecer a um 
ou outro empregado, fazendo lei especial, 
pois que o projecto em discussão fica incor-
porado â Constituição. 

Por esse lado, portanto, me parece que 

tudo fica pravenido e nem será mais pos-
sível que appareçam leis especiaes dictadus 
por favoritismo. 

S. exc. referiu-se depoi s ao peculio Je gal, 
votado no Senado, e atrecto, actualmen te à 
decisão da Camara. ' 

Or~, sr: Presidente, esse projecto que pas-
sou mfehzmente no Se nado (nao a poia dos do 
s1·. C. de Britto ) e que está na Camara para 
receber a votação, e uma verdadeira cala-
midade para os empreg-ados publicas, é um 
verdadeiro desastre. (Nao apoiadcs ·vehemen-
tes do s1-. C. de Britto). 

V. exc. sabe pel'feitumente que, ainda que o 
peculio legal trouxesse onus p11 ra. o Estado 
não se poderia evitar, como est:i plenament~ 
demonstrado, que a con tinuaçã'l do monte-
pio dos funcci onarios puhlicos, concebido 
como está na legislação que se decretou, 
accarrete a ruina da caixa do mesmo, e a 
do Estado, si esto o mantivesse pelos seus 
cofres. 

O SR. C. DE BRITTo:-Pelo contrario, no 
monte-pio federal ha um saldo de 3 mil 
contos. 

0 SR. MELLO FRANCO:-Sr. Presidente, O 
illustrado Ministro da Agricultura, o sr. Joa-
quim Murtinho, em seu bl'ilhante rel atorio 
que todos conhecemos, demonstrou de modo 
a nã'l deixar a menor duvida, que a continua-
ção da lei do monte-pio federal viria pesar 
tão fortemente sobre os cofres publicas, que 
dentro em pouco tempo todas as rendas do 
Estado seriam absorvidas. 

0 SR. C. DE HR!TTO :-0 sr. Joaquim Mur-
tinho foi infeliz em muitas opiniões ; pot• 
exemplo, o arrendamento das estradas de 
ferro. 

0 SR. MELLO FRANCO : -E' uma opinião 
fundada em calculas mathematicos. 

0 SR. C. DE BRITTO: - Tenbo muit'l medo 
de mathematica na sociolo~ia (Risadas ). 

0 SR. MELLO FRANCO : - E não precisamos 
ir muito longe para comprehender aquillo 
que e da primeira intuição ; não ha muitos 
nonos, havia se fundado o monte pio geral 
baseado em tabellas de mortalidade ; as 
prestações eram feitas pelo contribuinte, 
conforme o estado de va.liil.ez e ~Hlade de 
cada um. 

Entretanto, não tendo sido essas tabellas 
de mortalidade organizadas de modo a cor-
responder aos casos de mortes que s~ da-
vam, o que aconteceu foi a ruina completa 
do monte pio geral, o que accarretou pre· 
juizos consideraveis. 

O sR C. !•E BRnro :-As causas foram ou-
tl'a s. 

0 SR BARÃO DE S, . GERALDO :-Foi a má 
administração. 

0 SR. l\IELLO FRA1\'CO :-Como V. ex c. sabe, 
st• . Presidente, tivemos em nosso paiz di-
versas sociedades de soccorros mutuos, de 
auxilio reciproco, fundadas em tabella de 
mortalidade : a Protectora das Famílias, a 
propria Mutualidade e a Popu!ar I<'luminense. 
O que aconteceu 1 

Foi que as tabellas adaptadas não lhes 
garantiram a ruína sabemos que a insti-
tuição do monte-pio só póde existir, quando 
em sua organização são attendidos certos 
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principias fundamentaes, de modo que o 
serviço das pensões devem ser :i cus~a da 
quota dos contribuintes. Assim a edade e 
o estado de sa lide, são elementos fundam en · 
tae~. Entretanto, a elles ninguem attendeu, 
na organização do monte-pio que votou-se 
no Senado. 

Dous funccionarios de egual cathegoria, 
um velho ou gravemente doente, e outro 
moço e de perfeita sa úde, contribuem com a 
mesma quota. 

Ora um monte-pio que não se basea na 
probabilidade do tempo de vida é uma in-
stituição conclemnada a perecer. · 

Os moços que contribuem para o . monte 
pio sem onus para o Estado, contnbmrão 
du;ante toda su a viela em quanto estiverem 
válidos. ao passo que os velhos, tendo de 
pa crat· o tributo á lei da natureza a que to-
dos estamos sujeitos, esses morrerão e os 
benet1ci ados serão outros tantos ~ anguesu
gas sobre a caixa do monte-pio, de sorte 
que o resultado ser:i a ruina completa do 
monte-pio , porque não ha onus algum para o 
Estado. 

0 SR. C. DE BRITTO: -V. exc. está no 
falso presuppo~ to. 

0 SR. MELLO FrtAl\'CO: - E' a verdade in-
contestavol. 

0 SR. C. r.E BRITTO: - 0 monte-pio fun-
da-se na mutualidade. 

0 SR. MELLO FR ANCO : - Essa mutualida-
de não pode prevalecer ; poi s que não se 
fundo em tabellas de mortalidade. 

As di :fl.'erentes pensões e as outras fontes de 
renda subsidiari a que concorrAm J!ara _o 
augmento da caixa geral do mont~ pro, nao 
serão sufflcientes deante da mortaltdade dos 
velhos que concorriam com pensões eguaes, 
de sorte que a !'uina será inevitavel, s~Iv_o 
si o Estado concoreesse com onus pesadissr-
mos· mas sendo assim, dentro em pouco tem-
po todas as rendas do Estado seeiam insuf· 
rtclentes para fazer face ás despesas desse 
monte pio. 

Por conseguinte sr. Presidente, por essas 
razões o nobre Senador não póde argumen-
tar co~tra o projecto em discussão, porque 
esse do monte pio não deve passar, por s~r 
uma calamidade pa~a os empreg~dos publi-
cas. (Não apoiádo du sr. C. de Bntto ). 

Alem disso, sr. Pres idente, procurou s .. ex?· 
dizer que _devíamos i~itar a Constrtm-
ção dos E. Unidos, onde disse s. excJ que não 
ha aposentadoria. 

Senhor Presidente, eu~ creio que em ne-
nhum paiz do mundo (e todos nós que co-
nhecemos a historia daquelle paiz, ha tão 
grande e avultado numero de pensões. 

Durante a guerra de seccesslio, todos 
aquelles que nella se invalid~ram. fo_ram 
outros tantos pensionistas, e ate hoJe amda 
apparecem pretendentes, fundando os seus 
direitos nessa guerra. 

Vemos nos relatorios dos ministros dos 
Estados Unidos referencias ás pensões) que 
são consideradas como um dos grandes ma-
les da União. 

Senhor Presidente, parece que a argull!en-
tação do nobre Senador, qualquer que seJa a 
face por que seja encarada, não póde ser 

invocada contra a disposição do projecto 
que refórma o art. f04 da Cons~itu_i ç~o ; 
Constituição cujo arti go é dos mais InJUS-
tos, porquanto e c~rto que, n~ n~ esma occa-
sião em que elimmavam o. dirotto de apo-
sentadorias aquelles que tu~h am ~restad9 
serviços ao Estado, se concedw._a retorma a 
policia, cujos serviços não são mcontest~vel
mente superiores aos dos outros funccwna-
r ios . 

Como póde o nobre Senador ,.j u slifi~ar que 
a Constitu ição concedesse refoema lt [orça 
publi ca e negasse aposentação aos f~n ccwna
rios civi s 1 V. exc . nfio acha que e supre -
ma injustiça concedel-a a uma clnsse e ne -
cral-a a out,ra 1 salvo si v . ex c . achn r que os 
~erv i ços pres tados por uma são menores que 
os serviços prestados por outra. . . 

Eu creio, sr. Pres idente, quo o pro.Jecto e 
de summ a justiça; e, co m as cautelas e as 
reaTas que to murmos, elle deve sel' trad~
zido em lei. ( Mtúlo bem ! ll ui to bem ! lt!uzto 
bem! 

o S I' . 'l'ei :uil•a. da Costa('):- Sr. Presi-
dente vou em poucas palctv ras j ustifi car o 
meu ~oto a faVO I' do projecto. 

Na occasião em que se prontinciou o C~n 
gresso Constituinte sobre <\ nposentador.1a, 
eu Yo tei contra e lia em Ylsta dos abusos m-
quali ficave is que bavia poe _parLe daquell~s 
que mal interpretavam. as le1s. da Assemblea 
Provincial, e, ainda digo ma1s, abusos da 
propria Assem blóa. . 

Por essa razão, sr. Presidente, eu entend1 
nessa occasião que o uni co meio de. cortar 
taes abusos era abolir· as aposentadortas. 

Hojo , porem, sr. Pres idente, que o illus-
trado senador sr. Mello Ft•anco apresentou 
um proj ecto cauteloso que vem faze r• parte 
da Constituição, que não pode ser refor-
mada de um a sessão para ou tr~ , o, conhe-
cendo as difficuldades que mu1tos emp~e 
gados sofl'rem com a falta da aposentadorta, 
e principalmente aquelles que de um mo-
mento para outro se tomam co mp.Ietamen-
te invalidas, eu, consultand_o a m10ha con-
sciencia, e vendo que o pro.Jecto guarda t_?-
das as cautelas precisas contra abusos, nao 
posso deixar de votar por elle ; mas o faço, 
não pelas razões apresentadas em 2. · dts-
cussão pelos sr&. senadores Costa Sena e C. 
de Britto considerando que essas aposen-
tadorias foram contadas como um~ oft'en~a 
ao direito adquirido: entendo qn~ nao, havia 
direito adquirido, porquanto serta. ofl'ensa a 
direito adquirido si o Con gresso ttvesse e~
tabelecido que se co.ntas~e a aposentadoria 
daquelles que por let estrvessem aposenta-
dos. . 

Quanto ao peculio legal, acompanho a opi-
nião do illustrado senador sr. Mello Franco, 
porque estou convencido de que nenhum re-
sultado tem elle trazid o para o empregado 
publico· e mesmo porque não posso compre-
bender ~omo se possa estabelecer es ~e pecu-
Jio sem onus para o Estado. 

0 SR. C. DE BRITTO :-Mas pode se fazer 
experiencia. 

(•) Este discurw não foi revisto pelo orador. 
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0 SR. TEIXEIRA DA COSTA :-Estamos fartos mo tempo a classe dos empregados publicas, 
de experiencias, ellas sempre dão mau re - trata de sacrificar um, que é o melhor de to-
sultado . dos, para vi ngar o outro. 

Nessas condições, sr. Presidente, eu não O peculio legal, depois de longa discussão 
tenho escrupulo algum em .votar pelo pro- passou nesta Casa com grande maioria, e 
jacto, porque vemos hoje que um n~ agistrado nessa occasião s. exc. fez ouvir suas pala-
nom eado para uma comarca, fazendo gran- uas mais ou menos com os mesmos argu-
des despesas e ficantlo estabelecido durante mantos, lloj e expandidos na tribuna. 
3 ou 4 annos, te m ás vezes a infelicidede de Com prazer Vl que a sua opinião não pra-
ticar inutilizaJo, sem meios para continuar valeceu, e não podia ser de outro modo des-
a se manter. de que o Senado trata de conciliar, na sua 

O ~R . BERNARDINO DE LIMA :-Mas ell e nobili~sima missão, os interesses das elas-
não pude se aposentar em quanto uão tiver ses sociaes (Muito bem!) 
o tempo prec iso . Como todos vós sabeis, não é feliz o Es ta-

O sR. TE:rx EmA L'A CosTA :-Mns é um caso I do, não gosa de perfeita paz, si não vela 
de invalidez. pelos mteresses dos indivíduos e de todas as 

O srt . NEcEs io TA VARES :- Ass im, por essa · clllsses, empenhando-se pela sua trunq uilli-
argum entação, devíamos proteger qualquer dacle e bem estar. (Muito bem! ) 
individuo qu o ficasse invalido1 qualquer· ci- A nossa obri gação à trabalhar pela lavoura, 
dadão q u,e trabalha para a sociedade. pela industria e pelo t'un ccion alismo (apoia-

o, SR- 1. E IX ~IRA DA CosTA : - Mas v. ex c. •'Os ), que, como sabeis, nilo estão fe lizes em-
esta conf undindo o caso rle um homem que quanto não gosam das aaranti as do ruturv. 
póde se empregar em qualqu er ser':Iço com Desde que tenho a hon;a de tei:tbalhar nes-
o de Uill emp:egado publi co que nao póUe ta ca<a, ouço por vezes a voz do illu<~tre se-
t rabalhar s1n;w ?,ara o Es tad~o. . nador o sr. Mello Franco ao lado de todos os 

O sn. NEO ES ~ <) 1 A VARES :- bstou generah- meus co !legas oro curando recursos institui-
zando 9 prin cipio de v. exc., ?S outr·os tam- ~,:ões de ci'eliitÔ atim de proteger l1avraclores 
bem nao . ustentam a familm ? O Estado e industriaes . 
n~o obi' iga o int.lividuo a ser empregat.lo pu- Nesses intuito o Estado empenha par te 
blico. , . L tla sua renda ordinaria e levanta grandes 
~ ~R. fErxEm~ DA CosTA :-<:;1_. vamos ad- saques sobre o OI'Çamento extr:J.Ordinario. 

mlt.tir a ob.Jecçao .de v .. exc., na.o se co nce- O sR. l:lARÃO DI!: S. GERALDO :- Fica mui-
dari a apose ntadort~. a I~In g u e m. . to bem garantido. 

O Estado de l\11nas fo1 o um co da Umão 
quê cül'tou as aposentadorias em vista dos O s~ . CAM!LLO DE ~RITTo : - O fim ~o?re-
abusos. tudo e tornar tran~ UI !la, prospera e feliz a 

O SR . NEcEsro TAVARES :-A nossa Consti- classe dos iavradoies . 
tui ção tem servido de motlelo aos outros . O SR. BARÃO "8, S. GERALDO : - A lavoura 
Estados ; não d!lvemos tocar nella por em- e que gar~nte o. Estado .. 
quanto, deve ser sag"<·ada . . u SR. NEcE:siO. ~E .ainda se carrega com 

O SR. ME:LLO FRANco :-Mas ha meios de Impostos extraordmarws. 
revoga l a. 0 SR. CAM!LLO DE BRITTO : - Por outro la-

O sn . TEIXEIRA DA Cos'rA :- l•: llat tem ser- do, eu vejo que os nobres. Senadores, quan-
vido de modelo, mas não em tudo, v. exc. do se trata de desenvolver as industrias no 
não Jlúde negar que na nossa Constitui ção Estado, procuram discutir syndicatos, asso-
existe alguma cousa inconveniente. ciações cooperativas e tudo o que póde con-

Si o projecto do nobre senador o sr. Mello correr para nos dar o capital que é o prin-
Franco não mandasse fazer parte da Consti- c1pal factor. 
tui ção as disposições quanto ás aposentado - Entretanto, pergun to : depois que se vo-
rias, eu declaro que votava contra elle, po- tou a Constituição, qpal f'oi o auxilio no 
rem redigido como está, acautelando-se con- nosso orçamento ordinario e extraordinario 

·tra os n.busos, eu voto por elle. que se votou ate hoje para dar bem estar e 
Votando pelo projecto e dando as expli- tranquillidade á classe dos funccionarios 1 

cações porque o faço, tenho concluí do as O SR. NECESJO : - Temos dado o ordenado, 
observações que desejava fazer ao Senado. que e muito tJom . 
(Muito b 1n ! Muito bem !) 0 SR. CAMILLO DE BRITTO : - Ordenado e 

O St·. Cu milln de Bl'itto :- Sr. Presiden- gratificação pru labo•·e. Isto mal garante a 
te, o qu e me obriga a entrar nesta discus- subsistencia. . 
sll.o à a i:-:~pressão que me esta produzindo 0 Si tratarmo~ de enriquecer a lavoura ... 
empenho de um dos ma is sympatllicos ta- o SLt. BARÃO DE s. GE:RHDO : _ Com os 
lentos desta Casa, o illustrado senador dr. emprestim os a. 9, 5 ofu ! 
Mello Franco, pela votação de um projecto 

t C · · ã d t c O s '{ . CAMIL LO or: BR!'r ro: - A lavoura o 
nes a asa e a reJei ç 0 e ou ro na a- commercio e •t industria nunca estão salls-
mara. 

Facto extranbo, que faz recordar as insi- feitos i isso é de sua indole, pois que tém 
· nuações de Fabius Cunctator quando procu- :tspirações extensas ; o seu tlm principal é 
rava o tr iumpho de seus pianos. especular e enriquecer. 

S. exc f'oi Fabius nessa discussão; ba- O m. NwEsro : -E' uma accusação lllJUS-
vendo dous pro jectos que neqt á I. · vista ta que v. exc. esta fazendo á lavoura. 
parecem co ntradi zer· se, a aposentadoria e o O SR. CAM!LLO DE BRITTo : - Accusação 
peculio lega l, dons favores,;feitos ao mes- seria o contrario ; si eu dissesse qu~ não 

( 
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especulam mais e tratam de se empobre- í collega, o sr. senador Mello Franco (?'~sa~ 
cer · sinão trata de auferir lucrus, ella não d11s) ; s. exc. resvalando das aposentadorias, 
esta' em sua profissão. cahiu com todo o peso sobre o peculio legal, 

Sou o pcimeiro a dizer que a lavoura me- que disse: fo i projecto que infelizmente 
rece a maxim a atten<;.ão do Senado... passou no Senado . 

o sR. NECES IO : - Merece, mas não se tem As razões ap1·esentadas por s. ex c. , proce. 
feito nada para e lia. dentes de um talento primoroso ..... 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO : - Temos feito 0 SR . MELLO FRANCO :-Bondade de V. 
o que é po,sivel. mas devemos ainria fazer exc. 
muito mai s ; é a principal fonte de renda da O SR. CAMIEL0 DE BRITTO .. .. de habilissi-
nossa receita . mo argumentador, mas que foge do campo 

Até itoje nunca. neg uei o meu voto ao quando este começa a faltar sob os pés, (ri -
seu mellioramen.to . sad!J,s) procuram bases completamente a l!Jeias 

Como v. ex·c. sabe, tenho sflmpl'e estarlo ao peculio leg11l e mo nte-pio. 
ao lado dos laHMIOrlls, pr•ocurau<JO auxilia i· S. exc. ar·gumentou com tabellas de mor-
os c<Jm a creação de bancos, estr .. uias de fer - ta lidade, e 'ii ~ se que ellas te m f'alli ado, como 
ro, e co las , syntlicatos, imm i gr<~.ção, e muito aconteceu com a «Protectora rias ~amilius», 
ai nda falta nos; é a no. sa al11w ma t~ 1· . r.o m a «Mut uali dade>> e o «Monte -pi o Geral>>. 
(A poiados.) . . Mas, si as tabelias de mortalidade são dados 

Devem os então agora trn.tar da tranqUilli- que fa lham, e produzem assim um crach 
dade dos runccionarios pu b lico~. em todas as associações .... o sR. NE:-:E'ro : -Bem. mas esse projecto O sn. . BARii.n DE S. GERALDO :-Provenien-
vae augmentar a contribui ção da. lavoura ; te da má administração. 
desde que os gastos augmentam, onde vn.~ O m CAMJLLO DE Bn.rT1'0 .... e o monte-
o Estado tirar pam f11zer· face a ell as 1 So pio repousando sobre essa base , vae produ-
sobrec:u·regando a. lavoUJ'ft de impostos. zir de ,falques nos cofres do Estado ; e elle 

o m. CAMILLO nE RRI1'To :- A aposentadoria não deve assentar sobre es !e systema ele cal-
não vae au ).( rnentHI' as despe~as ao nosso or culos fall ive is. 
çament.o · ell a tem por litn tirar das repar- No tempo tlo Impet•io havia o monte pio 
t ições o~ e lllpr~'>gados in validos, que não gera l, que, infelizmente, fracassou; é exacto 
estão muis em estado t.lo servir, de produzir que o monte-pio dos servidores elo Estado 
para o Estado , que não p61e deix~.l os a ainda está em vigor. 
mingua de recursos; o que fazer Ja que o Sit. MELU> FRANCO :-Mas ameaça ruína. 
elles não pode m t.r•abalhar 1 , . . 0 SR . CAMILLO DE BRITTO :-E' que ainda 

A aposentadoria não só esta na consciencia não se contleciam os appare lllos de mutua-
da todos, como tarnbem em todas as leg!s- lidade, descoberta moderna, uma combina-
lações do mundo. ção fi nanceira que teve a sua or·igem na 

Nem pese m sobl'e o .espírito do publi c~ as Ailemanha, pela creo.ção de Simltze, adapta . 
considerações aer1momosas que foram feitas da na ILalia, sy::;tema Luratti e outros, tem 
pelo illusti'e Barão de S. Gera ldo. _ . percorrido todos os paizes da Europa, l.lc!Jan-

0 srt. BARÃO DE S. GERALDO :- Nao aporo.- do-se impl1.1 ntada na America do Norte e do 
do · a~rimonio~as , não : justifiquei o meu Sul com gr .. nde successo. 
voth em termos cortezes e muito convenien- A mutualidade é a propulsora do capital; 
tas, tanto q ne não fui chamado á ordem,. não se !'ormam só pequenas aswciações, mas 

O •n.. CAMILLO DE BRITTO :-Bem, retiro a tambem con ~ tru cções poderosiss imas ; levan. 
palavra acrimoniosas; escapou-me, sem o ta a agricultu ra e ultimamente, na propria 
sentir, no correr da di scmsão ; v: exc,. é Dinamarca, sa lvaria a industr1a ; é, não só 
muito benevo io, e nunca usa de acrimo nia i essencialmente humanitaria, como indus-
mas as suas palavras me calaram profun- trial. 
mente n~ meu espirito de republicano. 

Disse v exc. que nos Estados Unidos não 
ba nposenta<Jorias; sim, mas como di~se 
o nobre senador, sr. Mello Franco, là ba 
pensões e concessões escandalosas . Os 
chefes de departamentos e de t1·amways sã.o 
levados aos tribunaes por actos de prevari -
cação · isso não vemos fe lizmente no func-
cionali'smo do paiz, onde os ministros de Es-
tado, por sua pobreza, alliada a extrema pro-
bidade e dedicação, eram, outr 'ora, ch ama-
dos os mendi:ros de casacn.. 

Nos Estados Unidos, quando elles de ixam 
os cargos, sã.o depois chamados os re~s das 
estradas de ferro, os reis da navegaçao, os 
reis da bolsa. 

0 m . BAR.\0 DE S. GERALDO :-Porque elles 
lá Iuctam pela vida trabalham e esforçam-se. 

0 SR. CAllllLW DE
1
BRITTO :-Portanto, creio 

que o nobre Senador não foi muito feliz, 
apontando es~es factos da democr~cia ame-
r icana, e o mais in feliz de todos fo1 o nosso 

A. S. -- 19 

Conhecida , ultimamente, no Brasil, depois 
da Republica, pelos estudos do sr. conse-
lheiro H.uy Barbosa, cujos trabalhos geniaes 
tem sido in novações brilhantes na legislação, 
implantou se para proteger a famí lia dos 
empregados publicas. 

Como diz s. exc. que a mutualidade fun-
da-se em tabellas de mortalidade 1 São duas 
palavras completamente antagonicas ; a mu-
t ualidade à a entrada constante de uma quo-
ta pelos contribuintes que se auxiliam mu-
tuamente ; é a reunião de pequenas quan-
tias que depois se avultam pela constancia 
e perseverança sómente. · 

E' ni sto que se funda o monte-pio dos em-
pregados, e sem onus algum para o Estado, 
cuja intervenção podia-se dispensar 

Unicamente a inter,-enção do Estado é 
para formar a caixa, analogo ao que se dá 
com o cofre dos orpbãos. E' um emprasLimo · 
que os contribuintes fu zem ao Estado. 
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O nobre senador, o sr. Mello Franco, não 
foi, pois, bem informado. 

Pelos relatarias dos Ministros vé-se que 
no monte-pio civil ha um saldo de 3 mil e 
tantos contos i isto, porém, não acontece com 
o monte-pio aos mili tares, em virtude elas 
guerras e revoluções. 

Disse s. exc. que votaria sem o menor escru-
pulo, e com enthusiasmo, por uma reforma 
constitucionJl para o peculio legal, mesmo 
com onus para o Estado. 

0 SH. , BARÃO DE S. GERALDO :-Com enthu-
siasmo, não ; antes preferi isso. 

O SR. JoAQUIM DumA :-Si s . exc. prefere 
votar pela reforma da Constitui ção para o 

A minha admiração cresceu de ponto quan- peculio lega l, acho que com m <'~ iori a de ra-
do vi o nobre Senador, que passou o tempo zão s. exc. devia votar pela reformada Con-
mais aprazível da sua vida exercendo fu n- stitui ção no art. 104, para o restabeleci-
cções publicas e que conh ece muito de perto manto das aposentadorias . (Nii? apoiado do 
as lu ctas e difficuldades desta carreira que s1·. bani o de S. Ge1·aldo) . . 
não é appetecida por todos,aclmirei-m e quando Porque, senhores, como muito bem di sse 
vi s. ex c. levantar-se contra o peculio legal ; o nobre senador, o sr. Mello F r:mco, o pe-
o nobre senador o sr. Teixeira dft Costa , que culio legal sem onus para o Estado seria 
aqui no Senado tom sido um dos palacli nos uma calamidade para o empregado publico, 
de~sa classe a que pertenceu tantos ann os, com onus seria muito pesado ao Estado. 
qu ando subiu á tribuna, e!> perava que fosse Nós vemos, sr. Pce3idente, na parte rala-
combater as razões que lhe foram apre- tiva á aposentadoria no orçamento uns 200 
sentadas pelo illustrado senador, o sr. 1\lello e tantos contos ; si o peculio fosse com 
Franco. onus pat'a o Estado, essa verba em pouco 

o nobre senador, o sr. Mello Franco, co m· tempo se elevaria a um a somma que talvez 
batendo o peculio legal, quiz fa lar bem alto nas nossas condi ções economicas e 11nancei-
para. que se ouv isse a sua voz no seio da- r11s actu aes não pudessemos comportar. 
quell a casa de j ovens illustres, onde s. exc. Ist.o eu deduzo drlS aJ•g umentações que o 
não só por sua experienci a como pelas sym- i Ilustre senador apresentou para j ustiticar o 
pathias mu ito merecidas gosa de presti gio peeulio legal. 
e, com o so u di scurso feito no Sehdo, pode St·. Presid ente, sou elos primeiros a con-
ainda dar um golpe mortal no p~qjec to ora fessar que as reformas da Constituição de-
em discussão. Mas a sua empresa foi ar- vem ser mui to madurament'3 reflectidas, 
riscada. A Camarct pó de seg ui r o processo porquanto é sempre prejudicial ao mechanis-
de Henri que IV que, quando queimava um mo administrativo do Estado e da Nação, em 
judeu, mandava ao mesmo tempo queimar ge ra l, toda e qualquer reforma do seu .Pa-
um c!Jristão para que nin guem se queixasse. cto fundamental. 
(Risacla>. Mttito bem! Muita bem!) j Feitas essas considerações, sr. Presidente, 

. • . vou submetter á apreciação do Senado ao o s1• • • Joa~uun D~tl·a ( ) :~Ped! a pala- art. 3 .. urr.a emenda: (lé). 
yra, sr. Presidente, nao para dtscu tt~ o.pro - Pelo ar t. 3 .. , redigido como está, fi cam ex-
Jecto de. reforma do art. 104 da c.o tsttt~t ção, cluidos dos direitos de aposentadoria apenas 
n~as umcamento para offerecer ~ considera- aquelle funccionarios que durante o Imperio 
çao. do.Senado. uma emenda que me parece prestaram serviços geraes â nação. 
de mte1ra eq.mdade. . Assim, a magistratura naquell n, época era 

Antes, porem, de offerecel-a, pernnttam-me um serviço geral e passou, depoi s da Re-
v. e~c. e a Casa que eu adduza ~lgumas publica, para o Estado. . 
constderações que me fo ram suggertd~s pe- Naquelle tempo, como 0 Senado sabe, 0 las palavras do nobre senador o sr. barao de magistrado era sujeito a remoções constan-
S. Geraldo. tos e o cidadão que iniciou a sua carreira 

Como hem disse o nosso honrado colle- de magistrado em Minas, era por muitos 
ga o sr. senador Mello Franco, s. exc. ba- motivos removido para outros Estados; lá 
seou grande parte da sua argumentação serviam 10, 12, 15 anuas e depois voltavam 
em abusos commettidos nas aposentadorias para Minas, continuando a prestar os seus 
no tempo do lmperio, e como v. ex c. vê, sr. serviços de magistrado. Entretanto, pelo 
Presidente, isso não ó mo ti v o sufflciente projecto do honrado Senador, esses magis-
para combater hoje a I'eforma da ·Constitui- trados que foram aproveitados não podem 
ção nesse ponto . contar o tempo em que, por motivos inda-

O SR . BARÃO DE S. GERALDO :-Mas não pendentes de sua vontade, prestaram ser-
foi só esse argumento que eu apresentei. viços no mesmo ramo, em outros Estados. 

o SR. JoAQum DuTRA :-Effectivamente, e Assim, pois, creio ter justificado a minha 
s. exc. não póde negar, ~a pratica de sete emenda. (Muito bem ! Muito bem !) 
annos de Constituição tem demonstrado que E' lida, apoiada e posta em discussão a se-
os poderes publicas ficaram collocados em guinte : 
um circulo de sérias difflculdades e embara-
ços. (Apoiados). 

Foi exactamente a pratica constitucional 
desse tempo que me resolveu a votar, hoje, 
como voto, pela reforma do art. 104 da 
Constituição. (Mttito bem !) 

(') Este di scurso não foi revisto pelo orador . 

. , 

. Emenda 

Ao art. 3. · Supprimam-se as palavras -
á ex-província. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1898 . 
Joaquim Dutra. 

O SR. L. LoPES (Não devol vet& o seu dis-
cw·so). 

( 
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o s r. ltlello Ft•anco:- (Nfi.o temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão, e pt·ocedendo-se á votação 
da emend~ , é a mesm a. nppro vada, e bem as-
sim o prujecto, por do us terços dos Yotos 
presentes, o qual Yae à commissão de He· 
dacção. . 

0 SR. JOAQUIM ALVARES pede para CO llSI· 
gnar na acta que votou contra o projecto. 

0 SR. PRESIDENTE declara que O pedido dO 
nobre Senador será attendido. 

PROJECTO N. 151, DO SE~ADO 

relação áquelle que vae succedel-o . no po-
der não devo ter o menor constrangimento; 
neste, tambem, deposito eu a. maxima con-
fia nça, pois> todos o· sabem, fut um dos sua-
tentadores da sua ca ndidatura na convenção 
do 1. · dll setembro passado. 

Emq uunto, porém, estiverem de pé essas 
disposit,:ões da lo! n. 18, o Prestdente lta ~a 
se Yót' coust.rang1do, porque aquell es magts-
tratlos que ti verem mais meios de locomoção, 
c mesmo 111 ais desembaraçados, hão de ser 
mui· as Yezes os pre!'eritlos ; e muitas vezes 
ta m bem, ou t,ros magistrados, pelo seu espí-
rito acanhado, por seu retrahimento nesses 
perlidos, ou mesmo por St3 U caracter excessi-

Revogct os arts. 13 e .20 clrr. L ei 11 • 18, de !28 v:unente independente , que não querem se 
de nove1n~1·o de 1 SD l chegar· no Po tl er Exqcutivo, esses se acha-

rão em se1 i os embaraços. 
E' lido e entra em primei ra di!'cussão, o Purtnnto , senhores, ou acho que o unico 

projecto n. 151, do Senad o, rerogando os meio de acabar com essas dilficuldades e de 
arts. 13 e 26 da lei n. 18, de 28 Je novem · linnr 0 Poder Judiciario dessa dependencia 
bro de 1891 · do Executivo , é nos guiarmos pelo principio 

o sr. Jouqnim AJ\tares (barão de S. Ge· absoluto da antiguidade . 
raldo) :-Sr. Presidente, tentlo eu ofl'erecido Foi guiado por esses princípios e sobre-
o projecto em discussftn, julgo-me obrigado t udo pelas boas licçõos que tivemos no re-
a dar ao Senado as razões porq ue propuz a gimen passado, que eu, o menos competente, 
revogação dos arts. 13 e 26 da lei n. 18, de (neto apoiados) me atrevi a propor a reforma 
28 de novembro de 1891. dessa lei. 

Como sabeis, o Poder Judiciario é uma Tendo justificado o meu vo~o, eu me sen-
das alavancas da sociedade; não se póde to convencido de que o proJecto merecerá 
comprehender um paiz bem organizado sem a httenção do Senado. (Muito bem !) 
uma justiça independente e illustrada. o sr. Levindo Lo}H!S :-(Não devolveu 

Pela nossa Constituição, cs tres poderes, o o seu di>curso) 
Legislativo, o Judi ciario e o Executivo, são o s•·· ltlcllo F1•anco: -Sr. Presidente, 
independentes; cada um delles deve g~rar tenho necessidade de justificar o voto que 
na sua orbita, apenas com o laço de sohd~- vou dar contra o projecto do honrado ee-
riedade a cobesão que devem ter no exerL:t- nadar. 
cio das suas attribuições. o nobre senador que acaba de f~lar deu 

Pelos arts. 13 e 26 da lei n. 18, cuj a revo· em geral as r <J, zões que eu poderi a ter dado 
g~;tção eu proponho, o Po?er J~dici a_rio está contra o projecto, mas como em uma das 
sujeito ao Poder Executivo; e ass1m que, suas razões me pareceu que s. exc. estava 
para a nomeação dos desembargadores, se de accõrdo, por isso vou justificar o meu 
organiza uma lista de dez, que é levada ao roto. . 
Presidente do Estado, afim de que este faça Sr. Presidente, estou de accôrdo com o tl· 
a escolha. De modo que póde se dar o facto lustrado senador, o sr . La vindo Lope s> quan-
do ser o ma gistrado se mpre contemplado do disse que o proje ('.to fere de fren.te .a 
na lista, e nunca nomeado. Constituição do Estado; realmente, asstm e, 

O mesmo acontece em relação aos j uizes porque a Constituiç~o , dispõe que o access?. 
de direito. uos magistrados s~Ja regulado por mereci· 

Foi sr. Presidente, attendendo a essa ra- niento e anti guidade. 
zão q~e no tempo da monarchia, em que a Portanto, sr. Presidente, vê-se que dous 
escolha dos desembargadores era feita as· elementos fora1!1 ~xigidos . 
sim, em que o Poder Executivo tinll~ certa O Pod~r ~on stttumte entendeu, por t~d?s os 
discreção na escolha, depois de mUitos an- modos lumtar ao governo a escolha de JUiza~, 
nos os nossos legisladores os nosso3 ho- .porque estava provado por longa e dolorosa 
me~s publicas viram-se forÇados, na neces- j uxperiencia. que . o arbitrio do governo era 
sidade de regular a nomeação destes mem- sempre em detr.lment.o elas boas escolhas, 
bras da alta magistratura, a attender á an- de modo que ~o1 prec1 so dar-.se para a base 
tiguidadp, porque dava·se o facto de juizes dellas o merecunento e .a anttgmdade. . 
de direitos serem contemplados em todas Para o Supt'emo Tr1bunal . do Imper10, 
as listas, e nunca serem escolhidos . era só a antiguidade que serv1a de base a.o 

Declaro ao Senado, com a maiol' franquo- accesso, m.as. para a Relação o governo t•: 
za, que não proporia essa eme nda, se não nha o arb ttrw ~e esc?lher, dentre os deaem 
tivesse de findar o seu exercício presiden- bargadore~ mats antigos, aquelle que por 
cial o illustre sr. dr. Bias Fortes , porque seu merecunento .Pudesse p~eencher o lagar 
jogando esta lei com certa discripção que va go, dentro da lista dos qumze. d . 
elle tem na escolha, eu que nelle deposito Ten?o eu tido ~ honra de fazer parte a 
a maior confiança teria talvez escrupulos de com~tss!!.o espectal .que elaborou a Con-
propor essa medida· mas infelizmente para stitmçào do Estado, VI que era o pensa.mel'_l: 
o Estado de Minas, 'este ~osso amigo està t? geral adaptar-se os dous elementos Ja. 
por dias a terminar o seu mandato, e em cttados. 
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Era preciso que essa esphera de arbitrio 
tlada ao governo fosse reduzida pelo nume -
ro do~ ma gistrados submettidos á escolha, e 
assim o Poder Constituinte limitou a 10 
esse numero, afim de ser tirado delle o de 
mais merito. 

Pa.nt preencher os Jogares v;igos nas co -
marcas elo Estado, foi redigida uma lei que 
organizou o prn,iecto constituci onal, no art. 
67 a que me referi. 

Sr. Presidente, eu penso que os muitoR 
exemplos q fl temos tido da apprecinção fei -
ta pelo j!'Overno, relativamente ás nomeações, 
nos levam a crer que nem sempre o mel'-
mo j!'OVerno e j!Uiado pelos bons princi-
pias e muit as vezes se illude. 

Em outros Estados da Republica tem -se 
procurado fazer essas nom eaçõ~>s , não pelo 
governo, mas sim pelo proprio Poder Ju-
diciario. 

Assim, nos Estados do Rio e de S. Paulo, 
o merecimento e aprec iarlo pelo Tribunal 
que faz a. lista que tem de ser· apresentada 
ao governo, acompanhada pela informação 
do Tl'ibunal. 

Assim o melhor »lvitre. talvez, fosse o de 
entregl'lr-se á ::tpreciação do merecimento ao 
Tribunlll Superior ; quanto á antiguidade 
si por um lado supprime a acção do go~ 
verno, qlJe nesse c11so será adstricto \1. esco -
lll?r aqnelles que têm mais tempo na car-
reira. por outro larlo. sr. Presirlente a an-
ti guirlnde só por si offerece alguns 'incon-
venientes. 

Com efl'eito, vemos que a antiguidade não 
serve sinão para evitar o arbítrio do go-
verno. 

Je ?oder as nomeações, desde qu e estas ad-
q u.1ram o caracter de vitalic iedade e perpe-
tUidade. 

Entretanto, pel a. organização dos tres Pode-
res vê -se que o Poder Judicial'io figura en-
tr.e os dous outros, como orgão de sobera-
nw, embora não dimane directamente della 

O Poder Executi\'o fica armado de cert~ 
arbi~rio para non~eações, .mas que t.leve ser 
corn ~1~0 nas le1s. organ1cEJs pura que se 
const1tua uma mag1stratura Yert.l at.leirumen-
te independente. 

Eu di s~e sówente que a ; ntiguidade era 
um bom elemento, mas de modo algum pó-
de .ser . UI~ . eleUJento pal'U apreciao,:ão do 
me1 1to JndJv ldual t.le caua magi~t1·ado por-
que não e a organização robusta c ·I ;;z , de 
atJ·aves•al' em gr~ nde in ter ' alio de tempo, 
que yae collocai' o mag1 ~tl'ado em posição 
super·JOr ars outros . 

O merecimento ' ale muito e esse não é 
o r esu ltat.l o do tempo. 

Sr. Pre~ idente, o proj ecto do nobre sena-
d?r, ferindo de frente a dispo ~i<;~lO constitu-
CIOnal que l'egula a prOUiOÇão do8 magis-
trnt.los e a nomeação dos membras do Tri-
buual da Re l ~ção, me parece que não póde 
ser adaptado pelo Senado, e, por isso , venho 
dar o meu voto contra elle. (Mui to bem ! 
muito bem!) 
Nin~uem Elais pedindo a palavra, encerra-

se a dt s cu~sao e, procedendo-se a votação do 
proj ecto, ê o mesmo rejeitado e vae a ar-
cl!ivCJr-se. 

PROJEO'l'O N. 15'2, DO SRNADO 
R et:oga o cap. V li e o cwt. 205, da lei n . 18, 

de 28 ·de noverr.b1·o de 1891 
O SR. BARÃO DE S. GERALDO : -·E ê pouco 1 
O sR . ~IELLO FRANCO: -E' muito pouco. E' lido e entra egualmente en~ I.. di scussão 

Vou explicar. Sr. Presitlente, h a homens o p:oJecto n. 152, do Senado, revogando o 
que foram dotados de uma OI'ga nização ro- capitulo VIl e o art. 205, da lei n. 18, de 28 
busta e forte, capazes de viver por 'um lon- de nove-mbro de 189 1. 
go eSpdÇO de terr:po. O sr. Junqnim Aharcs ('barão do S. Ge-

raldo . :-Sr. Presidente, desis~iria da pala-
Então, o fa cto, inteiramente Cflsual de vra,!1 não fosse auctor do pro.Jecto em dis-

tar a Providencia Divina dotf'ldo a alg'uns cussao. 
homen s de um n. org11nização fnrte e robusta, Os tribuoaes coneccionaes estão tão eles-
capazes de vivPrem por largos annos. e rle moralizaJos que me parece urro haverá um 
ter nPg;tdo a antros o me>~mo dom esse fa- só "<•to contra o pl'ojedo. 
cto pndcrá servir para preterir a ~apacid ~t- O SR. L~::vJNDO LOPI!:S :-Pois não posso lhe 
de rl~ ontrM que se entregaram ao estudo, garantir que o meti e contra ; t; ii o ha no 
appl:c::tlidO. e d~>senvolvenrlo sua intelligen- EstaJo um só tribunal correcci onnl dus mo-
c~a co nsnm llldo seus esforços na vida judi- ralizudo. 
CJal1 . . ., O SR. BARÃO DE S. GEnALoo :-Ao menos é 

.Não e a fllt}1 lldatle rlo tempo, nem a orga- a opinião gel'a l quo tU tenho ouvido isto 
li.JZn ç~.o robus~a do in dividuo! flUe rlevia pre- I é ~ u e. ell es uão .satii>fazem os fins e qi'ie são 
sJ.dir a ap r· mação do mereCJ:nt~nto dos ma- ate Hi roust tt,uciOn aes. poi s que a Con,Litui-
gJs~rrt dO"'. . . . 1 çâo m:, r!lla c1ear· o jury tJ uão o tribun , l cor-

SI a untl![llldnt.le por Sl ~ 6 1\er·ve para sup- rc- cciniJH I. 
Pl''IIDI~ o_ aJ·bitr·in, ellll e in sul"liciente para a u m. LEVJN DO LOPES :-0 tril.Junal ttJifeC-
apreCJa~ao do mererime.nto ; póde ella ser cionnl ê o pPqueno .i u,.y . 
u~ m~10 coercl~tvo aos ab.usos do. governo, Osa. BARÃO DE S. GF.RHDO :- 0 ju1·y e 
mas IHLO um mew convemente e JUSto pal'a co u~a mu ltt• di.ft'e l'ente. 
o accesso. _ Seulwres, eu d1zia quo mo abstinha da pa-

0 s~t. BARAO ~E S. GERALD~ :-Então a 
1
1avm, e quu se rr::vogasse a lei que creou 

Const1tutção esl<~ .e~u .coutrat.!Icção, porque os trihunCJtJs correccioi:t :.os . 
torn!l o Poder· Jutllciarto dependente do Ex - Cotn o o tn eu nobre collega, o sr. Levindo 
ecutivo. Lop..-s, acl.Ja que ê um tribunal que corres-

O sR MELLO FRANCO : -Não torna depen- pondo a· s Iins dà ~ ua creação eu tenllo ne-
dtmte sómente pelo facto de' caber . âquel- cessidB;de de dizer algumas p~Iavras mais. 

( 
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Pelo que tenho ouvido de pessoas compe- ' 
tentes, esse tribunal correccional póde per-
feitamPnte ser supprimido ; eu, me achando 
ha muitos annos arredado desse estudo de 
leis, penso e junt11mente commigo muit.al' 
pessoas competentes a quem consultei, que 
esse t.t•ib u n ~ l correcr.ionn l e um enxerto in-
coJ1:1titucional, po tqu e a lei man da estabele· 
cer o jury, pre~id do pelo juiz tle rlireito, ao 
passo que o tribun al corr·.~ ccional é presidido 
pelo juiz substituto, qu e pela Constitui çã.') 
nãO e YitaJi ciO. 

Pergunto nos nobres SenCJrlores : co mo se 
foi enxert.ar o~l'e t1·ibunal nu Constituição 1 

E' cHrto, disse. que os t1·ibun ae& r.orrecci'o-
naes não pree nchPm os fins a c; ue foram 
creados, flst}io muito rifl~n . ot·rd izaclol', e por 
isso eu proponho D ~ upp rossão dellcs. 

O SR. L ~;vJ NDO LorE; :-Si eu pud esse ac-
ceitar a idea do nobre senador, eu dir-i fL que 
ó jury cstà tão desmora lizado como o tribu · 
na 1 correcciona 1 

O !'R. BARÃO Dli: S. GERALDO :-Sim, mas se 
no jnry M jurados na JPa ior pa1·te, como rliz 
n nobre Senad O!'. não sabem exet·cer ns fun -
cções do seu Cflr!!o, os juizes de direito e 
os promotores são os culpados, porque devem 
encaminh ar essa instituição para a elevada 
mi ssão a que está destinada. I 

Ass im, eu penso que tenho justificado o 
meu pro i e c to, e os nobres Senadores, que 
com certeza estudaram a questão, darão o 
seu voto como entender mais conveniente. 

o s r. J_, Lopes :-(Não devolveu o seu 
dil'cnrso ). 

Não luwendo mais quem peça a palavra, 
encerra. se a discussão e procedendo -se á vo -
tação rlo proj ecto é o mesmo rejbitado e vae 
a archivar-se 

0 SR • .MELLO FRANCO pede para. se COUSÍ· 
gnar na ::tc t.a. qne votou a favor do projecto 
com o intuito de emendai-o em 2.· t.liscus · 
são. 

0 SR. PRE·HDENTE declara que O pedido do 
nobre Sen a,dor será ~Jttendido . 

PR OJECTO N. 39, DA CAMARA, DE 1895 
Licença a rl i r e rs~s f'un cciM~a 1' :os ele j t,stiça 

E' lido e enLru em ~. · di scussão co njun ct.a-
mente com ns emenda~ iá ndo ptnt.I CJS em 2. ·, 
em l'f'~8fiO rl e 20 el e agos'to de 1896 . o proj e-
rto n. 39. da CamHI'!l, t.le 1895, concfldancto 
lice nça fi diversos funccionflrio s de jul'ti ça 

Não liflVend o q11 em peca a palavra. en c~> I'
:ra-se a. cliscu•são, H pr·"cedcnd o-se á votflção 
r 111 escrut 111io serreto, e o proj ec to r rj eitado 
),ur 12 vot(ls r.ont!'a um e V<H• }L archivar -
~ , flc ftnrl o prPjndirada a. emenda. 

Nada. m>liS havendo n trat>•l'-Stl . o SI' . Pre-
Fid t: nte t.I es igna p:<ra 20 do corrent e, a S•~
guinte 

ORDEM DO LJlA 
I. • PA 111' 1!: 

. Até um a l1o ra da t>.rde : · 
L<Jitura <la actCJ, expediente, a prtJ•ent~ção 

de pareceres, projectos, indicações e req ue-
·riment•. s. 

2.• P.\RTE 

Até quatro horas da ü1rde : 
Segund ft niscussão do pr,·.i~cto n. 129, da 

Cam ar.~, de 1897, contendJ di ~ pos i çõ s sobre 
a admissão tle riscaes e a nãu J'OI 'IIl fl<;ão de 
mesas eleitoraes. 

Primeira discussão do r•rojecto n. 153, do 
Senado. re vll~"ndo a lei n. 32, de IR tle ju-
nho de 1892, que auctoriz <L o I!OI'ei·no a pro-
mover a llllllli gração de traba lll adore~. 

Levau ta ·se a ses, ão. 

ACTA 0 .\ 44.~ SE .ÃO OR DINAHIA, AOS 20 
DE AG OSTO DE 1808 

PHEõ!PE'\C IA DO SR. ANTONlO MAI'.11NS 
(Vice P1·e,i ·l, nte) 

SU \l~L\1110 :- Aeln. - F.spPrlil'l11 P. - El•'i~ão da 
~I P,a . - 11 iscn rw rl •1 ~ r . ;lllllliii :J ~ t ai·Lins. - ll e
rlnrçi\•i finni .--Ord t> rn rln ri ia . - L'ro jerln n. 129, 
da Carn , ra . rl c p;·17, cn ntPwln d i ~ Jl ":< ' rü ·s sc•bre 
n arlmi •s:lo rir. fi;;r~ · ·s 11 a n ~o [Oi'Ol ~ ('à • • th! mPsas 
r· l ei tor~'s.- t ·rnj· · c to ti lf,3. rio 'An;lll11

• revo-
Ç!~nrlo a Jri n ê''.?. rir. ·s rl• ju,ho rir t~0~ - Dis-
rnrso~ rios ~ r• .lnaqui•ll ,\\ va re' . ~ J r. r l o Franco 
e .loaf!nim Oult'a -Oor Jarar;\n ri >l vnlo do sr. 
.loaf]Uitn Al,•are.<.- Orli em rio dia srgu• iii.P.. 
Ao meio dia, feitl'l a cha.ma.rtn.. achn.m-se 

presentes os srl'. : Antonio Martins. Necesio 
Tavares. Joaquim Dut,ra , Levindo I.ope~ . Re-
héllo Hort11 . . Jo11qnim A]v!l ras, Cami ll o de 
Britto, P. Drumnnd, Carlos Sá. Bern;~rdino 
de Lim a, Mello Fr11n eo. Ferreir>l. Alves, Tei-
X('Iirn. da Cost.a.. Gome~ da Si lva, Rnquette, 
Nogueira e Kubitschek, faltando cem causa 
participad>1 os sr>~. Si lvi a.no Rrandão, Oli-
veira Penna. Frederico Au gusto , Rocha La-
gôa, Josino de Bl'ito, Costa Sena e Vo.lla-
dão. 

Abre-se a sessão . 
E' lid a e ilpproYarln a neta da antecedente. 
0 SH. I.' SECR E1'A RIO dá conta do seguinte 

EXPF.DlEN'TE 
Um officio do l'l'. 1.· Srcl'etario dn Cama-

ra, rl evolvendo 11 propogição n . 124, relativa 
á. subsLituição de lentes e profNsores dos 
Gymna~ios. vi. to te1· . ido l'flje itud:l n Pmen-
da n. 3, ofi'er·ecida pelo Sr narl o fi referida 
proposição. - Fie .1 snlire a mes11. pnra entrar 
na ordl3m dos traba lhos. 

Outro rio exm . sr. dr. Fr;; nr is ro Si lviano 
de Alm eida RI'AJI lãu , ue 15 do cor i enle, re-
nunciand o o ú.irgo de Senarlor·. Y i~ i.o ter 
sido eleito. reconbecirlo e prochtlll Hdu Pre-
sidente do Eslado para o peri odo constitu-
rionnl a iniri:n• se n 7 de ~ete l1lhro proximo, 
despedindo-se com pesar e ch eio d·' s}• urlades 
nesta di tincta, A respeitavr·l cnrroração, 
on-ie pm' P"rt.e de f:f'lltS honrariM rollegas 
for>ll11 lbe rlil'pen •:r dHs ::ts ma.i~ si!!llilicativas 
provAs de confi ::lll ça A ronsirleraçl'i.o. 

O sr. Presidente dPclnrn qu n o Senado 
fica inteirado :que deixa de mnnd:!t' o offi-
cio á. commissão dA Constituiçfio e Pode-
res porque o mandato não é imperativo, 
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que além disso ó incompatível o cargo de Art. l. · Fica derogado o art. 104 da Con-
Pres_idente com o de Senador; que vae se stituição do Estado e substituído pela se-
officlar ao governo para os fins convenien- guinte disposi ção : 
ies · A aposentadoria só poderá ser dada aos 

O MEi liiO S " . declara mais que, ve r ifi can- funccionarios publicas em caso de invalidez 
do-se a vaga do logar de Presidente do Se- no serviço do Estado, obser vando-se as se-
nado, em virt ude da renuncia do exm. sr. guintes regras : 
dr. Silviano Brandão tlo cargo de Senador, 
vae se, na. fÓI' ma das praxes estabelecidas, § 1. · Desde esta !lata o Pt'asirlente do Estado 
]>rocedcr á eloiç·ão para preenchimento dessa. ê auctorizado a conceder aposentadoria aos 
vaga. funccionarios publicos que a ella tiv·erom di-

Para esta ele ição são recolhidas 17 cedu- reito, quantlo provada a invalidez por in spe-
las que, apm·adas, dli.o o seguinte resultado: cção de saúde e contarem mais rio 10 ao-
Antonio Martins, lô votos ; Necesio Ta v a- nos de effectivo exerci cio. 
r es, 1. . § 2 . · Ao funccionario que tiver 30 annos 

O SR . PRESIDENTE convida o sr. 1: Secre- uc. servi ço compe t~ aposentadori a com or-
tario para occupar a cadeira da presidencia denudo por inteiro. 
e rectificar n. votação. § 3. · Ao funccionario que tiver mais de 

O sn.. 1: SECRETARIO, occupando a cadeira 10 e menos de 30 ànnos, compete aposenta-
da presidencia, rectili ca a Yotaçlio o pro- doria com ordenado proporcional ao tempo 
clama eleito Presidente do Scn::do o sr. An - que lhes corresponda na razão do IJ30 parte 
tonio l\lartins, a quem convida para assu . por anuo. 
mir a cadeira do. pro.- idencia. § <1 • A aposentadoria ê dada com as van· 

o !'ir . Antonio illarCins , occupando a ca- tagens do cargo que o funccionario esteja 
deira da pres id encia , ngradece uos seus il- exet•cenrlo, ha dous annos, e os que não ti-
lustres coll egas a prova de consideração verem esse te mpo de serviço só poderão ser 
que acabam, generosos, de dar-llle, elevan- aposentados com o ordenado do cargo an te-
do-o ao nlto posto de Presidente deste re- rwr. 
speitabilissimo ramo do poder l egi~lativo do Estado de Min as Ger~es , e declara que, § 5 .. Não se considera tempo de serviço 
.para corresponder a tao grande confi ança o de licença s e de enfermidades que se pro-
fará o quanto puder .para desempenhar o~ longuem por mais do seis mezes •J tempo 
.seus deveres, invocando a. cooperação dos c~nsut~li~o !lO ~esempenhu de emprego que 
seus illustrados collegas. nao d~ dlretto a aposentadoria, ou qualquer 

Verificando-se a vaga de Vice -Presidente outra mterrupçllo de exercício da funcção 
·-em consequencia da eleição do sr . Antoni~ publica. 
Martins para Presidente, vae-se proceder á. § ô. · Para calcular-se a aposentadoria, se-
eleição de Vi ce-Presidente. rão divididos os vencimentos em tres par-

Recolhidas 17 cedulas , é eleito o sr. Nece- t es , sendo uma parte considerada como gra-
s io Tavares, por 13 votos, obtendo os srs. tificação e duas como ordenado. 
Rebêllo Horta, 2 votos ; Joaquim Dutra e Art. 2 . · Não se comprehendem na classe 
Joaquim Alvares, um voto cada. um. dos empregados publicas, para terem direito 

Dando-se a vaga do Jogar ele 1. · Secreta- por seus serviços á aposenta1oria ou á re-
r io, com a eleição ·.do sr. Necesio Tavares form a, os guardas municipaes, os collecto-
.rara _o cargo de Vice -P_residente, procede-se res e seus agentes . e escrivães, os adminis-
:a ele1ção.para proenchtm ento dessa vaga. tradoJ•es e escrivães de recebedorias ; em 

Recolll ldas 17 cadulas, ê eleito o sr. Joa- geral todos os empregados que, não tendo 
'QUim Dutra, por IG votos, obtendo o sr. P. aasen tamento em folha, apenas perceberem 
-Drumond um voto. salal'ios ou vencimentos diarios, porcenta-

Veri_ft cando-se a vaga do Jogar de 2: Se- gens, emolumentos, custas ou gratificações 
cretarw, com a eleição do St' , Joaquim Du- e os que exercem cargos tran sitorios de 
tra para 0 ca rgo de 1_. Se r t · tl commissão, ainda que sem tempo determi-
s e a eleição pat·a preenclJi~'l!n~~~~.eS~o~:g:- nando e com ass_ent_amento em folha. 

Recolhidas 17 cedulas, é . eleito 0~ sr. p: . Art. 3: Nas llqUtdaç!!es de te~po de ser-
Drumond por 15 votos. obtendo os srs. Ber- VI ÇO pa~a a aposentuçu.o computar- se-h~ o 
na,rdino de Lima o Got{les da Silva um voto d~ serviços prestados em . ca~go~ provm-
<lada um . 

1 

ct .les .e gera~s que dava~? dtretto a aposen• 
. _ tatlorta em v1rtude de le1s anteriores respe-

. Passa_- se a ap ee.sentaçao (~e pAreceres, pro- ctivas, em vigor até a promulgação da 
. Jectos, mdtea ções e requerimentos. Constituição, observadas as regras estatuídas 

~ ~R. LEVINDO L~·PE<, por parte da com- nesta data. 
.nnssao de Redacção, otr,rece a seguinte : Art. 4: Emquanto por lei ordinaria não · 

tlcar regulado o modo porque se devem fa-
Redar:ção fino l ze1' a~ liquidações Je serviços e inspecção 

A commissão de Redacção offerece para a de saude em cargos publicas que dêm direi-
discussão a seauinte redacção tina! d to á aposentação, observar-se-hão os precei-
j ecto n. 129, u~ Senado, de reforma d~ ~~t tos da le~ n. 2.138, de 27 de outubro de 1875 
104 da Consti tui ção do Estauo . . e respecttvo regulamento n. 73, de ll de · dezembro do mesmo anuo. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes dtJ-1 Art.. 5: O funccionario aposentado consi-
.creta : . dera-se incompatível para qualquer empre-

{ 
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go publico ; e quando acceite emprego ou 
commissão da União estadoal ou municipal, 
com vencimentos taxados em lei, perderà 
ipso fa cto o vencimento de aposentadori a, 
na fórma do art. 10 das disposições tran sito-
rias da Constituição. 

Art. 6: Os funccionarios já aposentados 
ou os que se aposentarem desta data em 
dean te não tê m direito a melhoramento de 
vencimentos outorgados por leis posteriores . 

Art. 7. · São applicaveis á. reform a dos 
officiaes e p raças da Brigada · Polici al tod.as 
as disposições relativas á aposentadori a, 
consignadas na pr()sente reforma constitu 
cional, que dever.â ser incorporada á Consti -
tuição, M fórma do art. 12l das-Disposi-
ções Geraes . . 

Sala das commissões , 20 de agosto do 1898. 
-Levintlo Lopes.-Joaquim Dutra .. 

O ~ms ~ r o SENHOR requer dispensa de im · 
pressão e de interstí cio afim de que a mes-
ma redacção seja imruediatameute di scu-
tida. 

Approvudo este requerimento, entra em 
discus~ão e ê approvada, sem de l.Jat e, a re· 
ferida rell,lcção, a qual Vfte a copiar-se para 
ser remettida :\ Camara dos srs. Deputados. 

Passa-se á. 
SEGUNDA PARTE D.-\ ORDEl\1 DO DIA 

PROJECTO N. 124, DA CA~IARA, DE 1897 
Contém disposições sob1'e a admissão de fi scaes 

e a ncio {on naçcio de mesas eleito 1·aes 
E' lido, entra em segunda discussão por 

artigos successivos e ê rejeitado, sem deba-
te, o projecto n. 129, da Camara, de 1897, 
contendo disposições sobre a admissão de 
fisca es e a não formação de mesas eleilo-
!'aes, o qu al vae a archivar-se, olficiando-se 
a respeito á Camara dos srs. Deputados. 

PRO JECTO N. 153, DO SE~ADO 
Reooga a Lei n. 32, ele 1.8 de junho de 1.892 

E' lido e entra em 1.' discussão o proje-
cto n. 153, do Senado, revogando a lei n . 
32, de 18 de junho de 1892, que auctoriza o 
Governo a promover a immigração de tra-
balhadores. 

O sr. Joaquim Alvares (barão de S. Ge-
raldo) :-Sr. Presidente, venho apenas de-
chlrar que o projecto apresentado pelo no 
bre senador, o sr. Mello Franco, é simples -
mente attentatorio contra a lavour-a de Mi-
nas. 

S. exc. diz que tem-se gasto com a immi-
gração 7 mil contos em 4 annos. Eu direi 
que a lavoura do Estado concorreu com 61 
mil contos para os cofres publicas, em 4 
annos ; não ê, portanto, demais que o Estado 
gaste sete mil contos em supprimento de 
braços para a mesma. 

Em todo o caso, como a lei tem muitas 
disposições que podem ser supprimidas, me 
reservo para na segunda dis :mssão apresen-
tar emendas revogando alguns ar.tigos des· 
sa lei que eu acho que devem ser elimina-
dos para o bom andamento do serviço · de 
immigração. (Muito bem !) 

O sr. l'llello Fl'unco :-Sr. Presidente, o 
illustre sena1or, referindo-se ao projecto 
que t ive a honra de· apresentar, disse C[U() 
elle ê attentatorio á lavoura do Estado. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO :-Porque aca-
ba com o supprimento de brdços para ella .. 

0 SR. MELLO FRANCO :-V. exc. sabe que eu 
apresentei esse proj ecto inspirado nos mais. 
altos e sin ceros interesses do Estado, e, por-
tanto, te ndo em vista. a prosperidalle de to-
das as indu:>tria.s, não pod ia ser meu pensa-· 
mento apre•entar projecto que attentassfr 
contra a indu~tri a agrícola, que sei ser a 
melhor organi zada e póde-se dizer, a unica. 
fonte de re ndtt publica. 

Sendo, portanto, esse o meu pensamento , 
é claro que considero a lavoura altamente 
prejudicada pel a immigro.ção es lipendiada 
pelo Estaúo ; o que coHVém a ell a ê a immi· 
gração esponlanen, poi o que. ~ e n cl o ella a 
princi pal industria que conco rre co m u ren-
ua Slll'li ciente parn. a manu tenção de todos 
os en cargos do Estado, dere mos tambem 
poupar·-Jhe as despesas qu e nos pareçam 
disp e n sav e i~. . 

0 SR. BARÃO DE S. GERALD O :-Nesse sen-
t ido eu estou prompto :t cort~ r o que fôr 
dispensado, mas não d i~p e n sa r o se eviço. 

O SR . 1\l ll:LLO FRt\.t'WO :-Vemos qu e duran-
le o actual período presidencial tem-se gasto 
per to de 8 mil contos com o serviço de im-
migração , entretanto, os resul tados que te-
mos ob tido não correspondem a esse enorme 
sacritlcio do Estado. 

Pe nso que se deve procuri:tr attrabir a 
immigração espontanea, porque é a que con-
vé m ; sabemos que o agricultor extrangeiro 
é mais ou menos fixo ao ~ ó l o e nada aven-
tureiro e difficilmente , qu ando não é attra-
hido pela q uasi certeza de prosper iclf1de em 
outros paizes, abandona o seu ; de sorte 
que a immi gr<~ção esponta nea para nosso 
paiz é dilficil, não ha duvido , mas temos os-
meios ele attrahil-a o facilitai -a. 

O que temos visto frequentemente e tam-
bem o que nos mostram todos os homens. 
mais competentos ê que os immigrantes 
vindos para o Brasil, em sua maior parte, 
residem no littoral, o não são ve!'dadeiros 
agricultores ; de sorte que aqui cheganclo e. 
não encont rando o que esperavam, procu-
ram outros paizes exploraveis, e com facili-
dade retrram-se em busca de melhor sorte. 

E' essa a razão porque na corrente immi-
gratoria para o nosso Estado não tem sido 
grande o numero de trilballladores agrícolas 
pois canaliza-se para os Estados visinhos e 
limitrophes, de modo que os encargos reca-
bem sobre o Thesouro . 

Vé v. ex~. que essa despesa de 7 mil e 
tantos contos vae pesar exclusivamente so-
bre a lavoura, porque ê ella quem fornece 
as rendas para mantel-a. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO :-Convém me-
lhorar o system&, mas não acabar com o 
serviço. 

0 SR. MELLO FRANCO :-Eu não pretendo 
acabar com o serviço, mas sim mellloral-o, 
convertendo em espontanea a immigração 
estipendiada. O projecto só extingue a im-



migração estipendiada pelo Estado, mas não 
prohibe a immigração espontanea, nem os 
meios indirectos para ·desenvolvei-a. 

0 SR. BAR}\ O DE S, GERALDO :-Mas não 
póde haver immi gração sem que o Estado 
despenda. 

0 S R , MELLO FRA~CO :-0 Estado póde 
procuraL' encanlinh iJ r a imuligração espon · 
tan ta e a colonização, quo é muito prei'el'i-
vel. (rl poift,Jo;, ). 

O SH. l:lA tü o DE , _ Gt> RALoo :-Nós preci za-
mos ~ u s te n Lu r· 11 Jarou1'a qu e exi ste , e não 
acabar· co m u ll ~ . 

0 srt . M!; LL<J FRA NCO :-Ma~ , si a immigra· 
ção esLiiJe llLllttda pelo Estado uão trctz bene-
fic io algum, como nos tem mostrado a expe-
rienci a ! 

Tem 11 té t i'HziJo onu P, isto é, os ves tí gios 
que doll n. ti curn : ào a.s riespes«s do Th esouro. 

Qua ncl o o nosso EstaJo ti ver· t stradas de 
fe rr·o, meios cl cJ t ransporte, hôas lmhus tele -
graph icas e postae. re inaud u a paz e a ur-
dem, qui1ndo houve r· um poder at~ra l!e nte e 
ass lln il"dor, enLão a imr111 gração cau1 1nhará 
para nós Pem grande S<lerilic ios para o Es-
tado, exponL<tll eamente. 

Sr. Presid ent e, v. exc. t m v i ~ to o que se 
d:i com a irnm1 gração: como tem s1uo de 
um a ~ó ntwona liuade os co nfli cto . entre 
immi grantes e 11n cionar s llão el e êl pparecer, 
romo app êl recernm, tendo depois o Gov erno 
Fe iera l se suje itado aq pngamento t:lXor bi -
tante dG miiiJ ares de contos co rn o indemni -
zação a italianos que se julgavam lesados 
no co níl i c to. 

outras circumstancias,. a torren te se estaM~ 
lecia fatalmente para certos Estados em de-
trimento de outros. 
. Deb<lixo do ponto de vista econornico, si é 
tncontestavel que esse systema de immigra-
ção forne~e age n~es de trabaliJO para a agri-
cultura e Industna, desenvolvendo a nossa 
pr·oducção e a nossa riqueza, não é menos 
verdad e que, além de exces ivamente des-
peudiow, esse serviço traz-nos bomens 
sem tendencia para tixarem se definitiva-
mente em nosso sólo, augru entando o nosso 
capital soci al com os lu cr·os do seu trabalho. 
Ao contrar·io, es ~ e s luçros S(:l ndu enYi ados 
em grande par·te para 1óra do paiz pesam 
na balanc;a commercial com o em aJ o-ment.o 

. de importação, e cnt1·arHio no mercaclu cam-
uial iufluern de um modo desas tr-oso sobre 
a baixa tlo nosso cambio. 

Depoi s do ponto de vi ~ tn polí tico es e sys-
tema derrama em noEso tenitor1o grnnd PS 
mass8S de homens, que em vi rtude da fr·a-
qu eza do nosso potler· ns ~ imi lad o r , rennane-
cem por murto tempo como corpos extl'a-
nhos no orgil.n ismo social. Por essa fôrma 
em vez do receberem o cunho de n r ~ a na~ 
~ ionalidaJe , in troduzindo nell a alguns aper-
fei çoamentos, vão a pouco e pouco dominan-
do sua massa a nussa evuluç·Uo wc ial e 
atirando para o Eegundo plano os attrib utos 
que temus co mo nação. o~ att ributos mo-
raes da raça, a índole pacifica o nmor às 
insti t ui ções polí ticas livres , a ' tolerancia 
l'~ l ig i osa e. outras qu ali dades de;: te genero 
sao p1ra m1m mu1 to mai s tmportantes e eu 
pre tit'o sem he,: itar para a minha Patria a 

Af~ im, a immi gra!;'ão de um a Eó naci onn- t'el i'cidade da Sui ssa li gr·andeza da Russia 
lidado é inconve ni ente; ao r:asso que a im - ou da Allemanh a. 
migração es pont ari ea, por meios indJrer:tos Não deve mos, poi~, ~ac rifi car a um desen-
é de grande vantagem para a lavou ra e ou- volvim ento mate1 · i ~ l rfl pi do a perda dos gran-
tras industl'ias e mu ito menos dispendiosa que des attr1bu tos de nossa nacionalidade, que 
a outra. devem cou~tituir motivo de j usto orgulho 

Vo u, sr. Presidente , ler· ao Se nado o que para nós 
diz o illustre dr. i\lur ttnho, isto é, o ras ul - Não defendo e nem sustento o nativismo 
tad.o d.as suas observaçYes do que se p u s ~ o u intolerante; precisamos de elementos ex.tran-
com a União, luvendo inteira. opplicação geiros para povoar· o nosso paiz, para fecun-
aos Estados; não ê hom em theori co , elle t i- dar as nossa. 1·iq uezas naturaes, meluorando 
rou as conclu sões dos factos . as condições de nossa vida material, mesmo 

E1s o que diz o di' . Murtinho: (té) «Com a para ceder-nos algumas qualidades moraés 
extinccão da immigração, serviço feito pela que não possuímos em quantidade sufficien. 
Un ião, a corrente immigratoria para o Bra te; mas devemos ter sempre em mente 
sil devera so:l:l'rer sensíve l diminuição. que o nosso poder assimillador é fraco e 

I que, si nosso esforço pelo progresso mà-Não consideru esse fac to um ma ' debaixo teria! não for mflectido e moderado a nossa 
de todos pon tos de vi sta para o nosso Paiz, ~ ac ionali J~de so:l:l'rerli. golpes pro'rundos 

6 mesmo porq ue o con sidero t ram itorio, de 1rreparave1s. Os povos não são constituídos 
vendo desappa1•ecer· 11 uando estiver defini - por u mdades bomogenen s de tal sorte que 
t ivamente estabelec ida n. immigt'ação espon- um delles po<sa crescer a custa do outro, tanea. O crescimento de cada nação está sujeito a 

Antes de tudo é preciso considerar que leis nacionae,;, como todos os seres vivos. 
grande num ero de imm igrantes vinham por Os povos pre ·Is:l m ue um tempo determina-
conta do Estad o e voltavam aos ;eus Paizes do para seu desenvolvimento. Quando um 
sem . que aqui tivesse m deixaJo o menor povo procura infringir essas leis, em vez de 
vest1 g10 de sua passagem, a ll <io ser des- observar e crescer, é absorvido em seús 
pesas para o Tbesomo, dd modo que os sa- elemen tos de nacionalidade». 
critlcios impostos à Nação não corr~spn n!Jill;m i SI'. Preside11te, ê um facto incontestavel, 
ao povoamento tio nos;o terr1 tono. Depots, ! este; os extl'angeu·os recebem seus venci-
havendo grande difi'erenç3. entre diversos mantos em papel, e convertem-no em liras 
Estados quanto ao poder attr·abente sobre os t·emettendo-as para fóra do paiz de modo qu~ 
immigt·a.ntes, di:l:l'erença relativa ao clin~a, isso influe como um augment~ àe importa-
ao salarro, aos matos de transportes, e vartas ção para o nosso paiz; vae pesar na balança 

.. 
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c9mmercial, influindo sobre o mercado cam-
hial determinando a baixa do nosso cambiO. 
E~t'e facto é incontestavel, não póde ser 

negado sob o ponto de vista economico. 
Sob ~ ponto de vista político, é certo, sr,. 

Presidente, que devemos conservar os att.rt-
butos de nossa ·nacionalidade que mUlto 
justamente con~tituem o nosso orgulho. 
Entretanto, si, em vez de assimillarmus, so-
inos a~simillados, em vista do nosso peque-
no poder assimillador, o Estado ficara colo-
nia da ltalia. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO:- Isso é con-
testava!; um paiz que çabe mais de ~00 
milhões de habitantes ha de ser absorvido 
pela immigração ext,rangeira1 

0 SR. MELLO FRANCO:-EU, portanto,, ter-
minando · tenho a dizer que levantei-me 
somente' para protestar contra a pr:oposição 
dr) nohre Senador, de que o prOJecto era 
attentatorio a lavoura, em cujos fnteresses 
e nos do Estado, foi sempre inspmtdo o 
meu pensamento. (Muito bem·!) 

o sr. Joaquim Dnl.J.•:t (") :-Pedi a pa-
lavra, sr. Pres.idente, para s~licitar alguns 
momentos de attenção ao digno auctor do 
projecto e ao Senado, afim. de .ex.pender al-
gum as considernções que JUStificam exclu-
sivamente o voto que vou dar em relação 
ao proj e c to apresentado por s. ex c, em 1: 
discussão. . 

E' bem sabido, sr. Presidenta, e nem .e 
mister repet ir ao Senado, que um Estado v.t-
nicultor como o nosso, foi profunda e radt-
calm~ nte modificado em seu sysLema de tra-
balho pela lei de 13 da maio dtl 1898. . 

Desta data até hoje, diversas . tentativas 
dos poder·es pub~ico~ e dos proprtetarws fo -
ram fe ita~:~ no mtUtto de regulartzar esse 
systema de trabalho. . . . _ 

Dessas variadas tentattvas, a unmtgraçao 
foi a suprema aspiração a que se apegaram 
os lavradores. . 
, Conseguintemente, sr. , Presidente, depo1s 
das pequenas tentativas :por part? do. gove;,-
no no intuito de colonizar a Immtgraçao 
pa~a o nosso paiz, e quando esta ainda não 
tem produzido os resu!tados que todos es-
peravamos, n~o acho JUsto que se revogue 
de chofre a let que estabeleceu esse ser-
viço. . 

Nos u ltimos tempos do lmperw, o governo 
·geral dirigiu as suas vistas para esse pon~o, 
e nos ultimos períodos do gov~rno provu~
cial começaram a chegar em Mtnas as prt-
meiras levas de immigrantes; foi então es-
tabelecida uma hospedaria de immigrantes, 
.no governo do dr. Horta Barbosa ; esse ser-
.viço não pôde ser regularizado porque teve 
de ser suspenso. 

Nos pl'imeiros dias da Republica, logo que 
veiu o sr Cesario Alvim assumir as redeas 
.do ~~'OVtJrno, quiz elle encarregar desse ser· 
.viço" as Companhias de Estradas de Ferro. 

Fmalmente, Q Congresso, bem inspirado 
'nas necessidades urgentemente reclamadas 
pela a(7ricultura do Estado, em cujo produ-
.cto repousam exclusivamente as rendas do 

(* ) Este di se. urso não foi revisto pelo orador. 
A. S.-20 

mesmo, o Congresw, digo, decretou em boa. 
hora não só a lei n. 32, de 1892, como tam, 
bem mais tarde decretou a lei que· se tra-
duziu no decreto 768 de 1894, isto é, aucto-
rizando o governo para a creação e manu~ 
tenção de nucleos coloniaes . 

E' bem sabido, sr. Presidente, que uma 
transf11rmação radical se ha de operar no 
nDsso systema de .trabalho, os .grande.s esta-
belecimentos agr1colas, eu seL de dl\-ersas 
leis que podem vivificai-os; nós no l•'stado 
de Minas temos de viver da pequena lavou-
ra e para operar essa transformação, não 
ha negai-o, só o trabalhador extrangeiro po-
dara vir nos facilitar. 

Diz o nobre auctor do projecto que é par~ 
t.idario da immigração espontanea ; mas 
para que ella tenha Jogar, accrescenta s. 
exc. é mister que façamos a propaganda 
nece'ssaria, que tenhamos meios attrabentest 
mas q uaes são esses meios 1 

Effectivamente, sr. Presitlente, , de certo 
tempo a esta parte é que a .Propaganda ~e
lativamente ao Estado de M1nas tem prm-
cipiado a ser feita pa, .Europa, ha ~ annos, 
depois que para la fot o dr. David Cam~ 
pist rt , . 

Ora, si h a 2 annos só mente e que o ser-
viço foi inici ado, é natural que gr·andes não 
sejam os resultados colhidos des<.e pequeno 
sa cr·ificio, mas com pequena modifi cação na 
let n. 32 isto é, t irando -se o que superflua-
mente se' tem gasto com supe,rin tendeucias 
e agencias na Europa, e substttumdo estas 
por modestos escriptorios, eu creio que o 
servi ço fi cará de pé. 

Bem sei e sou u primeil'o a rendet• pu~ 
blica ~o:~ enagem· ás intenções pll.trio ticas 
do nobre Senador; bem sei que s. exc., apre-
sentando o proj ecto, só podia t er em vista, 
como sémp re tem, os altos interess t:l~ doEs-
do e que s. exc . não poder1a cogitar de 
apresentar um projecto attentatorio à la-
voura. 

Mas sr. Presidente, a lavoura não póde, 
sob pdna de desapparecer em breves di~s, 
dispensar o concurso do Estado para u tn· 
troducção de immigrantes. 

Diz s. exc. que tem' receio que o accumu-
lo de immigrantes em um Es ~ado como o 
nosso, faça com que se desnacionalize o ca-
racter nacional. 

Efl'ectivamente, sr. Presidente, esse facto 
é digno de estudo e dev.e ser até cer·to pon-
to considerado e attend1do pelos poderes pu-
blicos · mas, por emquanto, sr. Presidente, 
não h~ receio, principalm~nte no EE>tado de 
Minas dessa desnacionalização de cuacter, 
porqu~nto o nun:tero d~ iJ?migrante~ que 
tem sido introduztdo aqUI e de 61 mtl, em 
uma população de 4 milhões e tanto de llab.i-
tante~ · não deve, portanto, haver o recato 
de abs~rpção, porquanto a proporção de ex-
trangeiros não excede e nem chega a 12 °/o. 

Diz s . exc. que as indemnizaç,ies prove-
nientes da introducção de immigrantes em 
nosso paiz se tornaram constant~s. . 

Não acho razão nem procedencta no recato 
do nobre Senador, po,rquanto, si, peJa im~i
gração estipendiada pelo governo, essas m-
demnizações podem-se dar, pergunto eu, a. 
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s. exc., si por acaso a immigração espon-
tanea e~tivesse canalizada, o governo pode-
ria evitar esses con:fl ictos ? Não. 

Acreditas. exc. que serà muito mais van-
tajoso para o Estado, não a immigração, mas 
sim a colonização. 

Ora, sr. Presidente, como· se ha de fazer 
esta sem que primeiramente ella seja dota-
da de braços 1 E', pois, necessaria a intro-
ducção do immigrante, e em grande escala. 

Actualmente, o nobre Senador ha de con-
vir, a propaganda do Estado, na Europa, não 
está feita, de sorte que não podendo ser es-
tipendiada pelo Estado, torna-se impossivel 
a corrente espontanea, que será uma ficção. 

0 SR. MELLO FRANCO :-Mas O que se fez 
até hoje 1 

0 SR. JOAQUIM DUTRA :-0 que se fez até 
hoje foram pequenas tentativas ; depo s da 
lei n. 32, si o honrado Senador prestar at-
tenção a uma estatistica, verá que a columna, 
crescente, e por demais avolumada, nos 3 
primeiros annos, tivemos no ultimo, 17 mil 
e tantos immigrantes. 

Para conheeer os efl'eitos da immigração, 
basta ler-se a mensagem do Presidente do 
Estado; ha entre outros resultados as colo-
nias , que actualm ente são em numero de 4. 

Pois bem, esses nucleos coloniaes que não 
custam ao governo mais de 40 contos, pro-
duzem 277 contos. Ehn um a. dellas, em S. 
João Nepomuceno, ha 44 familias com 250 
indivíduos ; das 44 familias, 38 são extran-
geiras e 6 nacionaes ; 32 são italianas, 4 por-
tuguezas e 2 belgas. Saiba o nobre senador 
que as 6 t'amilias nacionaes produziram a 5.n 
parte do que produziram as duas belgas, e 
e não chegaram a produzir 3 contos livres, 
emquanto que as belgas produziram H con-
t9s. 

Dahi se pócle concluir que nem todo o im-
migrante italiano é anarchi sta; mas 15 ou 
20 ·f. são refugos. E' claro que sem a im-
migração não se tem colonização. 

0 SR. P. DRUMOND :-A immigração é ma-
teria prima da coloniz~ção. 

O sR. JoAQUJlll DUTRA :- Sr. Presidente, 
repetirei, muito embora can ce a attenção do 
Senado, (não apoiados) que não podemos 
por emquanto di spensar o serviço de im-
migração. 

Assim, pois, eu continuo a dizer ao Senado 
que à lavoura eu não regatearei nenhum 
dos meus minguados esforços, e estarei 
prompto, sempre que depender de mim, 
para votar uma medida para felicidade de 
transportes e de braços. 

(Mttito bem! Mu;to bem !) 
O Sr. Joaquim Alvares (barão ele S. Ge-

raldo) :-Eu declaro, sr. Presidente, que 
'Voto em I.· discussão pelo projecto afim de, 
na 2. · poder apresentar emendas, pois que 
·elle emendado poderá servir LJJ.uito bem. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra se a discussão, e procedendo-se a vota-
ção, verifica-se estar esta empatada, pelo que 
·o sr. Presidente declara adiado o desempate 
·para a sessão seguinte, nos termos do art. 
,188 do regimento interno. 

. Nada mais bavepdo a tratar-se, o sr. Pre-
sJdente designa para do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
l, n PARTE 

Ate uma hora da tarde: 
Leitura da acta,. expediente, apresentação 

de pareceres, proJecto indicações e requeri-
mentos. 

2.n PARTE 
Ate quatro horas da tarte : 

D~sempate da votação em I.· discussão, do 
pro)ecto n. 153, do Senado, revogando a lei 
n. 32, de 18 de junho de 1892. 

l. · discussão do projecto no 138, da Cama-
ra, do corrente anno, fix&ndo a força publi· 
ca do Estado para o exercício de 1899. · 

3.· discussão .uo pro,iecto n. 148, do Sena · 
do, declarando sem atreito a l'esolução em 
que a assembléa municipal de Araguary an· 
nullou as leis da Camara daquella cidade, do 
anuo de 1897. 

Discussão unica da emenua n. 3 otrerecida 
pelo Senado à proposição n. 124, relativa á 
substituição de lentes e professores dos 
Gymnasios, e rejeitada pela Camara dos srs. 
Deputados. 

Levanta se a sessão. 

ACTA DA 45.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 22 
DE AGOSTO 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
SUMMA HJO : - Acta.- Expediente. - l\epresenta· 

coes das Camaras ll'lnnicipaes de L>iamantina e 
Lima Dnart~ . pedindo a reYogação do art. 10' 
da Constituição.- Com municações .- Ordem do 
dia.--Volação' do projecto n. 153.-Projecto n. 
138, da Camara, de 1898, fixando a força publi· 
ca para o exercício de 1899.-Discursos dos srs. 
Joaquim Alvares c Teixeira da Costa. - Frojecto 
n. 148, do Senado, declarando sem eiieito a re-
solução em que a assembléa municipal de Ara-
guary anuullou di v.ersas leis d'aquella cidade, no 
annn de 1897.-Etneuda n. 3, oiierecida pelo 
Seuarlo á proposição n. 1 ~4. relativa á substitui· 
ção de lentes ·e pro!essores dos gymnasios.-Ob-
servaçõcs dos srs. D. de Lima e Presidente. -
1\edacção flu ai.-Ordem do dia seguinte. 
Ao meio dia., feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Levindo Lopos, Kubi-
tschek, Joaq uim Alvares, Nogueira, Bev-
nardino de Lima, Carlos Sá, Mello Franca, 
Roquette, Necesio Tavares, Josino de Brito, 
Teixeira da Costa, Gomes Valladão, Rebéllo 
Horta e Camillo de Britto, faltando com cau-
sa participada os srs. : Oliveira Penna, Fre-
derico Augusto, Rocha Lagôa, e Costa Sana, 
e sem ella. os mais srs. 

Abre-se a sessão 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
0 SR. l.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

. . 

( 

EXPEDIENTE 
I 

Um officio do sr. I.· secretario da Camara, 
commuuicando ter sido rejeitada por aquel-
,la corporação a proposição n. 99, do Senado, 
concedendo á Escola Normal Livre, fundada 
.nesta cidade, as mesmas prerogativas de que 
gosam as do Estado.-0 Senado fica inteirado 

Outro do sr. dr. Secretario do Interior, en-
viando a seguinte 

Representação da Camam Municipal da cida-
de Diamantina, de pedindo a ?'evogação do 
w·t. 104, dct Omstituição. 
Secretaria da Camara Municipal de Dia-

mantina, aos lO de agosto de 1898. 
Illmos. exmos. srs. Membros do Congresso 

Legislativo Mineiro.- A Camara Municipal 
de Diamantina, considerando que acrs func-
cionarios publicos do nosso Estado aguarda 
um futuro bem contristador ; porquanto, 
depois de haverem empregado, durante a 
virilidade, toda sua actividade no serviço 
de sua Patria, mediante uma remuneração 
que nem sempre é sufficiente para sua 
subsistencia, vém-se a braços com duras ne-
cessidades que na decrepitude os conduzem, 
como as suas familias, fatalmente á mi 
seria; 

Considerando que os servidores do Estado 
de Minas, como uma justa recompensa ao 
seu trabalho, precisam de uma garantia 
tal, que lhes assegure uma posição modes-
ta, mas decente, m~ sociedade, ao abrigo dos 
motejos desta, e que pela nossa Constitui-
ção lhes está vedado este favor, facto que 
não se dá com os funccionarios federaes nem 
com os de outros Estados ; 
. Resolveu appellar para os vossos senti-
mentos de Legisladores reconhecidamente· 
justiceiros, pedindo-vos uma lei que revo· 
.!llte ou modifique o art. 104 da nossa Carta 
Constituciona I. 

Certo de que jamais deixou de merecer 
vossa attenção qualquer medida em prol 

.dos interesses do povo mineiro ou de qual-
quer classe social, em nome do Município de 

.Diamantina, que representa, registra de an-
te-mão os protestos de sua gratidão ao cri-
terioso e illustrado Corpo Legislativo do 

'Estado de Minas Geraes.-Sa.ude e fraterni-
dade.-0 Presidente, Olympio Julio de Oli-
veira Mourão, Alisdes da Silveira Horta, 
Augusto Affonso Caldeira· Brant, Cosme Al-
ves do Couto, Sebastião Ribeiro, Sebastião 

·Andrade, Antonio Roque, Antonio Eulalio, 
Leonel Tolentino, Modesto Forquim de Cam-
pos, Vicente dos Santos Pacheco, Manoel 
Casar Pereira da Silva, Hilario S. ele Figuei-
redo, José Teixeira Coelho.-A' commissão 
de Constituição e Poderes. 

· Um requerimento da <<Empresa de Nave-
gação Rio de Janeiro »pedindo ser estabe-
lecido trafego mutuo entre aquella empresa 
e a Estrada de Ferro Bahia e Minas.- A' 
Commissão de Requerimentos de partes. 

O SR. M!'LLO FRA.NCO, obtendo a palavra, 
envia á mesa a seguinte : 

Representação da Camam Municipal de Lima 
Dum·te, pedindo a revogação do a1·t. 104 
da Constituiçilo do Estado. 

Camara Municipal da cidade de Lima Duar-
te, 10 de agosto de 1898. 

Exm. sr.-Tenho a honra e prazer tio le-
var ao conhecimento de v. exc. que esta Ca-
mara, em sessão de 9 do corrente, votou a 
seguinte moção, unanimemente approvada. 

A Camara Municipal desta cidade de Lima 
Duarte, reunida em sessão, resolve represen-
tar ao Congresso Mineiro sobre a necessi-
dade de votar·se uma lei que conceda apo-
sentadoria aos funccionarios publicos do Es-
tado que se acharem nas condições que fo-
rem determinadas pela referida lei. 

Esta municipalidade, entendendo ser ina-
di avel essa medida de justiça, faz esta re-
presentação ele conformidade com o texto 
constitucional que a exige para se reformar 
o estatuto fundamental do Estado, na parte 
referente a essa mataria.- Saude e frater-
nidade. 

Ao exm. sr. dr. Chrispim Jacques Bias For-
tes, di gni~ simo Presidente do Estado de Mi-
nas Geraes. - Padre Pedro Nogueira da 
Silva.-A' commissão de Constituição e Po-
deres. 

0 SR. TEIXE.IR.\ '!lA COSTA, obtendo a pala-
vra, commumca que o sr. Gomes da Silva 
por motivo justo, deixa de comparecer• â 
sessão.- O Senado lica inteirado. 

0 SR. NECESlO TAVARES, obtendo a palavra, 
communica egualmente que o sr. Senador 
Ferreira Alves deixa tambem de compare-
cer á sessão por ter tido necessidade de ir à 
Ouro Pr·eto.- O Senado fica inteirado. 

Não havendo pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos, passa-se á 

2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votação do p1·ojecto n . 153, 

- Procedendo-se ao desempate da votação, 
em primeira discus~ão, do projecto n. 153, 
do Senado, revogando· a lei n. 32, de 18 de 
junho de 1892, é o mesmo rejeitado e vae a 
archivar-se. 

PROJECTO N. 138, DA CAMA.RA, DE 1898 

Fixaçcio da força publica pam o exercici~ de 
1899 

Entra em primeira discussão, sendo a sua 
leitura dispensada a requerimento do sr. 
Valladão, visto estar impresso e distribuido 
o projecto n. 138, da Camara, do corrente 
anno, fixando a força publica do Estado 
para o exerr,icio de 1899. 

O sr. Joaqnim Dutra(*) :-Sr. Presiden-
te, peço licença â illustrada. commissão de 
Força Publica para solicitar informaç~es 
que me habilitem a votar o projecto que fixa 
a força publica do Estado para o exercicio 
de 1898. 

Si se tratasse, sr. Presidente, da organiza-
ção de força publica, eu pediri!J. licença ao 

(•) Este discurso não .roi revisto pelo orador • 
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Senado para fazer considerações, relat.iva-
menta ao modo porque se acha organizado o 
corpo policial do Estado. 

Mus, como não é occasião azada para dis · 
cutir-se os diversos del'eitos de que ~e r e 
sente a força publica, permitta-me a illus 
trada commissão que eu llle dirija as minhas 
interrog<~ções relativamente. á questão eco-
nomica. 

E' sabido, sr. Presidente, que no exercício 
do annopassado a despesa com a força publ1ca 
foi orçada em :~ .084 :943$ e no presente exer-
cício é de 3.230 473, havendo, portanto, um 
excesso de despesa de 145:5303. 

Ora, si são bem conhecidas as condic:ões 
econom icas do Estado no presente exercie io, 
é meu dever interrogar a commissão de For 
ça Publica quaes as necessidades urgentes, 
inad1aveis, que determinaram o auf!mento 
de de~pesa com este servi ço de 145:530<, 
quando é certo que as probalidades são para 
a dim1nui ção das nossas I"ond ~Ls, e que ClS 
ques1 ões de economia no tocante a diversos 
ramos do serviço publico nos Rão impostos 
pel;~ s nossas condições economicas ~ 

0 SR. TEIXEl kA DA COSTA : - Mas O proje-
cto está apenas em prim eira di scussão. 

O SR. JoAQUIM DuTRA :- E' justamente 
P.Or isso que pedi Jic~n ça para fazer sobre 
elle consid erações geraes afim de saber quaes 
são as disposições da 1 com missão de Forç~ 
Publica relativamente ao que nos apresenta 
no projecto. 1 

Si se tratasse da organização da força pu-
blica, eu fctria considerações sobre o exces -
so de officiaes que encontro na nossa Briga 
da policial, e me parece que isto devia des-
pertar a att.enção da illustrada commissão, 
afim de que ella pudesse prestar serviços 
dentro do Estado sem esse excesso, sem esse 
apparato de militari8mo, que, em absoluto, 
não se coaduna com os costumes e com a 
índole do povo minei,ro (Apoiad;ss imo). Isto, 
é bem claro de vêr-se, merece a maior atten-
ção da i! lustre com missão. 

0 SR. TEIXEIRA DA COS'l'A : - Mas nem O 
Senado nem a commissão tem culpa dis~o. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA :-Mas está nas mãos 
do Sen11do tratar da suppressão de Jogares 
superfluos, de tenentes ajudantes, cap1tães 
ajudantea, majores ajudantes, tenente secre -
tario de estado maior, perfeitamente dispen-
saveis ao serviço do Estado. (Apoiadissi1nos). 

As responsabi lidades do p. der Executivo 
não p dem absolutamente se confundir com 
as do Poder LegislrLti v o ; dentro das nossas 
attribuições constitucionaes está a fixação 
da força publica, e da receita e despesa do 
Estado. 

Si o Pod er Executivo mandou a sua pro-
posta para a forva publica com um augmento 
de despesa de 145:5303 em relação á do anno 

·passado, não está por isso inh1bido o Poder 
Legislativo de conhecer as necessidades pu-
blicas, e de cortar despesas que lhe pareçam 

' super fi uns, attenclendo sómente áquella;:~ que 
forem inadiaveis e ur'gentemente reclamadas 
pêlos serviços publicas' do Estado. 

' · Foi exactamente para prdvocar a illustre 
commissão de j!'orça Publica, a qual me me-
rece a · maxima consideraçãó' ·e respeitosa 

llomenagem, que pedi a: palavra afim de sug-
gerir essas li geiras observações, pois tive o 
prazer de ouvir jil. um dos membros da 
comrr:issão, o sr. senador VaHadão, Que tam:.. 
bem julga desnecessario este appnrato mili-
tar e o excesso de officiaes, que ·não são re-
clamados pelas exigencias do serviço pu-
blico. 

Ora, sr. Presidente, si não ha probabili-
dade de augmento das nossas rendas, si as 
condições econornicas que atravessamos não 
são Jisongeiras , é preciso todo o patrioti smo 
e dcdic1.1 ; 1i.o da pijrte do Senado, que é o ele-
lTIPn to ponderador do Estado, para resistir 
ós diversas pulverizações da nossa receita 
afim de que o Estado nada tenhà a teme; 
em um futuro mais ou menos proximo. 

Assim, pois, é preciso fazer sentir· desde a 
1: discussão quaes os córtes que devem ser 
feitos na s despesas relativa~;~ á força publ •ca 
muito prin cipalmente ao excesso de 145:530$ 
que vejo existir neste an no, em relação ao 
anno passado. 

Tl' nho concluído. (Muito bem ! Muitn bem!) 
O sr. 'l'l'ixeh·a da Costa (') :-Sr. Presi-

dente, a com mi ssão de Força Publica 11 pre-
sentou o parecer sobre o proj ecto vindo da 
Camara dos srs. Deputados, fixando a força 
publica para o exercicicio de 1898, e não 
disse mais nada, porque em I: di scus~ão só 
se procura conhecer a utilidade e a consti-
tucionalidade dos projectos ; por isso, a com-
missão entendeu que, approvando-o @m l. · 
1tiscussão, na 2: teri a de dar em um parecer 
mais minucioso todos os esclarecimentos, 
afim de que o Senado pudesse votar com co-
nbecimento da mat.eria. 

O illustre Senador, o sr. Dutra, em seu dis-
curso, exigiu que a commissão, de prom-
pto .... 

O SR. J. DuTRA :-Não apoiado ; eu não exi-
gi, pedi esclarecimento, que não estavam re-
velados no parecer. 

0 SR. TEIXEIRA DA COSTA:-., . désse as ex-
plicações sobre o augmento de despesas, 
confrontando o projecto vindo da Camara 
com o do anno passado. 

A commissíio pretendia· e pretende ap'('e-
sentar, na 2: discussão, emendas suppri-
mindo o augmento Je despesa, porque o jul-
ga desnecessario. (Apo ia do.<· , muita bem !) 

Na proposta apresentada pelo Poder Exe-
cutivo não vem mencionada a d.espesa com 
a compra de armamento. Parece-me que 
ninguem deve esta r mais h abilit<~do a co-
nhecer si o corpo policial precisa ou não de 
armamento do qu e o Chefe do Poder Execu· 
tivo do Estado ; não tendo, pois, elle exigido 
essa despesa na proposta apresentada ao 
Corpo Legislativo e nem constando alia dos 
documentos apre·entados, não sei qual a 
razão que teve a Camara dos srs . Deputados 
para fazer esse augmento ; por essa razãó, 
me parece que o Senado deve cortai-o. 

Houve tambem uma outra di:fferença: era 
de I 00 réis a g1·atificação a reengajados e a 
Camara elevou a 200 réis, e a ver·ba que era 
de 10 contos, foi elevada a ~O contos. 

(') Este discurso não foi revisto p·éJo orador. 
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Na propos ta apresentada pelo Poder Ex-
ecutivo, p11rle se para o fardamento de cada 
praça, 170$000 : a Camara, porém, diminuiu, 
reduzindo a 1501000. . 

Tambem não sei qual a razão que teve a 
Camara pnra a~sim proceder, visto como, o 
Presidente do F.stado, no officio que enviou, 
declara que pedia esse ::mgmento em virtude 
das ultimas compras feitas para o corpo por 
licial 

Ora, sr. Presidente, parece-me que não se 
póde deixar de attender u uma informação 
nesse sentido, do.da pelo Presidente do Esta-
do sohre essa despesa. 

Por isso , eu acredito que na 2: discussão 
. do prr'jectl!l deverá isto ser emendaoo. 

Creio ter satisfeito ás exigencias apresen-
tadas pelo nobre Senador, o H. I.· Secre-
tario. 

O SR. DuTRA (1.· Secret~rio) :- E muito, 
porque filA p~rece que v. exc. está disposto 
para os r órtes . 

O oR. T~r xEIRA DA CosTA :-Eu estou sem-
):lre prom pto para córtes, quando alies são 
Justos . 

O honrado Senador fa lou nos córtes dos 
log· res rle tenentes ajudantes, capitães, etc., 
eu, por·ém, acredito que a occasião não é op-
portuua. 

Na O('Cfls ião, da discussão da organiza-
ção pnlici al s. exc. encontrar me ha então 
disposto a fazer os córtes que forem neces-
sarios . 

En tenrlo, como s. exc., que presentemente 
talvez haja, na Brigada, mais officiaes que 
praçn s, e o Estado. não comporta essas des-
pesas. 

Concluindo, eu peço desculpas a s. exc. si 
não sati~tiz completamente os seus desoj os . 

O !ooR . J. DuTRA :-Satisfez perfeitamente. 
(Muito bem! Muito bem!) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a discussão, e procedendo-se a 
votaçllo do projecto é o mesmo approvado e 
remettido á com missão de Força Publica. 

PHOJECTO N. 148, DO SENADil 
A ssemblda municipal de Araguary 

E' lido, entra em 3: diFcussão, é a.ppro-
vado sem debate e vae á commissão de Re-
dacção . o projecto n. 148, do Senado, decla-
ranrlo ~em P:tl'eito a resolução em que a as-
sembléa. municipal de Araguary annullou as 
leis da camara daquella cidade, do anno de 
1897. 
Emenrla n. 3, o(fe?'ecida p elo · Senado á pro-

posição n. 124, ?'elativa á substituição 
ele lentes e professot·es dos Gymnasios 

E' lid'a e entra em unica discuRsão a emen-
da n. 3, o[erecida pelo Senado à proposição 
n. 124, reh1tiva á substituição de lentes e 
professores dos Gymnasios, e rejeitada pela 
Camara dos srs. Deputados. 

O fol'. Bernardino de Lima (Não devol-
veu o seu discurso). 

O SR. PR.E~In RNTE declara que á vista dos j 
· arts 176 e 208, do regimento interno, a 

emenda contém mataria de interesse indi-

vidual, e por isso a votação será por escru-
tínio. secreto, e que para que a mesma seja 
considerada approvada, torna se necessario 
obtAr pelo menos dous terços dos votos dos 
srs. Senadores presentes, conforme determi-
na o art. 87 do mesmo regimento. 

Procedendo-se á votação, são recolhidas 
17 cedulas e é a emenda rejeitada, visto ter 
obtido oito votos contra e nove a favor. 

Vae o projecto com as dema1s emendas á 
commissão de Redacção. 

A requerimento do sr. Joaquim Alvares, o 
sr. Presidente nomeia os srs. Kubitschek e 
Camillo de Britto para servirPm i~terina
mente na commissão de Obras Publicas, dur-
ante a ausencia dos srs. Roclla Lagóa e Fer-
reira Alves. 

O SR. L. LoPES, obtendo urgencia, o:fferece 
a seguinte 

Redacção final 

A commissão de Redacção offerece como 
final a mesma. redacção com que foi appro-
vado err.. terceira discussão o proj ec to n. 
148, do Senado, em que se declara nulla uma 
resolução da Assembléa Municipal de Ara-
guary. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1898.-
Levindo Lopes.-Joaquim Dutra. 

O MESMO SENHOR requer dispensa de im-
pressão e de intersti c1o afim de que ·a· mesma 
redacção seja imniediatamente discutida. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão e é approvada, sem debate, a re-
ferida redacção, a qual vae a copiar-se para 
ser remettida á Camara dos srs . Deputados. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr·. Pre-
sidente designa para 23 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
J. a PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

l?.n PARTE 
Até quatro horas da tarde : 
Terceira discussão do projecto n. 12q,. do 

Senado, concedendo favores aos syndicatos 
agrícolas organizados em associações de na-
tureza commercial. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 46.a SESSÃO : ORDINARfA, AOS 23 
DE AGOSTO L•E 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTI,NS 
SU~I MAIUO :-Acta. -Expediente.- Communica· 

ções .-Pareceres de com miseão.- Hedacção final. 
- Ordem do dia.- Proj elo n. !2:>, do Se nado , 
concedendo favores a sy ndicatos agrico.las .- Dis· 
cursos dos SI'S Joaq uim Alvares, cam illo de 
Britto e .Joaquim Dutra. - Heqnerimentos dos 
srs. Joaquim Dntrfl. c Joaquim Alvares.-Disc'!-r· 1 
so do sr. Hebêllo Horta.-Parecel' de commls-
sào.-Ordem do dia .serruinte. 
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Ao meio tlia, feita a chamada acham-se 
presentes os. srs.: Antoni.o Martin's, Joaquim 
Dutra1 P. Dllln.wnd, Levmdo Lopes, Camillo 
de ~r1tto, Kubit~chek, Joaquim Alvares, No-
g.ueJra, Carlos Sa, Roquette, Valladão, Nece-
sw Tavares, Bernardino de Lima e Rebêllo 
Horta, f~lta~1do com causa participada os 
srs. : Oliveira Penna, Frederico Augusto 
Roch~ Lagôa, Costa Sena, Gomes da Silva ~ 
Ferreira Alves, e sem ella os mais senhores. 

Abre· se a sessão: 
E' lida e approvada a acta tia antece-

dente. · 
O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIEl'iTE 
Um offlcio do sr. I.· Secretario da Cama-

ra, communicando ter sido rejeitada por 
aquella c?rp?ra~ão a proposição n. 89, do 
Senad.o, Jn ,tJtUJ ndo o monle-pio para os 
funccJOI_lari?s publicas do Estado.- O Sena-
do fica 1nte1rado. 
Outr~ do .mesmo senhor, commnnicando 

ter subido a sancção, sob n. 62, redigida de 
accôrdo com as emendas offerecidas pelo Se-
nado~ a proposi ção n. !21, daquella Camara, 
relativa a concurso de magistraclos.-0 Se-
nado fica inteirado. 

0 SR . JOA QUIM ALVARES, obtendo a pala-
v_ra, communicn que os srs. senadores Jo-
s~no de Brito e Teixeira . dif Costa por mo-
ttvo _de molestia, deixam de comparecer á 
sessao. 

0 SR. ~ECESIO TAVARES, obtendo a palavra, 
communJCa egualmente que o sr. senador 
Mello Franco, por motivo de força rriaior 
d~ixa tambem de comparecer, por algun~ 
dias, âs ses~ões. - O Senado fica inteirado. 

P?ssa-se . a . apresentação de pareceres, 
proJectos, mdJCações e requerimentos. 

Pm·ece1-es 

O SR. Kumrsc1mK, obtendo a palavra otfe-
rece, por parte da commissão de Instr~c~ão 
Publica, os seguintes : ' 

A commissão de ~nst~ucção Publica, apre-
se~ltando para a primeira discussão em que 
foi approvado o projecto n. 38, do Senado, 
d~ 1893, cr:eando um lyceu de artes e offl-
cws na Capttal do Estado, protestara malho-
ral-o e,m se~un~a discussão com emendas 
que o~ereceria a consideração do Senado. 

Sala das commissões, 23 de aaosto de 
1898.-J. N. Kubitschek.-J. Roquette.-Pe-
dro Drumond. 

!'>- commissão de lnstrucção Publica, a que 
foi Pr:~sente o projecto n. 12, do Senado, de 
1891, Ja approvado em J.a discussão creando 
uma ~ula de agronomia e outra de steno-
graphia no Internato do Gymnasio Mineiro 
de Barbacena ; 
. Considerando que já se acha creado o en-

smo de sttmographia no Externato do Gy-
mnasio Mineiro, mediante contracto · 

Co.nsiderando que actualmente não' se faz 
sentir, como então, neste Estado, a falta de 
tachygraphos, não sendo mais preciso con· 
tractal-os fór~~; do Estado, como acontecia, 
par~ as .necessidades de serviço do Congresso 
Legislativo ; 
. Considerando ter sido reorganizado o en-

smo no l~stitut~ A~ro~omico de ltabira e 
creadas dtversas mstitmções de ensino agrí-
cola que depois foram transformadas em 
campos praticas ou de demonstração e que 
se acham funccionando mais ou menos regu-
larmente, lei n. ?3 de 27 de julho de 1893 e 
n. 140, de 20 de )ulh~ de 1895, e outras, é 
de parecer que o proJecto n. 12 sejn dado á 
seg~nda discussão, como i!e acha redigido e 
reJeitado por t~r perdido actualidade e razão 
de ser,. estando, como estão, attendidas as 
n~cessidades d.a ordem publica e que elle 
VIsava dar satisfação. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1898 
- J. N. Kubitschek.-J. Roquette.-P. Dru: 
mond. 

O Conselho districtal da cidade de Passos 
em dat~~; d~ 22 de maio de 1895, pede ao se: 
nado ~111eiro o restabelecimento da cadeira 
de Lattm e Francez, que putr'ora existiu na-
quella cidade, consignando-se, pura esse fim 
verba no orçamento. ' 

!'>- commis~ão de Instrucção Publica, a que 
f?I presente a allu~ida representação, con-
Siderando que o el'\S111o secundaria integral, 
qual se acha reorganizado no Estado destôa 
dos moldes acanhados e incompletos 'antiga-
mente adopt~dos com a creação e manuten-
çã9 das cad~1ras avulsas daquellas lingua11 , 
CUJO. estudo Isolado não offerece vantagem 
prati~a algu~a\ ~ntes concorrerá para pro-
ducçao de IndlVlduos desclassificados e á 
cata de empregos publicos · 

Considerando mais a in'opportunidade de 
crear ?nus ao Estado com instituições ana-
chromca~ e que não podem concorrer para 0 
engradeCimento e progresso do Estado · 

E' ~e parecer e requer seja archivdda a 
alludida representação, oriunda aliás de 
uma corporação que já não tem existencia 
legal. 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1898 
-J. N. Kubtischek.- P. Drumond. -J. Ro: 
quette. 

Considerando, porém, que a Lei n. 203, 
d.e 18 de s~tembro de 1896 organizou o en-
smo profissiOnal de artes e offlcios no Esta-
~o, e que esta lei ainda não põde ser dada 
a execução por falta de consignação de ver-
b~ EO orçam~nto, e que a sabedoria e pre-
vrsao do .legislador em face das actuaes cir-
cumsta~cJas aconselham um regimen de 
economias e sobriedade nas despeEas a de-
cretar; 

Considerando que. é adiavel a creaçã~ !!e 
Lyceu, a qual acarreta dispendio de não 
]lequena quantia. 

E' pe parece,r e requ~r que o projecto n. 
'3~ va à co~missão de Finanças, sua primor-
·~:ha~ q~~stao de recursos pecuniarios para 
a VIabllulade da Instituição. 

f\S commis~ões reunidas de Instrucção Pu-
bh~a _e de Fmanças, a que foi presente a 
pe~1çao ~o bacharel Leopoldo Barbosa Fer-
rem~. Alvim, .secretario da. Escola de Phar-
ma~Ia de Ou~o Preto, de 4 de maio de 1895, 
pedmdo eqmparação de seus vencimentos 
aos dos chefes de secção das Secretarias de 
Estado : 

( 
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Considerando que o peticionaria tem de 
vencimentos 3 contos de réis annuaes além 
do augmento da lei n. 90, de 23 de junho de 
1894, e que o seu trabalho e responsabilida-
de não se podem equiparar aos dos chefes 
de secção das Secretarias de Estado, que são 
muito maiores ; e que actualmente não se 
deve angmentar os onus do Estado, em face 
das actuaes circumstancias financeiras do 
Estado, são de parecer que seja o pedido in-
deferido. · 

Sala das commissões, 23 de agosto de 1898. 
-Joaquim Dutra. -P. Drumond.- J. Ro -
quette.-Bernardino de Lima. 

O 1: e o 3:, concluindo por um requeri-
mento, entram immediatamente em discus-
são e são approvados sem debate, e o 2. • e o 
4. · vão a imprimir-se para ordem dos traba-
lhos. 

0 SR. GOMES VA~LA.DÃO, obtendo a palavra, 
pede para se consignar na acta que votou 
contra o parecer relativo ao pedido do con-
selh\1 districtal da cidade de Passos. 

0 SR. PREHDE~TE declara que O pedido dO 
nobre Senador serà attendido. 

0 SR. L!!:VINDO LOPES, por parte da comrnis-
são de Redacçrro, offerece a seguinte : 
Redacçcio final elo p1·ojecto n. 124, ela Camet-

1'a elos. s1·s. Deputados, de 1897 e emendas 
do Senado. 

I . 

Passa-se á 
2.a PARTE DA ORDEM DO DlA 

PROJECTO N. 125, DO SENADO 
Favo1·es a syndicatos agrícolas 

E' lido e entra em 3.• discussão o projecto 
n. 125, do Senado, concedendo favores aos 
syndicatos agrícolas organizados em associa-
ções de natureza commercial. 

O s1•. Jouquim Alvares (barão de S. Ge-
raldo) :-Sr. Presidente, eu peço desculpas 
ao Senado si vou roubar a sua attenção 
por alguns momentos, expon~u as minhas 
idéas sobre o projecto em di scussão. 

Devo declarar ao Senado com a maior fran-
queza : sendo os syndicatos agi' icolas uma 
das nossas aspirações, (apoiados) , e tendo o 
Club dos Lavradores de An gustura, do qual 
sou o Presidente, desde 1884, tratado em suas 
se~sões. desses mesmos syndicatos agrícolas, 
CUJa discussão tem tlcad() adiada por cir-
cumstancias extraordinarias, a mataria sub-
mettida á discussão do Senado é um a materia 
importanti~sim a (a poiados) , é uma mataria 
que merece a max ima attenção por parte 
dos honrados Senadores ; e devo dizer que 
apezar dos nossos maiores esforços apezai: 
?e um dos nosso~ a~so ci ad os em s u~ vhq~em 
a Europa ter feito es tudos sobre syndica-

A. commissão offerece para discussão a se- tos agricolas, não podemos ainda cbecrar a 
gumte : . um resultado satisfactorio. o 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de- Senhores, dos syndicatos agrícolas, talvez, 
ereta: · dependa a sorte da lavoura, mais do que 

Art. 1: Em caso de ausencia temporaria de todas e quaesquer institui ções creadas; 
do lente ou professor por mais de vinte elles formam a ·base em que se a~senta o 
dias, o reitor ou director do estabelecimento credito agrícola, porque elles serão essas 
de ensino nomeará immediatamente substi - caixas ruraes creadas nos diversos districtos 
tuto, que perceberá. os vencimentos da ca- para occorrer ás necessidades dos lavra~ 
deira que substituir e tlcará obrigado ao pa- dores. 
gamento do titulo de nomeação ou qualquer Eu digo aos nobres Senadores quo, quanto 
imposto não sendo pessoa extranha ao esta- mais reflicto sobre esses syndicatos, mais 
belecimento. me convenço de que tratamos de um a ma-

§ 1: O.i substitutos só terão direito aos teria importantíssima, que deve nrender se-
vencimentos integraes quando os lentes ou riam ente nossa attenção. • 
professores das respectivas cadeiras estive- No correr do anno de 1890, quando em 
rem licenciados sem vencimentos. França foi apresentado por M. Meline; e ou-

§ 2. · O lente ou professor que substituir o tros, ~m projecto sobre syndicatos~agricolas,. 
reitor do Gymnasio Mineiro perceberit. a o sab1o Louis Durand, encarregado pela com-
gratificação extraordinaria de 10.)000 diarios. missão de Legislação da União dos syndica-
. Art. 2: Os lentes ou professores obrigados tos do Sud'ERte da França de estudar esse, 
ao serviço dos exames tlnaes de maduresa e projecto, e sobre elle dar sua opinião, apre-
de sufficiencia perceberão a gratificação ex- sentou em 25 de março de 1891 o seu rela-
traordinaria de l0$000 diarios quando os torio; e esse relatorio que elle intitulou «O· 
examinandos não forem alumnos do Gymna· I credito agrícola» eu confesso ao Senado, não 
si o. pude bem ler, e fil.zer delle um estudo que-

Art. 3: Quando o numero da alumnos de aqui possa reproduzir com vantagem. 
uma aula qualquer exceder de 40, será ella Esse sa.bio Durand em correspondencia. 
dividida em turmas. com todos os sabios economistas da Hespa-

Art. 4. · Revogam-se as disposições em nha, Portugal, Italia, Belgica, Allemanha. 
contrario. emfim dos sabios de todos os paizes onde se 

Sala das com missões, 22 de agosto de 1898. comtituiram as caixas rurues, nos descreve 
Levindo Lopes.-Joaquim Dutr·a. as grandes ditiiculda1es que encontrou afim 

O MESMO SR. requer dispensa de interstício de organizar uma base segura para. esses 
e impressão atlm de que seja a mesma re- syndicatos. 
dacção immediatamente d~scutida. Em relação ao projecto que o meu nobre 
. Appr~vad~ este requerimento, entra em collega apresentou, ba. uma q•Jestão inipor-

d.Iscussao e e approvada sc~m debate a refe- tantissima. 
rida redacção ftn.al, a. qual vae a copiar se O mesmo Durand dizia que na França acha-
para ser remett1da a sancção. vam uma grande difflculdade, essas caixas 
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ruraes, porque as pequenas economias dos 
lavradores eram absorvidas pelas caix~ts 
economicas garantidas pelo Estado, de sorte 
que todos os deposttos ahi feitos eram absor-
vidos pelo governo, para o qual não havia 
dinheiro que chegasse, para completar as 
despesas do seu orçamento, e cobrir seus 
deficits; ·de modo que em 1891, nos diz Du-
rand, existiam nessas caixas 40 milhões de 
francos, que eram todos absorvidos pelo go-
verno. 

Assim , em França, essas caixas, sob a fisca-
lização do governo tem um concurrente que 
e o proprio governo, que absorve todos os 
recursos dos pequenos lavradores tomando 
os depositas das caixas economicas. 

O grande Durand perguntava :- quaes os 
meios que temos para pôr cobro a isso ~ · 
supprimindo, diminuindo os juros? seria 
um desa tre, pois que as caixas econom1cas 
e o credito do Estado sotrreriam com as reti-
radas bruscas ; portanto, a organização 
dessas caixas era defeituosa. 

Na ltêtlia, na Belgica, na Allemanha, e em 
outros pontos, era di:fl'erente. 

As caixas ruraes não tinham a fiscalização 
do governo; jogavam com capitaes proprios, 
correndo os riscos das operações; era uma 
mutualidade, onde não havia capital, nem 
socios fixos. 

Senhores, eu quando vejo a organização 
da caixa economica de Ouro Preto, organiza -
da p0r l:"rancisco de Paula Santos, parece que 
estou vendo a cópia das caixas rur·ues da Eu-
ropa (apoiados); o mecanismo e mais uu me-
nos o que se vê na Allemanha, e em outros 
pontos. 

Parece-me, portanto, que, tondo de fundar-
se caixas ruraes, ou syndicatos agrícolas em 
nosso paiz, não devemos nunca procurar a 
França,on te as caixas ruraes são defeituosas, 
pela liscalização 6onsto.nte do go.verno, que 
absorve todos os capitaes depositados. 

Devemos seguir o exemplo das caixas ru-
raes da Italia, onde o sabio Luzzati J'oi en -
carregado de organizai-as, e dar-lhes dire-
cção. Tambem na Allemanha, onde outros 
sabios cooperaram, não havia capital fixo, 
nem socios determinados, era a perfeita mu-
tualidade. 

Mas occorre -me certa apprehensão : os 
nobres Senadores sabem que o meu grau e 
de direito; mas, me acho ha muitos annos ar-
redado da carreira, e não tenho a pretenção 
de dizer alguma cousa que possa ser acoeita 
nessa vasta sciencia (Não apoiados {Je ··aes). 

Por isso, eu peço o concurso dos meus hon -
rados collegas; e pergunto : perante a lei 
podemos organizar essas catxas ruraes e 
syndicutos a gricolas, sob essas condições, de 
socios e capital variaveis ? 

E' essa a primeira duvida que me assalta 

triotico e bem intencionado Presidente do 
Estado do Rio, dr. Alberto Torres, está com.· 
pletamen te ab~li~a essa agiotagem de guias, 
esse commerc10 rmmoral, que por muitos 
annos sacrificou a lavoura do Esto. (Muito 
bem! Apoiados). 

Temos agora livre a sabida do café. 
. Ne~sas cond,ções facilita-se a lavoura no 
mter10r· o lavrador tem o seu producto ar-
tmzenado, tem os fructos na8 arvores (os 
fructos peude~tes) e precisa colhei os, e para 
1sso ell~ prectsa ?o credito; por mais rico 
que SeJa o proprtetario, digamos com fran~ 
q ueza, elle não pó de prescindir do credito, . 
(A p01ados) . 

Si se organizarem, portanto, essas caixas 
rur·ae s nos districtos, o lavrador terá com 
o seu credito, e a plena conliança de sua 
probidade, recursos para esperar a colheita 
e exporta i-a na occasião mais conveniente' 
vendendo a quem quizer o ~e u producto' 
dando-lhe assim o melbor destino. Teremo~ 
resolvido a crise da lavoura, ( muito bBm I) . 
pots que, uma vez tendo credito mesmo den-
tro do seu districto, alle não precisa recor-
rer ao Rio de Janeiro ; e quando o preço 
da venda não,corresponda ao seu trabalho 
alie pod erá guardar a sua colheita, e espe~ 
ra1· tempo opportuno. 

Por isso, eu di go que nós devemos ter 
todo o cuidado: se do Senado, sr. Presi-
dente, sahn• um projecto de syndicatos agri ~ 
colas, que preencha os seus tios teremos 
prestado um serviço que, verdade'iramente 
vae lwnr ar o patrit ico Senado de Minas. ' . 

Mas, como ja disse, e pr·eciso muito cuida~ 
do e rellexão; é preciso fazermos um proje- , 
cto de cont'ormid~tde com as leis. 

Pal'ece-me, mes~o, que desde que se possam 
organtzar essas catxas sem o auxilio do go-
verno, sel'á. muito melhor. O nobre Senador 
estabelece· em seu projecto certos favores 
aos syndicatos: não sei ·para que servem es- . 
ses favores: (lê) 

Parece-me que se trata da cessão de terras 
publicas; ora, isto é o que nós não precisa-
mos; ninguem vae arriscar capitaes para . 
for·mar lavoura. nova; o que se faz e sustentar 
á que está feita. 

Por isso disse -o, h a dias, que patriotico era 
o intuito do d1 stincto sr. Bispo de Marianna . 
quando se propunha a crear asylo!! agrícolas' 
requerendo para isso duas sesmarias de ter~ 
ras devolutas: vaa fazer aquillo que ninguem 
pensa fazer. 

0 SR.. ÚOi\'IES V ALLADÃO:-Si não houver. 
favor do governo, esse projec to é desneces 
sario. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO:-Mas que, 
favores são esses? 

o espírito, e por isso peço a opinião dos i! 
lustt·ados jurisconsultos que têm assento 
nesta Casa. 

Proseguindo, sr. Presidente, eu direi que, 
si organizarmos essas caixa~ ruraes nos mu-
nicípios, e si dermos a ellas uma organiza-
ção conveniente, teremos resoi v ido a crise 
da lavoura, porque, graças ao patriotico e 
bonestissimo sr. dr. Bias Fortes, e ao pa-

Senhores, em todos os paizes a lavoura 
vive sempre sa,·riticada, e isso se dá porque 
eUa. t~ão tem união. (Apoiados) 

D1z1a um velllo lavrador, que neste paiz. 
dese·mpenhou papel saliente, que os nossos 
lam·adores siJ se ligam pa~·a (ala1· mat dos . 
visinhos. (Risos) 

Quando se trata dos seus interasses, ell'es 
recúam, e ninguem se entende. . : 

Durand, em seu relatprio,di7.ia que todas as 
classes se fuzmm representar; q-ue o com--,. 

.. 

) 

mareio e a inJustria faziam pressão sobre · os 
•governo~, sempre que estavam em ,iogo 
~eu3 interdsse3; e que a lavoura e.:~ta'va 
-sempre calillda, não fazia valer seus direitos. 

Dia virá em que ella se levante do abati-
mento em que está. 

Vou làr aqui um·a importante ·estatistica 
a re~peito das contri·buições das diversas 
classes. O dr. Fassbender, sabio 'écónomista 
agrícola, dava para a Allemanha, em 1886, 
as seguintes cifras: o éa'pítalista pagava de 
imposto 3 '[.; o commercialite 5 ·r.; o pro-
prietarJO .de immoveis ·urbanos i ·1.; o• pro· 
pl'ietario rural 12,57 por cento. Na ltalia o 
imposto para o lavrador regula 30 '[.; e em 
certos lagares 35 'I'· Em Hespanha, Sanchez 
de Toca, economista distincto, calcula em 
25 '(: e a iotalidade dos impostos directos e 
indirectos regula 40 ·r. Em França os jorna-
leiros pagam de imposto 7179 ·1. a proprie· 
dada movei 11,46 '[., o. urbana 23,46 ' f· e a 
rural 30,i0 'I· 

Ora, vê-~e por alli perf~i tamente a des-
egualdade que ha quando se trata de impostos 
para a lavoura. 

Em nosso p'l.iz é o que se sabe. Além de pe-
sados impostos, directos e indirectos, a agio-
tagem de guias, ftllizmente ex tincta, e tan-
tas outras contdbuições que absorvem com-
pletamente a producçilo. 

Porque, como dizia o illustre sab·o econo-
mista por tuguez Çosta Godolphim, todo o ho-
mem deve ser productor, e não pode cessar de 
ser c·Jnsumidor o consumidor que só consome, 
e nada produz não merece nada . Aqui no 
nosso paiz é a lavoura, pode-se dizer, a uni-
ca classe productora. 

Uma commissão da Cn.mara dos Ddputudos 
Hespanllola, tratando de estudar um proje-
cto sobre credito acricola para a lavoura, 
diz om seu relatorio: (lti) «Como a agricultu-
ra constitue a primeira industria da nação, 
e faz viver a immensa maioria de seus ha-
bitantes, como o consumo das classes agrí-
colas é q uasi o uni co mercado dos produ-
ctos de todas as outras, sua doença e uma 
calamida,le que deve attrahir a attenção de 
todos aquelles que tem o .encargo do gover-
no>). 

Por ahi se võ que devemos ter muito cui-
dado com os syndicatos agricolas,porque alies 
vêm livrar a lavoura da ruína., e dar-lhe um 
pouco de alento. 

Eu felicito o nobre Senador per ter a 
iniciativa deste projecto; e tendo eu citado 
aqui, constantemente, esse illustre sabia L. 
Durand, sinto profundamente que meus in-
commodos de saúde, minhas constantes 
occupações, me tivessem obstado de trazer 
alguns apontamentos que pudessem esclare-
cer o Senado sobre o assumpto, mas poço 
aos meus nobres collegas jurisconsultos, e 
a todos os outros, que venbam com as suas 
luzos encaminhar e esclarecer o projecto do 
sr. C. de Britto, afim de que alie seja uma 
realidade, porque elle é salvação da lavou-
ra. (Jfuito bem! Muito bem! Muito bem!) 

O sr. (Jamillo de llrilto:-Cbeio de sa-
tisfação, ve,io que os syndicatos agrícolas 
-continúam a chamar sobre si a attenção do 
Senªdo. 

A. S.-- :.l i 

Já. nas sasõões anteriores tive occasião de 
apreciar o concurso do:~ nobres Senadores 
por es:;as instituições, que, na linguagdm do 
illri'stre ·sr. Barão de S. Geraldo, ha.o d~ ser a 
salvação da lavoura. 

H a üm fuêto que torno saliente antes 
de pronunciar.~me sobre um pr~jecto que 'é 
melhor conhecido, e naturalme'nte ha de ser 
muito melhor desenvolvido e aperfeiçoado, 
pelos que mais de perto conhecem ós inte-
resses da importante iodustria. 

V v. excs. recordam-se que ulthhame,nte 
a imprensa, tratando da situação pecul'iar 
ao Brasil, distinguiu honrosamente o Estado 
de Mi.lias, pela ordem e prudencia nos depar-
tamentos industriaes. 

Quanto à immigração, foi elle que deu a 
mais salutar e proveitosa solução ao teme~ 
merow problema creando de uma superin-
teodencia na Europa, sob a direcção illus-
trala do dr. David Campista, que, abandonan-
do o systema dos contractos por indivíduos, 
directamente obtinha famílias, a preço 
commodo de passagens, a•é 100 fr., quando 
e1·am recrutados sem escupulosa escolha à 
com passagens a I 90 fr. 

A pouco e pouco consegtiimos muito. 
O oapit&l nos vem da Inglaterra e da Fran-

ça; os braço~ nos vém da ltalia e de oilti·os 
paizes; quanto ás terras, ellas se encontra'Iri 
em abundancia; e falta valo)rizal-as. 

o SR. B. LIMA.:-.-\. questão é saber distri-
buil-as. 

0 SR. CAUILLO DE BRITTO:- Ahi estão as 
leis de colonização ; o trabalho organiza-se 
impulsbnado pelo cosm0politismo que esti-
mula a producção nos paizes novos. 

Mas quanto ao capital1 O probl~ma é mais· 
difflcil. 

Entretanto, ainda não houve uma sessão 
em que não trato.ssemos desses interesses. 
Caixas economicas ; o Banco de Credito Ter-
r-itorial e Agrícola; será isto sutflciente ? 

E' tampo de dizermos á lavoura que por 
ella já fizemos o que tem sido possivel1 

Devemos nesta mataria consultar o velho 
mundo, afim de sabermos quaes as institui-
ções que atravez os seculos deram melhores 
resultados ; fazendo essa consulta, vemos na 
ordem do dia os syndicatos agrícolas. 

Ain•ia ha pouco ouvimos a palavra aucto-
rizada do nosso honrado collega, que sem· 
pre se lavanta quando agitam-se os interesses 
da lavoura, elle disse que o club de Angus-
tura ja preoccupa-se com o a~sumpto, in ves-
tigando do meio de tornai-os viaveis. 

Pois bem; elles são propostos como v. exc. 
deseja. 

Em primeiro lagar, no projecto vê-se a 
ausencia da tutella do Estat.lo; é a reunião 
de forças prvductoras, a convergencia do 
trabalho, dt intelligencia, capazes de impo -
rem confiança ao capital, sobr_etudo da ini-
ciativa, coadjuvada pelo regimen da libar-
darle. 

Nos grandes bancos privilegiados, a feição 
é outra ; tornam-se o monopolio dos capitaes 
e das opera~ões, e afinal o thesouro do Es:_ 
tado. 
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A intervenção do g~verno por meio ~e sub- 1 O sa. J. DumA:- Eu tenho ainda em meu 
venções e de ~arant1as de Juros, alem de esp!rito a duvida de que 11i, em virtude das 
onerosa ao~ or çamentos, não se presta a t~- socieJ.ades anonymHs, o pro jacto não é na-
das as operal,'õe8, aos pequenos emprest1· cessaria, pois que a lei diz «poderão 11e as-
mos. _ sociar, constituir syndic<~.tos independente-

Es_ses bancos nunca sao populares : ao con- mente do concurso do governo». Portanto, 
trarw, collocam-se em um .castello de mar- pode não ser da nossa competencia. 
fim, onde só penetram 01:1 Import~ n.tes cor- o. SR. c. DE BRITTO: -0 que queremos no 
·rectores de fundos ; na. su~ adimmstraçlto pro.Jecto não Eão propriamente associações 
não. tomam parte os ma1s mtere; sados~ os anonymas, mas sim syndicatos de natureza 
agriCultores, sobretudo os pequenos agrJCul- commeroial, constituindo as caixas ruraes 
toras. ou bancos. Ora a Const. art ••• § .• . confere 

Quando o sr. Barão de ~ Ger~ldo decla- aos poderes dos Estados a faculdade de le-
·~ou ser esse problem &. mmto _serw, .e q_u~ a gislar sobre bancos,que não são mais do que 
mte_rvenção do gover~o seria Jlfe.J~dicial, estabelecimentos de credito. 
ped!u que. f~s~em exammados os Intm.tos do A Constituição Federal entendeu tambem 
proJ~C~tJ ; IDICI~r entre nó.s os syndiCatos, que os Eitados na propagação das industrias 
adm1tt1J -os. á VIda. econo~mca de que gosam podiam fundai-os como entendessem ; dar-
o commercw e as I~dustrias~ d~r -lhes pera~- lhes pois, por isto, uma organização comple-
t': os pod~res pubhcos os direitos de pet1- tamente differente do anonymato. çao e de c1dade. . . _ 

Isto não é a intervenção condemnada. s. J?epols, o art. 34 do decre~o de 17 de Ja-
exc. referiu se ao Fystema francez na orga neiro de 1890, refere se a socieda~es de soc-
nização de caixas ruraes, eu sou inteiramen- corr~s mutuos, d~ todo o ponto dtversas dos 
te contrario a elle ; tem o vicio do socialismo syndicatos que v ao faz -~ operações de era-
e protecção directa do Estado. (.1poiadiJ do d1t~, e ne!1hu~a analogia tém com as as-
sr. S. Geraldo) Lá os syndicatos profi ssiunaes s~c1ações Inspiradas no altrmsmo ou na ca-
tornaram-se gradualmente instituições de rldade. . . 
credito, sendo pelo Banco de França posto á Bc!llc~s o~ c_aixas de credi to o Estado p_ode 
disposi ção do governo o capital de 40 milhões e devu _ I~Stltuir sob as b~ses da mutuahda-
augmentado, durante 23 annos, d' uma annui- de, S~.Jeltos. apenas a. leis su_as no que 1/J.~z 
dade de 2 a 3 milh ões para subvencionar re~peito à forma ou a orgamza9ão e ao dl-
todos os bancos mutuos agrícolas . re1t~ commum no tocante as obrigações con-

Deve-se sobretudo á Allem anh :t e á Italia trahidas · 
a crea~ão des~as caixas ruraes hoje tão pre - ~ma das summidades em sciencias tln~n 
conizadas, ou sys tema Shultre-Delitz, ou cei_r~s, o sr. VIsconde de Ouro Pre~o, CUJas 
systema Raffeisen, ellas vã.o-se alastrando op1m~es têm ~ relevo da pru~enma e de 
pelo solo cqmo as sementeiras abençoadas. uma 11lus ~raçao profund~ (apo1ados) , pensa 
. d h' que as SOCiedades de cred1to mutuo não pre-p~~a a compra. e mac mas,_ s~mentes e cisam de leis para serem fundadas. Tenho 
f~rtrllzante_s , c?mo para as operaçõ_es de cre · ouvido a mesma opinião do auctor da mo-
dito, a sohdarle_d~d~ no s. emprestlmos e n.o nogral_lhia «b ilhetes de mercadiJ1'iiJ.s» j á antes 
e_mpre fl:O de caplb e. '·para tu~o o qu_e auxi- enunmada pelos nobres Senadores ha a expl oração agricola e mdustrial, é a _ · . 
mutuali·.iade a mais fecun da das combina- De nccô.~do ; nao d~pendem de leis, não 
ções. Si os lavradores do paiz não se associam pe_dem ma1s que a ammação dos poderos pu-
e a roti na ou antes a desconfi ança di ffi cul- bllcos. . . . 
tam a realização da medida, o mesmo deu- se Ou por modestla , o_u po~ exotJsmo,cons1de~ 
na Europa. Porque os nonrados Senado- r~ 1~o s vesos de na~wn~IId ade, o que ?ão e 
res e seus amigos nas suas cid:.tdes não hão Sin ao a marcha ordwan a dos aconteclmen-
de implantai-os 1 não se deve a s. exc. já tos. . 
mui tos melhoramentos 1 Na Europa, os synd1catos começaram de-

O fim do projecto fo i a creação desses syn- vagar; er_a m poucos em 1850, e h ~je conta~
di catos pa1·a serem dirigidos pelas muni ci- s_e por milhares. Os ~oderes pubhcos aux_l-
palidades , pelos chefes executivos.. . liam por todos. os meios o se ':I desenvolvi -

O m. S. GERALDO : -Isso não convém, manto ; const1tuem um aux1l10 da lavoura 
nada de mun icipalidades . que .merece atte nç~ es e favores .. 

O sR. CAMILLO DE BRITTO:- Bam, então Alem destas, mu1 tas outras e Importantes 
por pessoas com petentes pelo povo. con siderações fot_:!l m feitas pelo honrado se-

Sh lutze dizia: quero as minhas associ a- nador o sr. _b arao ~e S. Uera ld_o, e com 
çõ9S diri gid as pelos homens mais prestig io- ta n_ta e l e~açao de v1stas , q u ~ ser1a por de-
sos e mais ri cos do districto · elles por si só ma1s a mwb a defesa do proJecto que conta 
impõem a confiança . ' ' com o apoio e o concurso dos me us nobres 

O illu ;t rado sr. Dutra , quando discutia-se coll ega~ . . 
o projecto, disse que receava serem os syn- _E' evidente que. a lavou_ra em nosso pa1z 
di ca.tos intermedini·ios .. . nao póde progredir sem Implantar-se o es-

0 SR. JoAQUIM DUTRA: - Entre o Banco de piri to de asso ciação . 
Cred ito Rea l e os lavradores . Não e só na America do Sul e no Bras il 

O m. C. DE BRITTO :-Não ; não se prest11m que se clama con tra a ro tina; na Europa, 
a isto; v . exc . suppri miu a faculdade que nos E>tados Un idos, tambem; mas elles 
pretendiam de empr·esturem n a~ ca ixas eco - té m Já o que nos falta : a união dos lavrado-
nomicas e no banco. res (Apoiados do sr. S. Ge1·aldo) . 

. . 

165 

Sobr~ este pro jacto jà. . l1ouve discussão : Art. 3. • Obriga-se o concessionario a es-
prolongada, e a coadjuvação dos nobres Se- tabelecer o trafego mutuo com a E. de Fer-
nadores não faltará nesta casa. nos muni- ro B11hia e Minas, tendo um trapiche ou pon-
cipios, nos clubs e reuniões J.o~ lavradores, to de embarque para us mercauorias no por-
para a fundação dos syndicatos agrícolas. to do Rio de Jan.eiro, tom ando em todos os 
-Muito bem ! m uito bem ! muito br.m ! portos em que tocar, cargas para a dita Com 

O sr. J. Dutra: -(Não devolveu seu di- panhia E. de Ferro Bahia e Minas, em trafe-
curso). go mutuo. · 

E' lido o seguinte Art . 4. · O governo regulará do melhor 
modo o contracto J.0 trafego mutuo com o 

Requerimento concessiona~io, e tomará as medidas que jul-
Requeiro que ·o projecto n. 125 vá à com- gue conveniente!!, ao bom, regular e seguro 

missão de Agricultura. serviço de navegação e acondicionamento das 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1898. _ cargas entregues ao concessionario. 

Joaquim Dutra. Art. 5. · A verba constaut~ da subvenção 
Apoiado e posto em discussão, o sr. Joa- desta lei, que é de 48:000 ,;000 annuaes, será 

quim Alvare3 offerece e é egualmente tirada da verba «Obras Publicas». 
apoiado e posto em discussão o seguinte Art. 6. · Rt3 vogam-se as disposiçõel:! em 

contrario. 
Requerzmento Sala das Sessões, 23 de agosto de 1803: -

Joaquim AI varei!.-Nogueira . 
Requeiro que o projecto sobre syndicatos Nada mais havendo a tmta!'-se, o sr. Pre-

agricolas volte á com missão de Ju sLiça e Lo- sidente designa para 24 Jo corrente a seguinte: 
gislação para dar seu parecer sobre a lega · 
lidada dos mesmos como «mutualiJ.ade de ORDEM DO DIA 
capitaes e s.•cios vari avei i . 

Sala das sessões do Senado, 23 de agosto Até 4 horas da tarde: 
d.e 1898.- Joaquim Alvares. Leitura da ac t~t, expe liente, apresentação 

o sr. Rebellu Horla (Não devolveu 0 seu de pareceres, projecto~:~, in.Jlc1ções e reque-
discurt>o ). rim ento ~ . 

Procedendo se á votação do requerimento Levanta-se a sessão. 
do sr. Joaquim Dutra, é o mesmo approva-
do, ficando prejudicado o do sr. Joaquim 
Alvares. · 

Em consequencia da approvação do reque-
r imento do sr. Joaquim Dutra, vae o pro-
jecto á commissão de Agricultura. 

PARECER 
0 SR. JOAQUIM ALVA RES, obtendo urgencia, 

otrerece, por parte da commissão de Reque-
rimentos de partes, e vae a imprimir-se para 
entrar na ordem doP trabalhos, o seguinte: 

A commissão de Req uerimentos de Partes, 
a que foi preoente o requerimento da Em-
presa de Navegação do Rio de Janeiro, pro-
prietaria dos vapores nacionaes «Muquy» e 
«Piuna» que fa zem, ha annos, o serviço ma-
ri timo entre os por·tos do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo até a Victoria, e unicos que 
têm servido á E. de Ferro Bah ia e Mina s, des-
de que cessou o serviço dos vapores da Com-
panhia, e em que pede o auxilio de 2:000-n,OOO 
por viagem de seus Vdpores, obri gando-se a 
fazer duas viagens por mez, e ao trafego mu-
tuo com a E. de Ferro Bahi a e 1\Iinas, co mo 
trata se de interesses importantes ás zonas 

ACTA DA 47.a SESSÃO ORDlNARlA, A03 24 
DE AGOSTO DE 1898 

PRESIDEi'iCJA DO SR. ANTONIO MARTINS 
SU miA LliO:- Acta. - Votação ~d 1 ~da.- Ex pecl ien-

te.- Onlem do dia segu iutc. 
Ao meio·dia, fei ta a chamada, acham·se 

prêsentes os srs.: An tonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Joaquim Alvares, Necesio 
Tavares, Bernardino de Lima, Roquette, 
Rebêllo Horta e Camillo de Britto, fal tando 
com causa participada, os srs. : Oli vei ra 
Penna, Frederico Augusto, Rocha Lagôa , 
Costa Sena, Gomes da Silva, Teixeira da Co~ 
ta, Josino de Brito, Mello Franco e Nogueira, 
e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão 
Lida · a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, é esta en cerrada sem debate 
adiada u votação por falta de numero. 

0 SR. J.' SECRETARIO dà COnta do seguinte 
EXPEDIENTE 

do Norte qe Minas , é de parecer que se Um offic io do sr. J.· secretario da Cama-adapte o seguinte projecto n. 154: 
O Congresso do Estado de .Minas Geraes ra , enviando os seguintes : 

decreta: Projecto n. 139, da Cama1·a 
Art. I. · Fica o Go r erno auctorizado a 

conceder á Companhia Empresa de Navega- I O Congresso do Estado de Minas Geraes 
ção ·do Rio de Janeiro, ou a quem melhores j decreta : . . 
vantagens olferecer, o auxi lio de 2:000$ por Art. I.· FICa o governo auctomado . a 
cada viagem de seus vapores, do porto do Rio I prorogar os prasos concedidos á. ~o~pan h 1a 
de Janeiro 11 Caravellas . • «Viação Ferrea Sapucaby» para llliCIO e con-

A:rt. 2. · Obri ga-se o concessionario a dar I clusão dos ti·abalh os de construcção da as-
duas viagens por mez, sendv uma no pri n- trada de ferro da «Ex tre~a a Montes Cla-
cipio do mez e outra no meiado do mez. ros», e a prorogar por oito mezes o praso 
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<lOncedido á Estrada de Ferro ,.<<Oest.e de Mi-
nas>>, para inaugur&r o t!'af~go do ra~al :de 
PJtanguy. · · 

f ego mutuo entre a Empresa de · NavegaÇão 
do Rio de Janeiro e a Estrada de Ferro Ba-
·bla e Minas. Art. 2. · Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Paço da Camara dos Deputados do Estado 

de· Minas Oeraes, Minas, aos 23 de agosto de 
l898 -Francisco Ribeiro de Oliveira, presi-
dente.-Agostinho José Pereira., I.· secreta-
rio.-Celestino Soares da Cruz 2. · secreta-
:t:io.-A' commisssão de Obras p'ublicas. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 48,a SESSÃO ORDINAR!A, AOS25 DE 
AGOSTO DE 1898 

PRESIDENOIA DO SR. NECESIO TA\'ARES 
P1·oj ecto n. 140, da Coma1·a, dl! 1898 (Vice-P1·csidente) 

O Congresso do Estado de Minas Geraes SU~UfABIO:-Acla. - Yolaç<lo adiatla. - Expediente. 
<.!,~ereta: -l'ar~ce res de Commissão.-Observações do sr . 

A:rt. J.· Fica o Presidente do Estado au- Joaqu1m Alvares. -Ordem do dia.-Discus3ão 
ctorizado a conceder, para tratamento de do parecer 11. 42.-Discurso do sr. Kubitschek. 

· d · t -Projecto 11. 154, do Senado. auctorizando o sau e, as segum es licenças : de tres annos, governo a estabelecer lrarego mutuo entre a Em-
ao . segundo tabellião da Campanha, José presa de Navegação do H i o de Janeiro e a E. F. 
Lu:z. Pr·mpeu da Silva; de quatro annos, ao Bahia e .1\fina~.-Discurso~ dos ~rs .. Joaqu im AI-
escrivão de orpbãos do Rio Branco, Jo~é Ca- va res e r•. Drumond.- Votações adiaJas .-Or· 
lixto Fonseca de Calaz ~ns ; de dous annos dem do dia seguinte. 
:ao. escrivão do. Carmo do Rio C_Iaro, Joaqui~ Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 
L.~Jte Soares Pmto e ao de Piumhy, Fran- presentes os srs. : Necesio Tavares, Joaquim 
CI"c" Al~es dQ Çouto,. Dutra, P. Drumond, Rebéllo Horta, Kubi-

AI t . . 2 . Para IdentJco fim , fica o govern.o 1 tschek, Joaquim Alvares, Carlos Sá. Bernar-
auct?rlzado a. prorogar por dous a~!los a h - dino de Lima, Roquette, Gomes Valladão, 
·cença C ?nce.~Jcla ao segundo ~abelliM de Sa- Camillo de Britto e Costa Sena, faltando 
bará, SJ!veno .Augusto de. L1ma, e P?r .um com causa pa::-ticipada os ~rs : Frederico 
anno. ~ concad.lda ao escnvão da Chr1stma, Augusto, Oliveira Penna, Rocha L~góa. Go-
DomJCi an_o Lmz de Noronh a L_uz. . _ mes da Silva, Teixeira da Costa, iosi~o de 

Art. ~· Revogam se as dispos1 çoes em Brito, Mello Franco, Ferreira Alves e No"'uei-
contrarJo. , ra, e sem ella os mais srs. o 

Paço da Camara dos Deputados elo Estado 1 Abre-se a sessão 
de M1~as Geraes , aos 23 de agosto de 1898.- . 
Franc!sco Ribeiro de Oliveira, presidente.- Lid~ a acta d~ sessão antecedente e posta 
AgostJ.nbo José Pereira, 1.. secretario.- em ~1scusssão, e. esta encerrada sem debate 
C?lestmo. SoarAs da Cruz, 2 .. secretario.- e adiada ~votação por ~alta de numero .. 
A corpm1ssão de Requerimentos de partes. O SR. 1. EECRETARIO da conta do segumte 

0 SR. 9AM,ILLO DE BRITTO, obtendo a pala- EXPEDIENTE 
vra, envia. a mesa um requerimento em 
que Francisco Mendes d11. Cruz, tenente· do 
I.· batalhão da Brigada Policial, pede seja 
decretada uma lei auctorizando o governo a 
mandar construir um a ca&a para sua resi-
<.lencia nesta Capital. - A' commissão de re -
querimento de partes. Não havendo pare-
ceres, projectos, indicaçõese requerimen-
tos, e nada mais havendo a tratar-se, o sr. 
Presidente designa para 25 do corrente a 
seguinte 

ORDEM DO 'DIA 
}.n PARTE 

Até I hora tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

d.e pareceres, proj ectos, indicações e reque-
rimentos. 

2,a PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

. l.Jiscussão unica do parecer n. 42, indefe-
rmdo o requerimento em que o secretario 
da. Escola de Pharmacia de Ouro Preto pede 
SeJam os seus vencimentos equiparados aos 
dos chefes de secção das Secretarias do 
Estado. 

I.· d~scussão do projocto n. 154, do Senado, 
auctor1zando o governo a estabelecer tra-

Um officio do sr. I.· secretario da Camara, 
communicando terem sido remettidas á san-
cção, sobre ns. 63 e ô4, as proposições ns. 
91 e 90, do Senado, a primeira concedendo 
li cença á inspectora de alumnas da Escola 
Normal de Juiz de Fóra, d. Guilbermina Ro-
sa Torres, e a segunda auctorizando a con -
strucção de casas na Capital do Estado para 
os cidadãos dr. Gabriel Corréa Rabello, lente 
do Externato do Gymnasio Mineiro, Francis-
co Luiz Maria de Britto, chefe de secção da 
Secretaria da Agricultura e Francisco Car-
los Deschamps de Moura, amanuense da 
Secretaria das Finanças.-0 Senado fica in-
teirado. 

O SR. PRESIDENTE dá conhecimento á Casa 
de ter recebido uma carta do sr. senador 
Antonio Martins, communicando que deixa-
va de comparecer à sessão por incommodos 
de saúde . 

Passa-se á apresentação de pareceres, 
projectos, indicações e requerimentos. 

Pm·ece1·es 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo a pala-
vra, offerece, por parte da commissão de 
Requerimentos de Partes, o seguinte : 

A commissão de Requerimentos de Partes 
á que foi presente o requerimento do tenen-
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:te Li a !3l''gau .l Policia l, Ft•anoisco Mendes da I em f.t·. f~go , qu ~ r ~or. in 9 :l: 'ê1Ui?i l it.l~ le d,l 
cruz. requerendo ao Co ng1·esso um a lei quo na vegHvi'lo du l\ 1n. S. I• rn nctsco, a eu l~l mar.-
lhe c'onceda uma casa nesLa Ca p·ital, como ge m se a lia a Extremu, ponto 111 1C I,d J(l, 
se tem feito n ou tro~ ex-Yi da lei n. 3, atl- tue.·ma e5tl'ddn.; , 

·dlci on al á Constitui çdo , a ll egand o nllo ter· C~ · n :; i tleranJo, em rel aç1t.o a 2.• pa.rt~ Llo 
r ec uerido no praso de 10 di as marca•io , em proJecto, quo mo t1vús de. Jorça n:aloi,oxpo~
ecu'taes por ter estado naq uolla occas ião au- t os pelo eu ~~ n}JeJ.ro cheJe da <,Oes te de Ml-
se nto e;n serv iço do governo, attenuendo nas» .em oll tclo dmg1do a.rl gov~rno e. que 
qu e com quanto ~e.ia relevante a razão alle· este Jul ga, pl'ocedente~ têm CJbstado a mau-
ad~ dos documen tos junctos não está pro · guração do rama l ~e P1.tanguy, d~ n t ro do ul-

~att~' ter o ~uppli cante dit·ei to á construcção tirr~ o p1·aso co ncedido a rospect1va Campa-
desta casa visto não co nsta r estar. o . sup: nh1 a ; . . .,.. , 

licante n~ li ~trl dos olllc iaes com d1re1to tt Cons iderando, por ulttmo, nclO envolver o 
~s sas ca• ·ls ;e~11 eWu A. para a Secretaria da prn,iecto medida preju.d icia l aos in ~~ress~s 
Anricul't~'ra' 0 de parecer que sejao u vidoo publi cas o nrm CJfl'ens 1vo. dos p1•ece1 os ca 

o. , a e:,to res eito Go n~ t i tu i Ç'ão Federal ou uo Estado ,; . 
go~:~1~1 ~ a~ commis~ões · do Senado, 25 de E' de pal'eceP que~ mesmo pro.Jecto sep 

sto de 1898 - Joaqu im Alrares.- C. dado parn l. • d1s cussac e approvado . 
. ~~~a . · . S.1la tias com missões . ~5 de agosto de 1 89~ : 

concl uindo este parece i' por um r equeri- - Costa Sena.-J. N. Kubitschek.-.\ Imprl 
mentn, entra imm ed ia.tamonte em d1 sc n ss~o , mir·-se. 
nos termos do art . 100, do regtm onto In · Pa s~a se i 
te rno · ( - I s SEGUi\ f1 .\ PAHTE DA ORDEM DO DI:\. o s•·· .Junquin1 .Ah·ar·es barao c e . 
Gorn ldo) :- Sr. P1esicle l te, du ro dai' as m-
zõe porq ue a com missão as . 1m pt'ocedeu em 
relaÇ'fi.o ao presente requ enm cnto . 

o tene1 te I\lo ndes da Cruz . requereu . ao 
CongreEso uma lei quo auctonzc o gove l'n o 
a con tr uir· uma ca ·o. para e l l~ na nova.Cil.-

. p ila l, Yisto o .se u dir.e ll? _:onformo a le1 11. 
::J, Hddici ona l o. Con~t.lttu çao. 

Elle allegou que, durante o praso marcado 
de 10 dias , se achava. em .s~rv1ço, em 
diligencia, e portanto , ImpossJb llt tndo de 
requerer. . , 

Ne~sa s conuiçõos, vem ped1r ao Con-
gresso, que , como tem feito a outros , ! ~e 
constrúa a cu a Yl to como naquell a occn-
Eiuo el le c. tava' impos ibi li taclo ele requerer 
a cons tru çfí.o . 

Nc s Jocum entos, poróm, quo foram pre -
sentes à comm issão, não e0!1sta ~1ue sou no-
me e,leja na l i~ta elos funcc10n a1'10S com dl · 
reilo t'l construcção das casas, e que fo t re-
me WJa á Secretar·ia ela Agricultura . 

A comm issão, pois , viu -se embaraçnda, e 
pediu ao go \·tjrno in formações a respe1to. 
( Jllu ilo bem ! ). 

Não ba\·enclo mais quem peça a pa lav1:, 
ence:rra-se a dis us , ão , licando a. votaçao 
adi ada por falta de num ero. . _ 

o m co~'l'A SE:'>A , por parte ela c~mm t ss n.o 
dtl Obr&s Pub licas, oll'ereco o ~egu1nte. : 

A' com mis8ão de Obras Publi cas , fot pre-
se nte o proj eclo n. 130, da Camara. dos De-
pulados, do corrente anno, nuctorJza.ndo o 
goYerno a prorogar os prasos concecltdos à 
Companhia «Viução Ferrea S~pu cabp» para 
in ic iv e con clu ão elos trabalhos de constru-
cçftO da E. F . da Extrem a a Montes Claros, 
e a prorogar por unis oito mezes o praso 
con cedido á E. F. <<Oeste do l\ l1n a~» para 
in augurai• o t rafogo do rama l de PJtan-
guy. I - , A commis8i1o consideranuo, em r:e açao a 
J.a parte do prnj ecto, a i!npossJbtltclade 
actual de transporte de mater1a l par.1 a con-
st,rücção da E. F. da E~tre 1~1 a a 1\lontes ,c la-
ros, quer por falta de l1 gaçao daquella zona 
com as vias fepreas do Estado actualmen te 

E' lid o e enir:-~ em nn ica diccmsão opa.· 
rece t' 11. 42, inde ferindo o requ erimento em 
que o secreta1·io lia E cc l L el e Pli armacta. de 
Ouro 1 reto, pede se.Ja m os se us vcnc~men
to s equipamdos aos dos chefes t.le secçao das 
Secreta!'ifls ele E tado . 

o sr. J{ubHschch: :-(Não de \·olvou o seu 
di se u rso ). 

Ningu am mais pedindo a palavra, encer-
ra-Re :t discu s·ão e fica A. votação adiada 
por faüa de numero . 

PllOJEC'l'O N. 154, DO SENADO 

'1'1·o 1: go mutuo entt e a Emp 1·esn úe NavcJa-
çrto ,, o mo de Jw~eii'O c a E>tradr.t ele 1• . 
JJahin e Jl1 in,ts . 
E' lido o enGra em I.· discussão o projccto 

n. !54. uo Senildo, auctorizun rlo o governo o. 
estabo.lecel' trafego mutuo ent:e a Empresa 
de N:.tvegação dl) Rio de Jane!ro e a E. de 
Ferro Bahia e 1\lino.s . 

o § 1' . JolHJni m Alvares ( b a !'ã~ de S. Ge-
ralllo) :-Sr. IJre"idente , começo lazendo um 
pequeno ~ep .H'J ntt t'e•.lacção tla orJcm do 
dia de lioJ o. 

Ahi se diz : « auctorizando o go vet·no a 
estabelecer trafego mutuo e1~tre a Empresa 
de NaYcga~flo rlo Rio de Jane1ro o u. E Lrada 
tle I•et'ro 13uhia e l\1 in as ». 

Ora para trafego mutuo não ~r a.. preciso 
proj e~t.o algum, pois que ó attrtbu1çilo do 
proprio governo; dev ia-S E\ d1:t. 1: ant~s : <«:.u-
to1·izando o gove r·no a: concet1e1 subvenção 
ó. Compan hia H rasi l eil'~ de . No v~gaçao . 

Em todo o caso, pore~11, 1sso nao . altera. a 
qu estão, pois que o proJecto esti Impresso • 

Feito e~ta pequeno Peparo , entro em ma-
teria. 

Sr. Pre. itl en te. eu como membro da com-
mi s,ão , não trep icloi um só mome nt~ em 
ofl'erecer o proj ecto que se acb~ em dt s.~ u s
são, porque eotolll.lo que olle e da max1.ma 
importanc:a, não só para. o povo uo Norte, 
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fervido pelil Companllia Bahia e 1\linas, !algumas consider 11çõe~ e fa?er mesmo um 
como _tambem de gr~nde inter_esse para. o appello lJO go,·erno relativamente á nossa 
prop110 gorerno tle .illma~. (.-lpotndo.<). VIHÇào ferrea. 

Como _snbeis . perfe!tamente bem,_ essa P11rece-mo, sr. Presidente, que estando o 
Cou~panh1 a ~~h1a e .M1nús sob os ma1s fa- Estalo tle Minas completamente desilludido 
gue1ro~ ausp1cws, e qu~. t?v.e mes~o certo d~sta celebre Companhia. Espirito Santo e 
enthuswsmo quando ~01 IDICiada, fo1 de das- Mmas, que nos promettia grandes causas, 
astro_sas cons_equenc1as,_porque, pelo re- mas que, afinal de contas, deu em nenhum 
lator10 ofl'erectdo pelo d1 gno Presidente do resultado, terminando talvez por uma de-
Estado em sua mensagem vê se que esse manda com o Estado (não apoiado do sr. 
trecho _da Bahia e _M inas, que como acaba D1·umond), nó3 devem'os fazer todos os esfor-
de me JDformar o 11lustro senadvr sr. Carlos ços para que essa viação projectada não 
Sã, até Car~vellas, não excede de 240 l<.ilo- desapparoça e, portanto, me parece que a 
metros,_ esta p1ra o Estado tle Minas em 21, occasião se otrerece ao governo, já que a 
ou q.uas1 22 1011 contos. Companhia E. F. Lcopoldina está querendo 

Ora, os nobres Senadores veem perfeita- reformar o sou contra_cto, dê ?ntr.all em 
mente bem que um a estrada que podia acc~rtlo co.~ a Companhia Leopo~dma. 
custar 7.300 contos, que é porquanto se con . E occas1 u.o do Estado aproveitar aq.uelll!-
struiram muitas outra~ na mesma época, empresa para preencher os fins a que e 
sendo outras por muito menos, como destmada. . . . . 
certos trechos de Leopoltlina, essa estrada A Companhia da Leopold~na Jaz h~ mUJtos 
gastou aquil lo com que se poderia fuzer a~nos .enterrada na estaçao da Saude, que 
tres outras. na o pode ser e nem se presta a ser ponto 

. _ ~ . terminal, pois que ê uma estação de transi-
_Nessns co_nd1çues, ?es~ie que o Estado tem to. (Apoia..los) 

fe1to os mawr~s sacr-1fi cws por _essa es!.rada, A comp:mhia, pois, parou nessa estação, 
QUe, _P Oue-se diZe! '• pertence hoJe ao Estado infelizmente, porque o PoJer Legislativo não 
de M!n~s e, E_erv_l?r!o ell~ a zona do Norte, soube comprehender a imvortancia dessa 
que e 1111portant i ~S illl ~, e claro que o Con- viac;ão,quelevava o progresso para as rel!'iões 
gresso devo fazer esforços para que essa do Norte . 
estrada preencha ?s seu_s fins· (Apoiados) Estando levantado o cap ital para o prolon-

Ora, a Companhia B::thla e Minas não pode gamento de Saú•le a tê Itabira sendo de 24 
satisfazer a seus fins: as cargas, bem como contos o custo kilometrico 'a Companhia 
os passageiros, ficam retidos em vista da Leopoldina não encontrou' no Congresso 
irregularidade do serviço defeituoso que alli apoio para um projecto que garantisse juros 
se faz; e os generos se vão deteriorando. Ora, a seu capital. 
nestas condições, todo o auxilio que o Con- Para construir o trecho de S. Geraldo a 
greFso conceder ã Companhia Brasileira de Itabira, .a Companhia pediu 10 mil contos; a 
Navegação ou a qualquer outra que regula- antiga Assembléa Provincial reduziu a 7 mil 
rize o trafego, ser-á um serviço prestado a contos . 
todo o Estado . (Apoiados) Pelos orçamentos approvad.os pelo proprio 

Eu não trepidei um só roomento, tanto governo, a Companhia havia gas to 8.800 
mais quanto, sr. Presid.ente, o projecto que contos. . . 
oil'ereci não pesa em nada aos cofres do Ora, um a Compan!JJa que tem um cap1tal 
Estado, porque essa verba de 48 contos que garantido de 7 mil contos, o que construiu o 
otl'ereci a essa Companhia, ou a qualquer f,~echo da Serra de _S. Gera_ldo a Saúde, ~ue, 
outra que melhores vantagens otrerecer, pois St o g~verno .Por SI _proprw o constrUJ_sse, 
não podemos fazer leis exclusivis tas, de gastaria mUJto_ ma1s se fosse constrUJl-o, 
monopolio, (npoiados) porque ê contra a nossa essa Comp11:niJJa que ~cabava . de dotar o 
Constituição. se;::i um auxilio de real provei- Estado de Mmas com ma.1s 165 k1Iome~ros d.e 
to, sendo elle t1rado da verba-obras publi - estrada de fdr~o, e que esgotou e ate e~ce
cas-, que se deve destinar ::t esses grandes deu. o seu cap1tal_antes de _chegar a I tab1~a, 
emprehendimentos e não para obras que, as dev1a merecer ma1s attençao dos srs . legts -
mais das vezes , são meramente municipaes. lad?res. _ . . . 

O Nor te com esse auxilio de 48 contos vae SI o Congresso tlvess_e vm~o em auxliJO 
regularizar• oa seus tramportes, 6 deve ficar dessa empresa, e garant1do os JUl'OS que ella 
contente. ped1u, quant? não ter . ~ e_lle l~?rado1 Ter1a 

o SR. CARLOS SA':-0 Norte é uma zona uma estrad_a 1mportant1SS1ma, Ja estudada e 
importante· já export a. em grande quanti- !~cada, cop1tal. le~ant_ado , com 24 co n_to ~ por 
dad e... ' lolometro,_e ficarJa livre de garant1r .JUros 

mUJto maJOres a qualquer outra empresa 
O sn. BARÃO DE S. GERALDO:-Sr. Presiden- que na actualiclade quizesse cumprir esse 

te. está por·tanto justitlc:1do o projecto que desideratum. 
apresente i, pois que, sendo de grande van- Como dizia, sr. Presidente, essa -Companhia 
tagem para o Estado , não vem absolutamente com bastante sentimento meu, tom em 
pesar ao orçamento, poi s que o auxilio de suas mãos a importante rêde mineira que, 
48 c?ntos é tirado da ver·ba-obrds publicas. por lei votada pelo congresso, o governo 

SeJa me lic ito, sr. Presidente, já que se de via ter encanlpado, porque o capital para 
trata, da Companhia B..tb ia e Min as , quo f"i essa operação estava levantado dentro do 't-
recebida com applausos pelo Estado de Mi - seio da propt•ia Companhia, pois que na 
nas , sobretudo pelo povo do Norte, expentler . rede mineira todos os capitaes de tlebentu-

·. 
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ristas eram nacionaes, com excepção de tio o prolongamento do Murhhé, seguinJ(} 
quatrocentas e poucas mil libras, b.1stando sempre pelas fronteir~s tio Espirito Sant •, o· 
apenas fazer a troca dos ti tu los , porque não Estado tle Minas terá conseguido a sua li -
havia um só que não trocasse os seus ti tu los. gação com o Espirito Santo. 

Porém, o governo, não sei si por exagge- O SR. PrtESIDENl'I!J :-Peço permissão ao 'IJO · 
rado escrupulo tle metter -se em tão impúr- bre Senador para declarar que está dis·cutin-
tantes tran s.acçõe~. deixou de cumprir essa do fóra da ordem. 
lei do Congresso Mineiro. O SR. BARÃO DE S. GERALDO :-Mas ~ão ma-

O que aconteceu é que essa poderosa terias perfeitamente correlatas. 
Companhia esta de posse desse trecho; e de O SR. PRF:SIDESTE :-Perdão, mas v. exc. 
que modo? Trocando titulas de possuidores sabe que na primeira discussão só ~e discu · 
de debentures que concorreram com seu te a. utilidade e constitucionalidade dos p"ro-
capital para a construcção dessa estrada e jectos. 
que estavam garantidos por primei ra hypo- O Hc BARÃO DE S. GERALoo:-~es!e caso,. 
theca e por acções da nova Companlaia, tle vou concluir ~ 
modo que . os pobre~ uebentuT'istas _que I Direi mais ao Senado, que o governo pre -
tmham sac rificado cap1taes para construtr a staria um gran le serviço si conseguisse des-
estra:do, Ylrllm -se no deploravel es~ado de sa t<:mpresu. ligar Ouro Preto á E. F. Leo -
acceltar _as acções tia nova Compan lu~. pohlina, o que 86 far·a descendo o rio 4i>· 

O SR. C. o~ BRITTO:-Mas porqu~ qu1ze·am. Carmo, pas~ando por· Barr.t Longa, en-
0 SR. BARAO 1 E S. GERAr.oo:-Nao, senhor; trancando no ponto em que os rios Carmo· 

porque o decreto u_lt1010 ~ava - lh~ força, e e Piranga tomam o nome de «Rio Doce», eu-
porque o debentun~t.11 nao _ pod1a manter tre as estações do <1Piranga\) e <1Rio Doce» . 
uma de~and~ com rG~.orosos 1uglezes _e com Li, aind9. hontem, um artigo na «Gazeta 
o propno 1!'0\ er.no !~odral q~e patrocl11ou _a de Noticias », em que se censura o governo 
causa da Companll1a embo l sa~do - se_ de nao do não contin uar a constl·ucçl\o do~ ramal 
pequ~na :;:~mma 9ue lhe devw. a dl _t~. Com- de Ouro Preto a Marianna ; já se. havia gas-
panbJa. AESII~l, po1s,elles foram sacr111cado~, to mais de mil conto~, 6 0 que restava fazer 
recebendo tJtulos e ocções da CompiWhla era pouco. 
lngleza; convem agora que o governo apro- . . . 
veite a posição em que se acha e ver si Constr~mdo esse tre_cho, o governo faCJli-
consegue da companllia que alia preencha 0 tará. a 1Jga9ão de Mar1_anna ao R1o Doce . ; 
fim de servir a iruport ante zona do Norte ficam asss1m preenc.h1dos ?~ fins a que s_e 

Talvez os nobres Senadores extranhem que propunl~a a Companhia Espmto sa:oto e Ml-
eu esteja tratando de um a mataria fóra tia nas; e 1sto _com p_equeno sacr1fic10 para o 
ordem, mas não é, é uma materia correlata, Estado ~e Mmas, v1st? como se trata apenas 
pois que o prolongamento de Saúde a Ita- do 60 lulometros ma1s ou menos. 
bira vae procurar Theophilu Ottoni, e fica, Não deve o governo esquecer a ligação da 
portanto, cumpriu a uma das missões tia Leo- União Mineira (ramal da Serraria) com a 
poldina em relação ao Norte de Minas. Ella Gr-ão Pará, o que se furá com um percurs(} 
não so prolongará, por emquanto, para Dia- de 30 kilometros, livrando esta zona do mo-
mantina, conforme o primeiro traçado, por- nopolio da E. F. Central. 
q_ue_ a lei da Assembléa Pr~vincial de M_inas Não posso terminar, sr. Presidente, €em 
hm1tou ? seu pont~ ~er-mma l . em ttab1ra ; fazer um appello ao governo, afim de que, 
ella~ pore.m, co_n seg u~1·a esse des1d_eratum de quanto antas, dé as providencias para 
se ligar a Ba l11a e Mu;as, que hoje pertence estabelecer-se 0 trafego mutuo de General 
ao Estado . Carneiro até Bello Horizonte, que até hoje 

Essa estrada ê de um gra nde futuro ; e o ainda não obtivemos. 
governo de\·e nproveitar a occasião, afim de o gover·no de Minas devia ser mais bem 
conseguir que a Companbia Leopolúina, que tratado pelo governo da União, a cujo lado 
vem trazer para aqui um milhão e quinben- elle sempre se acha; si se tratasse de inta-
tas mil libras, se li gue :1 Bahia e Minas. resses de s. Paulo, já com certeza estariam 

E' tambem occasião, meus senhores, do attendidos; e nós , entretanto, não temos ain 
governo fazer concluir o importantíssimo da tr·afego mutuo. 
traçado do MuriaiJê, que atravessa zonas Peço desculpa ao Senado de me ter esten-
uberr-imns e sempre seguindo pelas fronteiras dido . mas tratava-se de matarias correia-
do Rio tio Janeiro e Espirito Santo vae ao tas, d eu não podia deixar de tocar nesses 
porto de Natividade, que ê justamente onde diversos pontos., eu, porém, tenho convicl 
ha a confluencia dos rios Manhuassú e Doce, 
ponto onde começa a navegação franca desse ção de ter sustentado o meu· parecer. 
rio. Tenho concluido. (Mui to bem ! muito bem! 

A conclmão deste importante ramal ter::i muito bem ! ) 
salvo essas bollissima zo nas da Matta, quo 0 sr. 1•. Drnmoml : - ( Não devolveu o 
estão entregues ao ferrenho monopolio de seu discurso ). 
um particular . 

E, · · d t t d N nguem mais pedindo a palavra .•. encerra-
• occa sr ão propr1a o governo ra ar e se fl, di scussão e fica a vo tação atilada por 

reTormar esse contracto .... 
O SR. c. -DE flRITTO :-Ja lla muitas conces- fa lta de num ero . 

s~es nessa zona. Nada mais havendo a tratar se, o sr. Pre-
0 sR. BARÃO DE S. GERALDO :-Não ha con- sident'3 designa para 26 uo corrente a se-

cessão alguma. O governo, tendo consegui- guinte 
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Até I hor·a da t àrde : 
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· Pro,j ;. cio n . 14.1 

O Co ngr'dS OO Leg isla. ti I'O Je Mi nas Geraes 
dereta. : 

Leit ut·a da acta, expediente, ap resentação 
do pareceres, projectos, indicações e requ eri-
mentos. 

CAPITULO l 

DOS A VALTADORES JU DJCIAES 

2.• PARTE 

Até 4 horas da 1 aríl e : 
. Votação do par·ecer n. 42, indeferin do o 

requel'i mento em qu e o seci'etario tln, Escola 
de Plln tm acia de Ouro Preto pede sejam os 
seus Yenci montos equiparados ao~ dos cll o-
fe s de secção das Secreta rias elo Estado. 

Art. I . · t' s avali adores nos inventari as 
judiciaes , haja ou não me nores, perceberão, 
a titulo de retribui ção de trabalho, cada um 
delles : 

I.·, de cada caso. em c i Jade, vil la ou po-
vonçoão, co m sotfío ou sem ell e, com prehen-
dencl o quin ta l, muro~ , cer·cas , bemfeilori as , 
e todas as clepende ncias, in clusive movei s .. Votação em J. a di scussão do projecto n. 

15<1, do Se nado, auctoriza nd o governo a es-
ta belecer t ra l'ego mutuo entre a Empl'esa ele 
Navegnção do Rio de .l~Jnei ro e a Estratla el 
Fer-ro lla lt ia e MinaF . 
Vu ta~ ão uo parecer n. 43, da com missão 

de Req ueri mentos de Partes op inando que 
srja ouvitlo o governo quanto ao requer·j-
menlo e111 que o tenente da Brigada Po li cial, 
Fr< nci Eco tlle11 Jes da Ct•uz, pede a decreta-
ção de uma lei quo Jhu cünceua u ina. cn. a 
nesta Cap ita l. I 

2. · di cu>sí'ío do projeclo n. 12, do Sena-
do, creu ndo um a au la de agro nomia e outr1t 
de ~ten ogr11phia no l uternato do Gymnasio 
Mi neiro. 

Levonla-se a s&ssiío. 

ACTA D:\ 49.• SESSAO ORDINARIA, AOS 26 DE 
AGOSTO DE 1893 

PRE ID8NCI \ DO SR . AN'I'OI'i!O MARTINS 

SU.'I MA H 10: - Acla. - \ 'o ln(' :1o ailiarl a.- 1\spcrl ienlo.-
l' ar ce r de cotntnissii o.- \'o l:lf':1o rle :ll·las atrar.a-
das.-orrlcm rio clia. - \'ula\"<lri da· ma leri as cujas 
rli scnssf1r ~c nelwm ent:e rrndas.-1 1roj _cJo 11. 1:!, 
do Scnatlo, creando llllla aula ri J agronom ia e Otl--
lrn ele õletiOgrnplti .t uu l11lCr11alo tlu Gylllll:Jsio .'l i 
ne iro. :\presellla\·ào tlu [l J'ojedo . -Ortlem do dia 
scgninlc . 
Ao meio dia, feita a chmada, acham-so pro-

sentes o rs . Antonio Mar-ti n ~, Joaq ui m Du-
tra, Costa Sena, Levin Jo Lopos, H.ebé llo Hor-
ta, Ku bitschek, Carlos Sá, Neces io Tavares , 
Roq uette, Josino de Bl'ito e Joaq ui m Alva-
res, falta ndo co m cau R participada os srs . 
Frederico Augusto, O l i ve i r a Penn a, Rocha. 
Lagóa , Go mes ela Silva, Teixeira da. Cos ~a , 
Mello Ftanco, Nogueii'a , Ferreira Alves e 
Valladão , e sem ella os mais srs. 

Abl'o -se a sessão : 
A convite do sr. Pros idente , o sr . Gosto. 

Se na occupa a cadeira de 2. · Secret.ario. 
Lida a acta da ses ão antecede nte e posta 

em di sc ussão, é esta encerrada sem debate 
e adiada a votação por falta ele nu mero. 

(Comparece o s1·, P. Dn tm 1ncl). 
O SR . 1. · SEcR.~<:TAn ro dá conta do seguinte 

EXPE OJEN1'E 

Um o (fi cio do sr. I.· secretario da Camara, 
enviando o seguinte : 

., 

de uso llomcstico, quasq uer que sej am o 
so u numet·o e especie, sendo terren., E$000 ; 
sendo de sohrado, qualquer que seja o nu -
mero de andares, 6~ COO . 

2.·, de um a cha cnrn, comprehende ndo casa 
terrea ou tl e ~obrado, tcrrcnvs , muros cer -
cas, tapagens, pli! IJÜH;ões, construcçõ s e 
toda~ as suas dcpo nde t.cias, in cl usivé mo-
veis ue U, O dOtnOSLiCO , quesquer que sejam 
o se u numero e especie, 8 .~000 . 

3: De estradas de fel't o, ou carri s ut ba-
nas, co mpr·olle n:lendo os semoventes , todo o 
material tixo ou rodante, esLações, armnzens, 
oiT-ic i na~, teleg t'apbo cc.mbusti rel e todos os · 
demHis acces~ tJr i os, rl t~ u m a 50 kilometros 
- 25$000; de 50 a 107 kilometros , mais 15S 
e dahi pata cima mais ~oa réis po t• k ilome-
t ro , não podendo, porem , o maior emo lu men-
to oxcerloi' de 2 O. OLO. 

,1. · De cada uma pelll'eira, cnei ra ou ou -
tras minas já oxplor·ad.t~-5.:;000. 

5: Do cada !'abrica industrial com seus 
motores, utensí li os e }Jertences- 20,5,000. 

6: De cada embarca,ç:ão miútln, canóa, bo-
tes, savei ro, pran::ha, bal'c , lancha ou ou-
tras de vela ou remo para naregnção d6 rios 
ou I agôa-2 ~000 . 

7: De nvalint joias, qualquer que seja o 
seu vn.Ior·, 53000. 

8: De aval i ar mercadorias ou art igos ele 
commercio: 

n) de casas de nogocios que vendam a nt-
rejo, sendo ue fazendas ::eccas, ferragens, 
armai'inlto ., etc., etc., de 103 a EOS; sendo 
de mo] llados, at·mat•i n h o on lo uça, de 5;:; a 25; 
sendo de gencros da terra , de 43 a 20J . 

b) ele casa de negocio que ventle por ata-
cado, o dobro das t11xas acima . 

Nos li mites in dicados o j uiz fixa ra o emo-
lumento , attenden Lio ao t r·abc1lb o da avalia-
ção e :i impOI'tancicl do fu ndJ tlo negoci o. 

9. · De avo.li nr englobadamente ou em se-
parado bemf'eitoriits ele pr·edios ru sticos, 
com o casa de vive ntla, engenhos, tulhas , cel-
leiros , terreiros, est l'ebar i a~ , curraes , tan-
ques e ou tros accessori os, incl usivé m achi-
nas o quasq uer outros instru mentos arato-
rios, sendo o valor do predio até 20:000.3, 53, 
Je 20 : 000.~ a 50:0003, 103, de 50:000 ~ para 
cima, 1 5~000. 

I O.· Habitação para colonos ou trabalbo.-
dores de estabelecimentos agl'icolas ou in-
dustriaes. 

De mais de 5 até 20 casas , 5$000 . 
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De 20para cima, l~S-000. 
11: Terras lavratlias 0..1 de criação, culti-

vadas ou incultas até cincoenta alqueires, 
-5,!000· de cincoenta a duzentos, 10; 000. 

CAPITULO I![ 

DJS ESCRIYÂE:d DE PAZ DAS S~DES DE 

CO~I.\RCAS De 'duzen tos para cima, 15 :i000. 
12: Cafezaes de dez mil até cem mil pés, Art. 3: Os escrivães de juiz de paz da 

10.5,000. séde de coma:>cas, funccionando nas dili-
!:le mais de cem mil pés, 15: 000. gencias preliminares tios processos crimi-
13. · Semoventes : naes, auto de corpo de delicto, inqueritos 
Sendo muares, cavallares ou bovinos, até ou averiguações policiaes, terão direito ás 

50 cabeças, 4$000. custas tJxadas no regimento, pagas , por in-
Excedendo desse numero, mais 200 por teiro, pelo Estado, quando decahir o promo-

cabe ça , não podendo ser o emolumento ma- tor da justiça . 
ximo superior a 1 0~000. § 1.· Pel as diligenc·ias, inquerit'JS ou ave-

Outros semoventes, excepto aves, metade riguaçües, promovidas ex (i) !fie i o ou a req ue-
das taxas do numero anterior. rimento do promotor para descoberta de 

Aves em numero de cem cabeças para crimmosos ou vestígios de crimes e que fi-
mais, um mil ré il' . carem pendentes ou forem archi vadas, nf.!-· 

14. · De avaliar rendimento ou aluguel de da perceberão do Estado os mesmos escrr-
um predio, 3$000. . . . vães. 

De reparo que o prediO. necessit~, 6}000 · § 2 · Quantlo funccionarem nos processos 
Quando _ti\"!rem os aya li adore~ .o a.zer crimi~aes em substi tuição aos escrivães do 

no va avall açao por defeito da prim~Ira nad~ I publico judicial e notas os e"crivães de 
perceberão, pod~nd~ ser compel!Idos so juiz d~ 'paz perceberão ctd Estado as cu~tas 
pena. de desobediencta . 'pela metade, quando decahir o promotor da 

CAPITULO H justiça. 
DO OFFICIAL DO REGISTRO DF: IIYPOTIIECAS 

Art. 2.- O otflcial do registro ~e hypothe-
cas terá os seguintes emolumentos : 

§ 1. · Do arc hi vamento de est.atutos, con -
tractos, pr ospectos, actos e ?'la.is_documen~os 
ou papei s relativos á constit UJ çao de soCie -
dade anonyma, .:m comrn andi ta por acções 
ou de outra qualquer denom inação ou na-
tureza, que de,·e preencher esta formalida-
de. de uma só vez-20,3000. 

§ 2.· Da entrada no protocollo do exem-
plar da publicação dos estatutos. ou c~n~ra
ctos das sociedades anonymas, lllCl~s tve o 
archivamento e certificado do recebimento 
-6.;000. . 

§ 3. · Pelo registro, tra~scripção, ou 111-
scripção de qualquer escr tptura, sentença, 
contracto ou qualquer o~tro do~ume~t~ que 
tenha de fazer em seus livros, mclusive to-
das as referencias, indicações , lançamentos, 
em resumo todas formalidades Iegaes , te-
rão : 

a) Sem valor ou até o valor de I :OOO,i.OOO 
-15:000 . 

b) De 1:000 ~000 a 2:000$000- 18\000 - e 
dahi para cima mai s HO.flO em ca_cla conto, 
ou fracção dr:J conto, ate o maximo de-
1 00~000 . . 

§ 4. · Quando as par:tes além da transc ~J
pção por extractos qUizerem a transcr1pçao 
- verbo ad verbum-os emolumentos serão 
duplicados. 

§ 5. · Pelas duvidas que oppu_zerem aos 
registros que lhes forem requeridos e que 
não possam ser realizados-6-i:OO~ . 

Si, porém, a duvida fôr resolvida por se n-
ten ça do juiz em favor da parte ~ ':'oltar o 
documento a registro, J~ [o terão direito aos 
emolumentos deste ar ti go. 

§ 6. · Pelas buscas nos livros e papeis d_e 
seu archivo e certidões que delles extrahl-
rem, vencerão os mésmos emolumentos que 
os tabelliães de notas . -

A. S.-!/2 

CAPITULO IV 

DOS ARDITRALORES 

Art. 4: Nas divisões e demarcações de 
terras de dom in 'o privado, haja ou n~o me-
nores interessadas, vencera cada arbitrador 
pelos a c tos que prat icar os seguintes emolu-
mentos: 

l-Quando a area do immovol dividendo 
não exceder de cem hectares- 15 soao, de 
100 até 400 hectares, 50$000, e dalli para 
c·ima mais 2110 réis por hectare, nã,rJ poden-
do, porém, o maior su.lario exceder de ...•.• 
300~000. 

2- Nas demarcações parciaes vencerão o 
emolumento correspondente ao juiz que pre-
sidir a diligencia. . . 

Paragrapho unico. S[o appliCaVdiS ao~ 
arbritaclores as dis posições do art. 42 da Iet 
n. 105, de 24 de julho de 1894. 

CAPITULO V 
DOS E!CRIVÃES 

Art. 5. · Dos autos parados em cartorios 
e dos quaes seja ped ida a extr&cyão de do-
cumentog ou certidões ou requerido o an-
damento pelas partes ou ex -o!ficio, nos _?Usos 
em que a lei o permi tte, n ~da perceberao os 
escrivães a titulo de hoscas . . 

§ 1: Dos autos fin dos, livros ou pa-
peis : 

1 até um anno . . . . . . . . 2 ~000 
2 rle um anno a dous .. . 4S000 
3 de dous annos a dez. .. 63000 
4 de dez annos a v inte.. 8i000 
5 de vinte anno·s a trinta 103000 
6 de mais de 30 annos ... 20~000 

§ 2: Ficam revogados o art. 96 . da lei n. 
105 e seus respectivos numeras ; o parag ra-
pho uni co do mesmo artigo e o disp~s to no 
cap. 4:, tlo titulo 2. ·, da mesma let, que 
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consignou co:1du_cção :los: avaliadores, quan-~ Eft\3ctivamente 0 art <:>::! " h . 
~o a avuiJ~I(;ao tJYer de ser fe!to. fóra da ci- da citada Lei di~põe q'ue-. Pd~ra., trap 0 U~JCO · 
dade ou YJIJa. d' _ · o 1rec or e VIce-Jrector S9rao nomeados pelo Pr 'd t d 

Art. ~-. Revogam se as disposições em Estado e dever[') ser tir ~,., os de etsl en e ·o-contrariO r ' • .... ~ n re os pro-, 1essores das respectivas escolas 
Paço da Camara dos Deputados do Estado Aquelle professor fund t · 

de Minas Geraes, Minas, aos 25 de agosto de pensar com onfl' t amen a o seu modo,. 
d_e 1 8~8.-Fran~ico Ribeiro de Oliveira, pre- uma das Est!olagc Nor~a~~ d~eE~ta~~ram em 
s~dente.-:-Cel~stmo Soares da Cruz, secreta· A com missão pensa que · fi' 't 
rw.-Des1der10 de Mello, secretario. -A' dem dar-se quando 1 d SI clol 0 1? 08 P~
commissão de Justiça e Legislação am aços e co egmsmo h-
U~n requerimento do cidadão 'Joaquim âa au~~o~~~d!s3~esc:r ~m dell~s revestido · 

Jose do ~ ~a~tos 1\fe.>tre, ex ·agente executivo mais probnbilidn:de po~ de dlrector, com 
do mumc1p1? de Caratinga, p_edin_do repa:a- direétor é pessoa extranh~l~:~ft~~~~er _quando. 
~ão,. por meJO de _o~ a?to legl~latJ vo , da In- e maxime si pela falta de ido~ 'd deci!Dtenltlo,_ 
JU Stiça de que foi vJctima na tomada de ctual não se im . e I a e m e e-
s~a.s co nta~ pela :espetiva aEsembléa mu- ordinados. põe ao respeito de seus sub-
mclpai.-A commissão de Camaras Muni~ 
ci'paes. 

O m. JoAQrJM ALVARE~, obtendo a pala-
:·ra, pede ao sr. Pre~idente para preencher 
Interinamente as ngas existentes na com-
missão de Finanças, visto estar dependendo 
de parecer dessa commis81lo um projecto 
que teve a honra ele apresentar à conside-
ração elo Senado sobre o credito preciso para 
a conclusão das obras do edit!ci destinado 
ao Congresso. 

O SH. PRESIDE:'\TE nomeia os\ srs. Costa 
Sena, Josin_o d\3 Brito e Hoquette. 
. Passa:8e _a apresentação de pareceres, pro-
Jectos, IOdiCações e requerimentos. 

Parecens 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, por parte da C0111-
missão de H.eq uerimentc,s de Partes ofl'e· 

• o • ' rece e vae a unpr;mir-se pétra entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte: 

A com missão de Rt:querimen.tos de Partes 
a que foi presente o projecto n. 140, da Ca~ 
mara dos srs. Deputados, concedendo licen-
ças: de 3 annos ao 2. · tabellião da Campa-
nha, José Luiz Pompeu da Silva· de 4 an-
nos ao escrivão de Ol'phãos do Rio Branco 
José Calixto da Fonseca Calazans ; de 2 an~ 
nos ao escr_ivão do Rio Claro, Joaquim Lei-
te Soares Pmto e ao de Piumhy, Francisco 
~lves do Couto; e a prorogar o praso da 
licença por 2 annos ao 2. · tabellião de Sa-
bará, Si lverio Augusto de Lima, e por um 
anno ao da Cbristina, Domiciano Luiz de 
Noronha Luz, é de parecer que seja submet-
tido à I.a discussão, reservando ·se para o:ITe-
recer emendas em segunda discmsão. 

Sala das commissões do Senado, 26 de 
agosto de 1898.-Joaquim Alvares.-Costa 
Se na. 

O SR. KuBITSCHEK, por parte da commis-
são de ln strucção Publica, otrerece os se-
guintes : 

N. 44 
O cidadão João Bueno da Costa Macedo, 

professor da Escola Normal de Ouro Preto, 
em representação dirigida ao Congresso, faz 
ver a conveniencia de ser modificado o art. 
23. do Regulamento n. 607, de 27 de feve-
reiro de 1893 (e não 18921 no sentido de -se-
rem os directores das Escolas Normaes pes. 
soas extranha s ao corpo docente. 

., 

Não es.tá demonstrada a inconvenienc.ia 
de ~er d1rector de um estabelecimento d&· 
ensmo um dos seus professores. 
_Poi' toda a parte está aoloptada a disposi-

çao argu1da. 
O direc_tor extranho poucas vezes irá ao 

estabelecimento, maximé sendo mal remu-
nerado. 

O profe5sor direc~or em regra vae diaria-
mente ao estabelecimento para dar aula e 
~provei ta a opportunidade para exercer' a 
Inspecção. 

Assim, p~is, a commissão entende que a 
representaçao em questão deve ser archiva-
da, P?r não haver. o que proYidenciar a 
respeito de seu OQ)ecto, e assim o requer. 

Sala das commissões, 26 de acrosto de 181:18 
-J. N. Kubitschek.-J. Roqu:tte.-P. Dru: 
mond. 

N. 45 
A c?mmissão de Instrucção Publica, tendo · 

em VIsta a representação dos habitantes da 
Cupella de N. S. dos Anjos, do Francez da 
Roda, no município de Ayuruóca, conside-
rando que nas actuaes circumstancias do 
Estado não convém que elle continue na 
oner?sa tar_efa de crcação de escolas em Io-
gare.Jos! CUJa população escolar é insignifi-
cante, e de parecer e requer seja archivada 
a referida representação. 

Sala das co~missões, 26 de agosto de 1898. 
-J. N. Kubitschek .-R.oquette.-P. Dru-
mond. 

N. 46 
A com missão de Instrucção Publica, a que 

foi presente a representação da Camara Mu~ 
nicipal de Bambuhy, pedindo a creação de 
duas escolas nos povoados-Serra da Bóa 
Vista e Tres Barras ; 

Considerando que estas escolas já se acham 
creadas pela referida municipalidade e que, 
nas actuaes circumstancj.as, não convém 
onerar o Es~ado com a creação de escolas 
em logarejos, quando vê-se elle inhibido de· 
attender a necessidades mais vitaes do en-
sino publico, é de parecer que nada ha. a• 
deferir quanto a esta parte da representa-
ção ; ma~ como na.alludida representação se -
pede um auxilio de derz centos par-a a. re-· 
construcção de uma ponte.-sobre o rio Per-

I'f.3 · 

dição, conclue a com missão requerendo que I sino secundaria, e como o que pedem é me-
a representação và á commissão de Obras dida consignada no projectv n. :til, emana~ 
Pub'licns. do da Camara, de 1894, que a commissão em 

Sala dàs commi~sões, 26 de agosto de 1898. outro p,arecer o:fforeceu para I.· discus~ ão,. 
-J, N. Kubitschek.-J. Roquette.-P. Dru- por isso 'o.' c'ommissão opina e requer se junte 
mo.nd : o rP.quorimeilto dos peti cionar10s áquelle· 

N.· 47 

A' comm1ssao de lnstrucção Publica' foi 
presente o requerimento da «Academia do 
Commercio.» u.ssociação all'onyma de Juiz de 
Fóra, de 24 de noYembro de 1893, em que · 
pedm para aquelle estabelecimento de ensl· 
no ce1tos f a v ores que a Iterav-am os termos 
de um outro requerimento, apresentado ao 
Congresso na ses~ll.o anteriot· de 1892. 

A. com missão considerdndo que n. lei n. · 
206, de !8 rle setembro de 1898, já. consignou 
a verba de 50 contos pa1·a a conclusão das 
obras do edificio destinado áquelle ostabe· 
lecimento, onde este já funccionfl. e elevou 
de 30 a 50 contos a veJ·ba concedida pela lei 
n. · 39 de 21 de julho do 1892 para a manu-
tenção do respectivo curso; 

Considerando que ficou deste modo auxi-
liad ~ a iniciat.Jva. dos benemeritos fundado-
rtls daquelle instituro de en~ino commerc1al, 
é de parecEr que seja archivada a reftJrida 
representação, o que se requer. 

Sala das com missões, 26 de agosto de 1898. 
-J. N. Kubitscllek.- J. Roquette.-P. Drum-
mond. 

N.· 48 
A' commissão de .Tnstrucção Publica foi 

pNlsente uma represer.ta ção dos habitantes 
da comarca de Tiradentes pedindo: 

a) adopção do projecto elaborado pelo Ca-
mara dos Deputados creando um instituto ou 
co lfegio Salesiano na mesma cidade: 

b) fundação de uma colonia agricola no 
di s1.ricto da mesma cidade; 

c) creação de 2 escolas no bairro da mes-
ma cidade, uma para cada Fexo, no períme-
tro entre a Ponte da Liberdade e a estação 
da estrada de ferro Oeste de Minas. 

A commissão considerando que não consta 
ter chegado ao Senado projecto algum da Ca-
mara creando um instituto ou collegio Sa.:Le-
siano naqueUu cidade; 

Considerando que em relação á crea:ção de 
novas escolas nas sedes dos municípios · con-
vem manter e não innovar as providencias 
consignadas nos artigos 15 e 16 da lei n. · 
221, de 14 de setembro de 1897, é de parecer 
qu1e, scbre estes dous ponto!', nada h a· a de-
fe-rir, e qu anto à mater1a contida· fi'!- Iettra 
(b), opina que seja ouvida a commissão de 
Agricultura, vist'O tratar -se de colonia agri-
co'la; o que requer. 

Sala• das' commissões, 26 de agosto de ' l898. 
-'d. N. Kubitschek.-J. ltoquette.-P. Drum-
m'o'rtd! 

N. 49 
A' co.nmni ~são de Instrucção Publica foi 

pres&nw 'O requerimento dos _r-rof~ss?res de 
musica e desenho d@ Gymnas10 Mmeiro pe-
dindo eli!tUipara'Çllo de seus vencimentos aos 
dos len.tes do mesm~ estabelecimento de en-

projecto, porque, si ving11r o projecto, ipso· 
(ac ·o será s!'ltisfeita a pretenção que elles· 
sullmettem á. consideração rio Senado. 

Sala das commissoes, 26 de agosto de 1898 . 
J. N. Kubitschek.- J. Roquette.-P. Dru-
mond. 

N. 50 
A' commissão de In struc<;ão Publi•ca foi 

presente uma rep1 esentação do agente do 
conselho distr-i ~ tal de Itabira do Camp·o, mu-
nicípio de Ouro Preto, pedindo um auxilio ' 
de 1 :50J$000 para construcção de um predio· 
e111 que funccione a e ~ cola mixta do povoa · 
do do Bação, e considel'ando que actua lmen-
não é pessi\·et tomar o Congr·esso uma me-
dida geral sobre construcção de predios es-
colares n0 r:starlo por motivos bem conheci-
dos, é de parecer qu e 8e archi,·e a dita 
representoção, o que requer. 

Sala das commissões, 26 de agcsto de 
1898ó-J . N. Kubitschek.-J. Hoquette.-P. 
Drumond. 

N. 51 

A' commiEsão de lnstrucção Pulica foi 
presente um offlcio da Camara Municipal do 
Pará, soli citando o apoio do Senado para o 
objecto de uma representaçã.o que dirigiu a 
Camara dos srs. Deputados em que pedia' 
uma subvenção annual de 5 contos de réis 
p~4ra o Externato creado naquella cidade, e· 
nada podendo informar ao Senado sobre a 
existencia daquelle estabelecimento e ensi no 
nelle ministrat.lo, é depnreccr que visto tra-
tar-se de onus para o Estado, seja ouvida 
a respeito a commissão de Finanças, o que 
requer 

Sala das commissões, 26 de agosto de 
1898. -· J. N. Kubitschek.-J . Roquette.-P. 
Drumond. 

N. 52 
A' commissão de lnsrtucção Publica a que· 

foi presente o otiLcio do agente executivo d'e 
Pouso Alto, pedindo auxilio para o Exter-
nato de lnstrucção Superi r , crendo pela 
respectiva municipalida'de, não terrdo conhel 
cimento algum de existencia daquelle e11ta 
belecimento, e nada podend:o emittir a re-
~peito de ensino alli t.lado, à de opinião que· 
và o alludido offlcio à commissão de Finan-
ças, visto tratar-se de ·onus para os cofres do 
Estado, o que requer. 

Sala das commissões, 26 de agosto de' 
1898.-J. N. Kubitschek.-J. Roquette.-P: 
Drumond. 

N. [53 
A' commissão de Iristrucção Publica, a que 

foi presente o requerimento do p1·ofessor de 
Gymnastioa da-Escola Normal de Ouro Preto, 
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padinuo para serem os seus vencimentos 
equiparados aos da professores de aO'ual eu-
sino no Gymnasio Mineiro; o 

cios escolares deva ser tomada como medida 
geral, que Hprovaite a todos professores e 
não como favorindi\·iJual, é de parecer q'ue 
nada ha a deferir. Considerando que é extensiva aos profes-

soras da gymnastica a disposição do art. 17 
da lei n . 77, de 19 de dezembro de 1893 
conforme determina o art. 25 da lei n. 221: 
de 14 da setembro de 1~97, isto é, que os 
professores da gymnastJCa desde que tenham 
a~quirido o direito ~ vitaliciedade percebe-
rao os mesmos vencimentos dos demais pro· 
fasso~e s das escolas normaas a que da r.on-
fornlldade com esta disposi ção fica regular-
mente remunerado o pa_ticionario, é de pa-
recer que nada h a deferir. 

Sala das ~ommi ssões, 26 de agasto de la98. 
-J. N. Kubttscbek .-J. Roquette.-P. Dru-
mond. 

N. 5i 
A _normalista d. Marianna Hygina da Fi-

gueiredo pede uma subYenção par3 uma es-
cola nocturn a que fundou na cidade de Dia-
mantina. 

0 S8U requerimento Ó datado de 5 de julho 
de 1893. 
~ ar·t. 338 da _lei n.41 enum13ra os estabe-

lecimentos p~rt~culares da ensino que devem 
ter prefarenCia a subvenção, a 'entraellas não 
figuram as escolas nocturnas. 

O art. 339 da mesma lei determina que 
aquelles que solicitarem to as subvenções dEl-
vem provar : 

I.· Que estes estabelecimentos funccionam 
h a mais de um anno. 

2 · Que dão instrucção gratuita a mais da 
lO alumnos. 

3. ·Que os pradios em que funccionam se 
acham em bóas condições hygianicas . 

4. · Sendo escolas primarias, que só ensi-
nam as matarias obrigatorias. 

5. · Que foram entregues os mappas da 
que trata o art. 335 n. 2 da citada lei. 

Ora, ainda que se tratasse da instituição 
com dirAito preferencial á subvenção, a não 
se trata, ara nacessario q ua a peticionaria 
provn:ssa o implemento das condições supra 
menc1onadas o que ella não fez . 

Além disso, accresce constar tar a respe-
ctiva Municipalidade auxiliado a escola no-
cturna da que se trata. 

Em vi sta do exposto (e não convindo abrir 
excapção na lei n. 41), a commissão é de 
parecer que dava ser indeferida a pretenção 
da peticionaria. 

Sala das com missões, 2à da agosto da 1898. 
-J. N. Kubitscbak. - J Roquette.- P. Dru-
mond. 

N. 55 
_A' commissão de Instrucção Publica, a que 

fot presente uma representação do professora 
da escola nocturna da Diamantina, pedindo 
um auxilio para illuminação da mesma es-
cola e aluguel do predio em que alia func -
ciona, considerando que, quanto á l. · parte 
do requerimento, tem sido votada, nas leis 
de orçamento, verba para o fim de que se 
trata, a que, quanto :i ultima parte, a con-
cessão do auxilio para o aluguel da adifl-

. , 

Sala das commissões, 26 da agoste de 1898. 
-J. N. Kubitschek.-J. Roquette. -P. Dru-
n:ond. 

N. 56 
A' commis~ão de Instrucção Publica foi 

pres~nte o requel'imento do professor de 
mus!Ca do Externato do Gymnasio Mineiro 
pedindo para sarem os seus vencimento~ 
equiparados aos do professor de ecrual mate-
ria d_o Internato do referid? Gymnasio, e 
considerando que neste sentido cabiu ha 
dias, uma emenda apresentada no sa'nado 
em proj_ec_to vind_o da Camara, é de parecer 
que seJa mdefarido o pedido da que se trata . 

Sala das commissões, 26 de agosto de 1898. 
-J. N. Kubitschek.- Roquetta.-P. Dru-
mon:i. 

N. 57 . 
A' commissão da Instrucção Publica foi 

pr~santa um requerimento da professora do 
batrro da PJnta Pequena, na cidarie de Sa . 
bará, pedindo a t1·ansfel'13 ncia da referida as-
cola par:~ o bairro da Egr~ja Grande, da 
ma~ma cidade, e considerando que o gover-
no se acha auctorizado para fazer transfe-
rencias da escolas dentro do mesmo muni-
cípio (lei n . 221 da 14 da setembro de 1897 
art. 21, caso as entend i!. convenientes, é de 
parecer que a prataução da peticionaria seja 
i aferida . 

Sala das com mi ssões, 26 de agosto de 1898. 
-J. N. Kubitschek.-J. Roquette.-P. Dru-
monri. 

Os pareceras da ns. 5R a 57 vão a imprimir· 
se para a ordem dos . trabalhos, e os da ns. 
44 a 5:?, concluindo em requerimento entram 
successivamente em discussão. ' 

(Comparecem os srs. Cumillo de Britto e 
Bernardino da Lima) . 

Volação de actas at1·aza das 
Havendo numero legal, são submettidas a 

votos e approvadas as actas dos dias 23, 24 
a 25 do corraute mez. 

São successivamente postos em discmsão 
e approvados sem debate 03 pareceras ns. 
44 a 52. 

O SR. KuBITSCHEK, obtendo a palavra, offe-
rece, por parte da com missão de lnstrucção 
Publica, o seguinte : 

A' commissão de Instrucção Publica foi 
presente o projecto n. 29, da Carriara, de 1894, 
derogando a parte dos arts. 17 e 30 da lei n. 
77, de I 9 da dezembro de 1893, que estabe-
lece ditrerença da véncimentos para os pro-
fessores da desenho e musica das Escolas 
r;:orm~es ? do Inter~ato e Externato do Gymna-
sw Mmeiro e eqmpara os vencimentos dos 
professores de· desenho do Internato e do 
Externato do Gymnasio Mineiro aos dos lentes 
desses estabelecimentos. 

O art. 17, cuja derogação é um dos fins 
do projecto, determina que os professoras 
de musica e desenho das Escolas Normaes 
perceberão os mesmos vencimentos dos de-
mais professores si tiverem obtido ou obti-
verem a nomeação por via de concurso . 
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O art. 30 da masma cil<Hla lei, cuja dispo-
sição o projecto ta m bem Yisu derogar, deter·· 
mina que os profe:: sores de mu s1ca do In-
ternato e Externato do Gymnasio 1\Iineiro, 
perceberão vencimentos eguaes aos outros pro-
fessores destes estabel<:lc!mentos nas me~mas 
condições do art. 17, isto é, si tiverem obti-
do ou obtiverem a nomeação por via de 
concurso. 

.Vê-se, portan to, que o pensamento do pro -
jacto é equiparar os vencimentos da prof<:ls-
sot·es de des~nho e musica das Escolas Nor· 
maes aos dus outros professoras das mesm as 
Escolas o os profllssoras de eguaas mataria~ 
do Internato e Externato do Gymnasio aos 
dos lentes rios mesmos estabelecimentos, 
quer t.enham sido nom eados por concurso, 
quer não. 

A com missão ua In strucç1io Publi ca, consi-
derando qu e, si o concurso é garantia da 
aptidão uos nom eados para o exercício do 
magist.eri o, a nom eação por decreto pres um e -
se reca hir egu ulmenta sobra individuo ido-
neo, é do parecer a requ er que o proj ecto 
sej a ad apta do e submelticlo á I. · di scussão. 

Sala d a~ co mmi ~sões , 26 de agosto do J8g8, 
-J . N. Kubitschek.-Roqu atta. -P. Dru-
m•md. 

A imprimir·se. 
A' corr.missão do lns l ruc~ão Publi ca fo i 

presente o proj ec to n. 102, da Camara., de 
1896, crea ndo e tra nsferindo cadeiras de in-
strucção primari a e muda ndo a categoria da 
outras já creadas , e é da parec ot• que se ja 
dado i discmsão. 

~a l a das co mmissões , 25 tio agosto de 1898. 
-J. N. Kubitschak.-J . Roquette .-P. Dr u-
mond. 

A imprimir-se. 
Passa se i 

SEGUNDA PA RTE D.-\. OlWEi\1 DO DI.-\ 
Votaçcio elas rnater ias cuj a s cl isc ~1ssões se 

acham encerradas 

Procedendo-se ô. votação das matari as cu-
jas disc u::;sões se acham encerradas, são ap-
provados : o parecer n. 42, indeferindo ore-
querim ento em que o secretario da Escola 
elo Phanm cia de Ouro Preto pede se jam seus 
vencimentos equiparados aos dos chefes ela 
secção elas Secretarias ele Estado; o projecto 
n. 154, do Sepado, em J.· di scussão , auctori -
zando o govorno a es tabelecer tl'afego mutuo 
entra a Empresa de Navegação do H. io da Ja 
neiro a a E. F. Bahi a e Minas; e o parecer 
n. 43, da co mmissão da Requerimentos da 
Partes , opinando que sej a ouvido o governo 
qu anto ao requerimento em que o tenente 
da I3 ri gada Policial, Francisco .l\Iandes da 
Cruz, pede a decretação de umft lei que lhe 
conceda u ma casa nes ta Capital. 

A Yotação do paracer n. 42, foi fe ita por 
escru tini o secreto, 1 endo o mesmo sido ap-
:provado por unanimidade de votos ; o pro-
lOcto n. 154, foi ramattido á commissão da 
Requeri mantos da Parte~ , e o parecer n. 43 
foi i Secretaria p-ara fazer o nccassario expe-
diente. 

PROJE:CTO N. 121 DO SE NADO 

Cré•t uma aula tle agro"'nmin. e ouo·a d ·! ste-
nograpiicr. no f tt tc!',o(t lo do Gy mnas io M i-
n eiro. 
E' lido ~ entra em 2. · discussão, por arti-

gos, o proJ ecto n. 12, do Senado creando 
uma aul a de agronomia o outra de' stenoO'ra-
phia no Internato do Gymnasio Mineiro. o 

Não havendo quem peça a palavra sobre o 
art. I.·, encerra - ~ e a discussão e é o mesmo 
rej eitado, ftcan.Jo prejudicados todos os ou-
tros arti gos. · 

O projecto vae a ftrchivar -se. 
0 SR. JO AQU DI ALVARES, obtendo Ur O'e ncia 

ofl'er·ece e vae a imprimir se para a 
0
0l'derr! 

dos trabalhos, o seguinte : 

l'rojecto n . 155 

O Congresso do 
Estado de l\linas 
Ge raes decreta : 

Art. I .· Fi ca 
Lia rogado o § 2 .. 
do art. 63 d.1 
Constitui ção Po-
líti ca do Estado 
-onda diz «O po-
d a r judici ario 
será exe rcido por 
juizes da direito, 
subs titutos e ju-
rados nas co· 
marcas» , e sub-
stituído pela se-
guinte dispos i-
ção : «por .i uizes 
de di re ito , e ju -
rados, nas co-
marcas». 

Art'. 2 · As at-
tr ib ui çõas do s 
j uizes substit u-
tos defi nidas no 
cap . li, art. 196, 
s a u s paragr[l.-
phM, e art 197 
da lei n. 18, de 
28 de novem bro 
de 1891, passa m 
para os juizas da 
paz, menos as dos 
arts . 196, §§ 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12 e 
art 197, §§ 3, 4 
a 5, que serão 
exercidas pelos 
juizes de direito. 

Art. 3.· Revo 
go m-sa as dispo-
sições em con-
il'ario. 

Sala das ses-
sões do ~· e n ado , 
cidade de Min as, 
26 ele agosto de 
1898.- Joaquim 
..t,l\·ar·es. - J. N. 

.4 ttribu içõe~ dos j uizes 
subs ti tutos que passa m aos 
jui ;es de paz . 

Art. 196. Aos j uizes sub-
stitutos compete : 

§ I.· A form ação da cul-
pa no• crimes communs . s 2. · A · pt•onuncia nos 
cnmes communs, nos pro-
cessos que prepararam. 

§ 3. · Ordenar a prisão 
dos c ui pados. 

s 4. · Co nceder fian ça . 
§ 11. Sub, ti tuir aos juizas 

ue direito. 
Al't. 197. São eg ualmen-

te competentes os juizes 
~ u bstitutos : 

§ I.· Para o preparo e 
julgamento cumulat ivo das 
c a usas c i v eis do valor até 
500$000. 

§ 2. · Pura o preparo de 
processo das suspeições 
postas aos empreg..tdos do 
Ju izo de di re ito . 

Attdbw'çries d Js juiz es 
sub ,ti l uhs que serão exer-
Cilli1S pelos jtt izes de ct·i-
1'ei to . 

AI t. 196. 
§ 5: Fn et' as dili gen-

ci as necessat•ias 60J·o f!icio, 
ou a r eq uerimon lo de par-
tes para a racti tlcação dos 
pro cessos pteparados pelos 
jui<:es da paz, ou para mais 
amplo esclarecimento do 
fac to o da suas circum-
stancias . 

§ 6.o Preparar os pro-
cessos para j ulgamento pe-
ra nte o ju ry. 

§ 7: Executar as senten: 
ças criminaes . 

§ 8. · Presidir os Tr ibu-
naes Correl!c ionaes. 

§ 9. 0 Punir as testemu-
nh as faltosas ou desobedi-
entes, na fórma do art. 195, 
§ 26 (punir as testamu-
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Kubi tsclleck. -
C Sá . - Josino 
de Bl'ito. - Tei-
xeira da Costa. 
Ferreira AI\• os . 
-C. Britto . 

nllns faltosas ou dE-sobedi-, Abt·e se n. sessão: 
entes co n penas de prisão I id;t a acta da nntecedcnto e posta em 
de 5 n. 15 dia~). discussão, é esta encerrada sem debato e 

§ IC. Ordenar· a notifica- adiada a votaçí\o por falta de numero. 
ção dos jurados para as O SR . 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

P. Drumond. 
sessões do jury. · 

§ 12. Cumprir e fa7.er EXPEDIENTE 
cumprir as requisições le-
gaes da justiça dos Esta-
dos, do Districtos Federal, 
e dos Juizes e Trihunaes 
Federaes. 

Art. 197. São égualmen-
te competentes os juizes 
substitutos : 

§ 3·. · Para o preparo das 
causa s civeis de mais de 
500 i,OOO que lhes fór encar-
regado pelo juiz de direito. 

§ 4. · Para as dili gencias 
que tiYerem de ser feitas 
nas mesmas causas fóra 
do districto da residencia 
do juit. dl3 di reito, quando 
este por amuencia do tra-
ba lho não as purler fazer. 

§ 5. · Par a a abertura dos 
testamentos. I 

Nada mais havendo a tratar-s , o sr . Pre-
sidente designa para 27 do . corrente a se-
guin te 

ORDE \f DO DIA 
J.n P.\ RTR 

Até l hora ela tarde : 
Lei tui'a da acta, expediente, apresentação 

de pareceres , projectos, indicações e roque · 
r imentos. 

2.a PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

I. · discmsão do projecto n. 139, da Ca-
mara, do corrente anno, sobre prorogação 
de prasos á Com panhia «Viação Ferrea Sapu-
cahy>> e 11. E. de Ferro Oeste de Minas. 

Levanta-so a sessão . 

ACTA D:\ 50.• SESSÃO ORD!NARIA AOS 27 DE 
AGOSTO DE 1898 

PRESIDE:'iCIA DO SR, ANTONIO ~IARTI NS 

SU miAI\!0:-Acla. · Votaç;lo acliacla .-Expe tli c ot~. 
- Ob e r v~çucs elos srs . . 10aqu im Dutra e Joaq uim 
Alva rcs- Pa rcr. • ~ rcs rtr. f'om missõe , ·- tlrdem el o 
clia.- l' rojee lo n . 1:·!! . da C:llna ra, el e 18';)8, sobre 
prorogação ele prasos it Co mpanhia Viação Ferrea 
Sa puca ll y c á E. fi' . Oésle de .Minas .- Orcl em tlo 
di a segn utle. 
Ao meio-dia, feita a chamada ac!Jam-se pre-

sentes os srs. Antonio Mat tins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Levindo Lopes, Rebéllo 
Horta, Kubitscllek, Joaq uirn Alvares, Necesio 
Tavares , Bernardino de Lim a, Carlos Sá , 
Costa Se na e Roq uette, faltando com causa 
participada os srs. Oliveira Pen na, FI·ede -
rico Augusto, Rocha Lagóa , Gomes da Si lva, 
Teixeira da Costa, Mello Franco, Nogueira, 
Ferreira Alves e Gomes Valladão, e sem 
ella os mais srs. 

.. 

Um offlcio do sr. l. · secretario da Camara 
comtnunicando ter sido remettido á ~ancção , 
sob n. 65, visto não ter soft't•ido alterações , 
a proposi ção n. 98, do Senado, concedendo 
licença ao bacharel Victorino Antonio do 
Sacramento juiz de direito da comarca de 
Bôa Vi sta do Tre medaL-O Senado fica in-
teirado. 

Outro do mesmo srs. enviando os seguin-
tes: 

P1·ojecto n, 142 

O Con gresso do Estad(' de 1\finas Ge raes 
decreta : 

Art. 1. · Ficam designadas as cidades de 
Montes Claros, S. Mi guel de Gua nb ães, Aras-
suaby e Arn guary para nellas se rem funda-
dos quatro campos el e demonstr11ção, ele que 
trata o§ I.· art.. 2. · da lei n. 140, de 20 de 
julho de 1895 . 

Art. 2. · Re voga m-s e as disposi çõos em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 21) de agosto de 
1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, presi-
dente . -Agostinho José Pereira, I.· secreta -
rio.-Celes tino Soares da Cruz, 2. · secreta-
rio. 

A' commissão de Agricultura. 
Projeclo n . 143 

O Con gresso do Estado de lVIinas Geraes de-
creta : 

Arti go uni co. Fica o Governo _autorizado 
a despender pela vet·ba - Obras Publicas -
do orçamento vigente, a quantia de 38:000S. 
sendo: 20:000,S000 para auxiliar a conclusão 
do Hospita l de Misericord.ia ela cidade ele S. 
José d'A lém Pat·abyba ; 10:000 3 para a do 
Hospital da cidade ele Arassuaby e 8:000.5,000 
para_conclusão do ~ sy lo de Santa Ephi geni a, 
na Cidade de S. Mtguel de Guanbães. 

Paragra pbo unico . Esta lei entrarà em 
vigor logo que seja promulga t.l a e publicada; 
revogadas as di sp(ls ições em contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas , aos 26 de agosto de 
1898 .-Francisco Ribeiro de Oliveira, pres i-
dente.- Agostinho José Pereira, I.· seci'e. 
tario. - Celestino Soares da Cr uz, 2. · sEc re-
tario. 

A' commissão de Finanças. 
O m. JoAQum DUTRA, obtendo a pa-

lavra, dá as razões porq ue não poude aiuda 
a commissão de Finanças dar o seu parecer 
sobra o projecto que trata de credito para a 
conclusão elas obras do edificio do Congres-
so, parecer esse reclamado na ultim a sessão 
pelo sr. se nador Joaquim Alvares. 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo a pala-
vra, explica qual o intuito que teve pedindo 
a illustrada commissão para interpor quan-
to antes o seu parecer. 

·, 

I 

1(77 ___,__ 

Passa-se â apresentnçiio de pareceres, pro- ftcan .lo sem atreito a auctorizaçilo constante 
jectos, indica ções e requerimentos. do paragraphu unico da citatla le i n. ::06, 

art. I.· 
PA RECERES Ao art. 2 ·. : - Accrescente-se in fin e : -

o sn . JoAQUIM ALVAREs, por pa: te da com- red~zindo o cur~o an~~xo unicamente . ao 
missão de Requerimentos de Partes, ofi'ere- emino das ma_tertas extgtdas_para a matrtcu-
ce e . vae a imprimir-se para a ordem dos lia na. Academia de Commerc10. . 
trabalhos, 0 seguin te : Accrescente se onde co~ vier o segumte: 

A commissão de Requerimentos de Partes, Art As taxas d_e n:tatrtculas e emolumen-
a que foi presente 0 projecto n. 154, do tos possa m a const~tUll' renda do ~stado, e o 
Senado. concedendo um a subvenção annual se u producto app li cado ao custeio da Aca-
de 48:000$, á «Companhia Bras!leira de Na - demw. .

1 
• 

vegação», ou a quem melhores nntag-en s (S. R. ) Sala do ~ com mi ssões, . 27 de agosto 
offerecei', de baixo de certas condições, e de de 1?98. -- .Joaquim Du t r- ~1.-Levtndo Lopes.-
parecer que saja 0 mesmo subm ettido â 2.• Rebe llo Hor·ta - Joaqu1111 Alvares.- J. N. 
discussão com a mes ma redacção . Kubttschek. 

Sala das commissões do Senado, 27 de Passa -se á 
agosto de 1898.- Joaquim All'ares.- Co6la 
Se na. 

0 SR. JoAQUIM OUTRA, por parttl d:\ com-
missão especial, o!rerece, aco mpa!Jhadt• de 
emend as o vae a im primi t•-se para a ordem 
dos trabalhos, o seguinte : 

A commissfi.o especial, nomeada pelo Se · 
nado para es tudat• e emittit· parecer sobre o 
projecto vindo da Ca mara dos srs. Deputa-
dos, referente á l!oação · que os accionistas 
da sociedade anonym a- Academia de Co m-
mareio de Ju iz de Fó ra-f~zem ao E>tado, 
com a condição deste manter o curso da 
Academia e concluir as obras do ediflcio; 

Considerando que a Academi a de Commer-
cio, fundada pela benemerita iniciativa de 
pre~timosos cid adãos, é um in stituto de en-
sino que, por sua especialidade e utilidacle, 
não deve extinguir se, sem qu e primeiramen-
te, mesmo com algum sacrificio por parte 
dos poderes publicas, passe por uma séria 
experimontação; 

Considerando que sob o ponto de vista 
economi co, questão importante e que impüe, 
no momento, ao poder legislativo severa 
cautela na decretação das despesas, ai nda 
ass im não traz a doação nonbum inconve -
niente e nem maior onus para o Estado, 
alem daq udle que estipulado es tá na lei n 
206, de 18 de setembro de 1896; 

Considerando que, embora actualm ente o 
custeio da Academia importe em 70:680$000, 
este auumento (20 :6803000) de despesas des-
apparec0erà com a red ucc;ão do curso anne-
xo a dous ann os e reversão para o Estado 
das rendas provenientes de matriculas e 
emolum entos , é a commissão de parecer que 
o proj ecto, já appro vado em 1.• di scussão 
pelo Senado, seja submettid o á 2 a e acceito 
com as segumtes emendas: 

Ao art. !.·-Substituam-se as palavras: -
obrigando-se a concluir as obras do ediflcio 
e a manter a Academia de Com mareio- pe-
Jas seguintes: - sem outro onus que não a 
conclmão das obras do ediflcio até o maximo 
de 50:000 ~ , consi gnados na citada. lei 203, de 
18 de setembro de 1896, e a manutenção do 
curso emquanto convier aos interesses do 
Estqdo. 

Ao paragrapho unico do mesmo. art : 
Supprimam -se as palavras- e mats a quan-
tia que fôr necessaria-, e accrescente-se: -

2. · PARTE D.-\. ORDEM DO DIA 
PROJECTO N. 139, DA CA~IARA, D!: 1998 

Pl'OI'OO çiio a~ pr(ISOS ü Compr.tnhia << Viarão 
Fe1'1'ea Sapucahy» e á E. f'. Qd,·te a.e .1/ inas 
E' lit.l.o e entrc1 em I.· discussão o projecto 

n. 139, ela Camara, do cot-rento anno, so bre 
prorogaçãu de prasos á Companhia <<Vtação 
Ferrea Sapucaby» e á E. F. Oes te de .Minas . 

Não !J avendo quem peça a palavra, en-
cena-se a discussão e fica a Yotação adiada 
por fa lta de numero. 

Nada mais havendo a t ratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 29 do corrente a so-
guin te : 

ORDE M DO DIA 

l.' PARTE 
Até I hora da tarde : 

Leitura da acta, expedi ente , apresentação 
de pareceres , pt•oj ectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.· PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
\ otação, em I.· discussão , do projecto n. 

139 da Camara, do corrente anno, sobre 
pro'rogação de prasos á Companhia «Viação 
Ferrea Sapucaby» e á I!;. F. Oeste de Minas. 

1. · discussão do proj ecto n. 140, da Ca-
mara do corrente anno, co ncedendo licença 
a div~t·sos ser ventuarios de justiça. 

J.· discussão do project.o n. 29, da Cama-
ra, de 1894, derogando a parte dos arts. l7 
e 30 da lei n. 77, de 19 de dezembro de 1893, 
que estn.helece differença de vencimentos 
para os professores de desenho e musicadas 
Escolas Normaes e do Internato e Externato 
do Gymnasio Mineiro. 

1. · di scussão do proj ecto n. 102,. da qama-
ra de 1896 creando escolas prtmartas e 
m~dando a' categoria de outras já cread'is ·. 

Discussão unica dos parecer'ls ns. 53 e 57 
da commissão de fnstrucção Pública, inde-
ferindo diversos requerimento~ e represen-
tações. 

Levanta-se a sessão. 
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ACTA DA 5J.n SESSÃO ORDINARIA AOS 29 
DE AGOSTO DE 1898 

PRE:SlDENCIA DO SR . Ai'iTONIO MARTI NS 
f'U~IMAHIO: -Acla.-Vota(~ào de ac la ntrazada.-

l' areceres de comrnissões.-Projecl.o do sr . Joa-
quim Du tra.-Onlcm do dia .- r oração do fJI'Oj c-
clo u. 139, da Camara, de L898.- l•roj ec lo rr . I <I V, 
da Camara, de 1898, conccdcnrlo l iccn('a a rli -
r crsp.i scrvcntuari os rl c jusli çn .-Proj eclo n. 29, 
ri a Camara, rl e L U4 , rlerf1çr:lrHI• • parle rios ar ts. 
17 c 30 ria lei n . 77, dt; 19 de rl czer niJro de rS:J::> . 
- I' ro jcc lo n. l u~. ela r:amara, de ts()r:, crca rulo 
esco las primnria s e mudamln a catc"o ria de Oll -
tra,; j<i crea ll:t :<. - Discursos dos srs. Kcbêllo I·IOI'· 
la, líuhi tst:l rl'ic c Ueruardlno de Lrnm.- Di scus-
s:lo dos parece re~ n:;. 5:; a 57. -Projecto do sr·. 
Joa rpr irn Al vares.- Ord em do dia seguinte. 

Ao meio dia, feita a chamada , ac ham-se 
presentes os srs. Autonio Martins, Joaqu im 
Outro, P. Drumond, L<3vindo Lopes, Kubi-
tschek, Joaquim Alvares, Camillo de Britto , 
Necesio Tavares, Bernardino de Lima, Car-
los Sei , Roquett.e, Mello Franco, Jos ino do 
Britt.o, Costa Sana e Rebé ll o Horta, f'altan · 
do com causa participada os srs. Oli ve ira 
Pe1 rnn , Frederico Augusto, Jtocha Lagô~, 
Gonr es da Silnt, Teixeir·a da Costa, Ferrei ra 
Alve,: , Go mes Valladão e Nogulei ra. 

A bre-so a ses, ão : 
E' li da e approvada a acta da fessão ante-

cedente e bem ass im a do dia 28 do cor-
rente . 

Não havend o exped ienle, passa-. e á. apre-
sentação de pareceres, projectos, indicações 
o requerime ntos. 

Pa1·ecm·es 

0 SI'. CAMILLO DE BRITTO ,' pOI' par te da 
commissão da Justiça e Legislação, otrerece 
o seguinte : 

A c.o~1missão de Justiça e Legislação, a 
que for presente a propos ição de lei n . 141, 
do corrente anno, emanada da Camara dos 
srs. Deputados, estabelece ndo as custas q:.ie 
devem perceber os avaliadores, nos inventa-
rios jutliciaes, é de parecer que se ja ames-
ma s u bm e ttid~t á pri meira discmsão, com a 
mes ma redacção com que veiu da ou tra. Ca-
mara. 

Sala das com missões, 29 de agosto de 1898. 
- Camillo de Bri tto. -R . Horta. 

A imprimir-se. 
O sr. JoAQUIM DUTRA. o1Terece prJmettendo 

ju ~tifical·o em occasião opportuna, o se-
gumte : 

P1·ojecto n . 156 

. ~aragr:lpho unico. O prol.ongamento par-
ura de um dos pontos termmaes da referida 
estrada - Su nto Antonio do Muriahé ou 
povoat;ão de San t.'Anna-e procurará. as pro-
ximidades de Santa Rita do Gloria, Arrepia-
dos, Abre Campo, Carati nga e valle do rio 
Cuie thé, seguindo-o até a sua foz. 

Ar·t. 2.· Revogam -sa as disposições em 
contrario. 

Sala das Eessões, 29 de agosto de 1898. -
Joaquim Dutra.--P. Drumond. - Josino de 
Brit o.-Cbmillo de Britto.- C. Sana. 

Estando C!p(dado pelo numero de assigna-
turas , vae a imprimir se para entrar na or-
dem dos trabalhos. 

Passa-se a 
2. PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votação elo pmjecto n. 139, da Camam de 
1898 

Proceden.l o-se á vo tação do projecto n. 
139, da Camara, do corrente anno, sobre 
proro gação de prasos á Companhia «Viação 
Ferrea Sapucaliy» e a E. F'. Oéste de Minas 
é o mesmo approvado em I.· discussão ~ 
remettido á commi ssão de Heq uerimontos 
de Partes. 

PROJECTO N, 140, DA CAMARA, DE 1898 
L :ce ,~ça a tlirersos saventuw·ios de justiça 

E' lido e entra em primeira discus são, 
que é oncel'l'aua sem dl3bate, o prujecto n. 
140, da Camara, do corrente anno, conceden-
do li cença a diversos set·ventuarios de jus-
tiça , o qual é approvado em escrutínio se-
cretu, por 12 votos ~ontra 3, e remettido á 
commissão t.le Requerimentos de Partes . 

PH.OJEC1\) N. ~9, DA CAMARA, DE 1894 
De1·oga parte dos w·ts. 17 e 30 da lei n . 77 , 

ele 19 de cle~emb1·o de 1893 

E' lido, entra em . primeira discussão e é 
approvado sem debate, o projecto n . 29, da 
Camara, de 1894, derogando parte dos arts. 
17 e 30, da lei n. 77, de 19 de dezembro de 
1893, que est<tbelece di1l'erença de vencimen-
tos para os professores de dese nho e musica 
das Escolas Normaes e do Internato e Exter-
nato do Gymnasio Mineiro, o qual vae à 
commissão de Instrucção Publi co. 

PROJEC'l'O N . 10l?., DA CAMARA, DE 1896 
C1·éct escolas pr·imar ias e mucl'l a C'J,tegoria 

de out1·as j á c1·eadas 

O Congresso do Estado de Minas Geraes E' lido e entra em primeira discussão, o 
decreta : projecto n, 102, da Camara, de 1896, crean-

Art. I.· Fica o governo do Estado aucto- do escolas prim arias e mudando a categoria 
rizado a conced~r privilegio por cincoenta de outras j à creadas . 
annos, sem garan~ia de j uros e .apenas com o sr. Itebêllo llorta ;-(Não devolveu o 
os favores determtnados em le1, ao Banco seu di scurso). 
Constructor do Brasil, cessionorio da Estra- , o sr. K ubitsclt eJ[ :-(Idem). 
da de Ferro de Cataguazes, ou a quem me- O s r. Bcruarcline ele Lima :-(Idem). 
!horas vantagens ofl'erecer, para a constru- Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
cção uso e goso do prolonga mento da me.sma se a discussão e é approvado o projecto, o 
estrada até o valle do r io Cuietbé. qual vae á commissão de !nstrucção Publica. 

., 
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Discussão dos pa1·eceres ns. 53 a 57 

São successivamente postos em discussão 
e approvados sem debate, em escrutínio se· 
ereto, por unanimidade de votos, os parece-
res ns . 53 a 56, da com missão de Instrucç~ 
Publica, indeferindo diversos requerimentos 
e representaçOes, os quaes vão a archivar-se. 

E' lido, entra em discussão e é approvado 
sem debate o parecer n. 57, da mesma com-
missão, indeferindo o requerimento em que 
a professora do bairro da Ponte Pequena, 
da cidade de Sabará, pede a transferencia ua 
referida escola para o bairro da Egreja Gran-
de, da mesma cidade, o qual vae a ar11hi-
var-se. 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo urgencia, 
ofi'erece o seguinte : 

P1·ojecto n. 157, do Senado 

O Congresso do Estado de Minas Gemes 
decreta: 

Art. I.· Fica creada em S. José de Além 
Parabyba um Instituto Agronomico. 

Art. 2. · O Instituto Agronomico de S. José 
de Além Parahyba, mantido por intermedio 
da s.ecretaria dos Negocios da Agriçultura, 
dest1na-se ao estudo experimental das ques-
tões agrícolas, que se relacionem com a la 
vou r a neste Estado. 

Art . 3.· Os fins especiaes do Instituto são : 
§ I.· Fazer investigações de chimica e 

physiologia vegetal, tendo em vista o aper-
feiçoamento da industria agricola. · 

§ 2. · Emprehender ensaios praticas de cul-
tura de plantas, para verificar os processos 
mais proveitosos e fecundos em resultados. 

§ 3. · Esclarecer os agricultores, quer mi-
nistrando lhes conselhos provocados por con-
sultas, quer satisfazendo os seus pedidos de 
analyses, e experiencias sobre terras, estru-
mes, sementes, plantas, quer espontanea -
mente divulgando, pelos meios mais conve -
nientes, os preceitos mais salutares, da scien-
cia agronomica, e da pratica rural. 

§ 4. · Realizar estudos das molestias das 
plantas uteis, para aconselhar os meios de 
debellal·-as. 

§ 5. · Auxiliar o desenvolvimento das in-
dustrias mais relacionadas com a agricul-
tura, taes como as de lacticinio, assucar, 
vinho, etc. 

§ 6. • Prestar os meios a seu alcance para 
acautelar os lavradores contra as fraudes e 
abusos no cummercio de est rumes e se-
mentes . 

Art. 4. · O instituto serà dotado dos se-
guintes meios de acção: 

§ I.· La.boratorio ohimico apparelhado con-
venientemente para toda sorte de analyses 
e .experiencias ; 

§ 2. · Gabinete de pathologia vegetal, ento-
mologia e micrographia, para o estudo das 
pragas que infestam as lavouras ; 

§ 3. · Museu agrícola para a conservação 
de collecções de rochas, terras, plantas, se-
mentes e, em geral, todas as matarias e pro-
duetos agricol~s do Estado, ·e de fóra ; 
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§ 4. · Observatorio metereologico para 
observ Jções systematicas de climatologia 
local ; 

§ 5. · Bibliotheca, contendo as principaes 
obras classicas e tratados de agronomia, e 
sciencias correlatas, assim como revistas 
technicas de merito ; 

§ 6. · Deposito de sementes, adubos e in-
gredientes destinados á distt'ibuição que o 
governo auctorizar. 

Art . 5.· O Instituto Agronomico serà con-
fiado a um profissional competente, chimico 
experimentado, que será auxi liado por um 
ajudante e dous serventes. 

Art . 6. · Para as experi encias praticas, e 
mesmo para que o Instituto melhor preen . 
cha seus fins, o gover·no providenciurá para 
que Ut~1 dos Camp~s Praticos creados, jít, 
por lei, ou dos existentes que não tenham 
dado resultatos positiros, seja installado 
proximo do Instituto. 

Art. 7.· O Instituto publicará com o titulo 
«Boletim do Instituto Agrícola de São José 
d 'Além Parahyba» uma revista dos trabalhos 
do estabelecimento, cuj rt publicação será 
feita na Imprensa Olflcial do Estado, 

Art. 8. · Emquanto es recursos financeiros 
do Es tado não permittirem, o governo pode-
rá installar provisoriamente o. Instituto em 
com modos fornecidos pela Camara Municipal 
de S. José d'Aiêm Parahyba. 

Art . 9. · O go verno pode !'á, d.t verba «Im-
migraçiio», tirar a quantia necessaria para a 
installação e custeio do Instituto. 

Sala das sessões do Senado, 29 de agosto 
de 1898.-Joaquim Alvares.-A imprimir-se. 

Nada mais havendo a tratar-se,·o sr. Pre-
sidente designa para 30 elo corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 
J. t PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos indicações e reque-
rimentos. 

2.n PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

Segunda discussão do pro jacto n. 137, ua 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a acceitar a doação feita ao Estado 
pelos accionistas da Academia de Commercio 
de Juiz de Fóra, do predio em que funccio-
na a mesma Academia. 

Segunda discussão do projecto n. 154, do 
Senado, auctorizando o governo a conceder 
mediante certas condições, uma subvenção 
annual á Companhia de Navegação do Rio 
de Janeiro. 

Primeira discussão do projeoto n. 155, ct'o 
Senado, propondo a derogac;ão do § 2.· da 
art. 63 da Constituição do Estado, na parte 
referente aos juizes substitutos. 

Levanta-se a Eesseo. 
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AGTA DA 52.a. SESSÃO ORDINARIA, AOS 30 Sala das commissões, 30 de agosto de 
DE AGOSTO DE 1898 1898.-P. Drumond.-J. N. Kubitschek.-A 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
· S U~I:'IIAHfO :- Acla . - Expediente.- Pareceres de 

commissões. -- Or<l em do dia.-Projeclo n. 137, 
da Ca mara. rte 1 ~ 98 , nuctorizanrfo o Governo. a 
acccilnr a rloaç? o feita ao Estado pelos a ceiO DIS-
tas da AcHdemia de Commercio rle Jui z de l•'óra, 
do prerl io em que run ct:iona a lll esma Academia. 
J'rojecto n. ! fi'! du Senado. Cll ii Cedendo sub ve n-
ç~ o á Companhia ele Navel{a ç:lo do lliu de Ja-
nciro .- l'rojecto 11. 155, do Senado, propondo a 
rte1·ogaçno rio ~ ~ - · rio art. 63 da Conslitui çl1 u do 
Est:uto .-Di>cnrsos ri os srs . JoaqUim Al vares e 
Joaquim Dutra - Di scurso e reque1·imento do sr. 
Mello Franco.- Discnrsos do sr·, Joaqurm Atva-
res. - Parecer rle corn mi ss<lo - Ordem do di a se-
guinte. 
Ao meio dia, feita a cb amada, acham-se 

pl'esentes os srs. : Antonio Martins, Joaquim 
Dutra P. Drumond, Levindo Lopes, Rebàllo 
Horta.; Camillo de Hritto, Kubitschek, Joa -
quim Alvares, Nogueira , Necesio Tavares, 
Bernardino de Lima, Roquette, Mello Fran-
co, Carlos Sâ, Ferreira Alves, Rocha Lagõa , 
Go.mes da Silva, Costa Sana e Josino de Bri-
to fal tando com causa par ticipada os srs. : 
oilveiJ a Penna, Frederico Augusto, Teixeira 
da Costa e Valladão. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a ucta úa antecedente. 
0 SR. l, o 8~;CRETARIO uá contllj do seguinte 

EXPEDIENTE 
Um ot1ic io do olfl cial de gabinete do sr. 

dr. Presidente do Est ado, transmittindo, em 
nome de s . ex c., uma propo8ta e uma plan-
t a apresentada s pelo sr . Antonio Teixeira 
Rodrigues para a const rucção do edificio 
destinado ao Congresso.-A' commissão do 
Obras Publicas. 

Passa-se á apresentação de pareceres , pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

Parecm·es 
0 SR. JOA QUIM ALVARES, por parte da 

commissão de Requerimentos de Partes, of-
ferece o seguinte : 

A commissão de Requerimentos de Par-
tes, a qP.e foi presente o projecto n. 140, 
da. Camara dos srs. Deputados, approvado 
jà em primei ra discussão, é de parecer que 
passe o mesmo á segunda discussão com as 
seguintes emendas : 

Onde se diz licença «de tres annos ao 2. · 
tabellião da Campanha, José Luiz Pompeu 
dn Silva » di ga -se « dous annos »-onde se 
diz « de quatro annos ao escrivão de or-
phãos do Rio Branco, José Calixto da Fon-
seca Calazans », diga-se « dous annos ». 

Sala das commissões do Senado, 30 de 
agosto de 1898.-Joaquim Alvares. · Ferreira 
Alves.- C. Sana. -· A imprimir-se. 

O SR. P. DRuMoNo, por parte da commis-· 
são de Instrucção Publica, offerece os se-
guintes: 

A commissão de Instrucção Publica, a que 
foi presente o projecto n. f.\9, da Cainara, 
de 1894, já approvado em primeira discus-
são, é de parecer que seja submettido á se-
gunda. 

imprimir-se. 
A commissão de Instrucção Publica, ten-

do em vista o projecto n. 102, da Camara., 
de 1896, creando e transferindo cadeiras de 
instrucção primaria, Já approvado e!D pri-
meira discussão, é de parecer que seJa sub-
mettido á segunda. 

Sala das commissões, 30 de agosto de 1898. 
-P. Drumond.-J. N. Kubitscllek.-A im-
primir-se. 

O SR. JoAQUIM DurR.\, por parte da com-
missão de Finanças, l iftJ r·oce o seguinte : 

A commissão de Finanças, a que foi pre-
sente o projecto n. 150, do Remado, j~ ap-
provado em primeira discussão, auctorJzan-
uo o governo a despender até a quantia de 
l.500:000.i.OOO, com a conclusão das obras 
do edificio destinado ao Congresso : 

·considerando que os poderes executivo e 
judicial'io já !le acham de tlniti vamente in-
stallados em edificios proprios, e que o Le-
gislativo à o unico que ainda não tem editl-
cio onde possa decentemente f'uncc ionar ; 

Considerando que a verba consignada no 
projecto nã~ seja tal'yez sufficiente para. ex_e-
cução do· ed1ficio pro Jactado pela Comm1ssao 
Construotora ou de outro cuj a planta e orça-
mento sejam preferidos pelo pocle t· execu-
tivo; ·. 

Cons iderando que a verba « Obras Publi-
cas » é destinada á satisfação de serviços de 
caracter geral em todo Estado e que não é 
conveniente desfalcai-a com a construcção 
do projectado edificio ; 

E' de parecer que o referido projecto seja 
b ubmettido á segunda discussão, substituído 
pelo seguinte : 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a contractar com quem melhores 
condições offerecer a construcção de ~m 
edifi.cio nara as sessões do Congresso Legis-
lativo dÔ Estado, adoptando o projecto apre-
sentado pela Commissão Constructora da 
nova Capital, ou outro qualquer que melhor 
convenha ao interesse publico. 

Art. 2. · Para occorrer às despesas com a 
construcção do edificio de que trata o arti-
go antecedente, fica desde ja o governo au-
ctorizado a fazer as necessarias operações 
de credito atà o maximo de 3.000:000.$000. 

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

Sala das commissões, 30 de agosto de 1898. 
-Joaquim Dutra.-Gomes da Silva.-Josino 
de Brito.-Bernardino de Lima.-João Ro-
quette.-A impr imir-se. . 

O SR. CosTA. SENA, por p Rr te da commis-
são de Obras P ublicas, oJ:Yerece o seguinte : 

A commissão de Obras Publicas, t endo em 
vista o project<.> n. 139, da Camara dos srs. 
Deputados, do corrente anno, já approvado 
em primeira discussão, é de parecer que 
seja o mesmo submettiúo á segunda com a 
mesma redacção, reservando o direito de 
offerecer as emendas qucJ julgar conveniente 
no correr da discussão. 

( 
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Sala das com missões, 30 de agosto de ~898. I ç> s~. J. ALVARES (barão de S. Geraldo):-... 

-Joaquim C. C. Sena.-Ferreira Alves.-R. de!xei _ um pouco esses meus e~crup~los e 
Lagôa.-A imprimir-se. resolvi offerecer o presente proJecto a con-

Passa-se á sideração do Senado porque entendo que elle 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO [; lA 
é de grande e palpitante utilidarle. 

PROJECTO N. 137, DA CAMARA1 DE 1898 
Sa beis perfeitamente bem qual é actual-

mente a missão dos juizes substitutos. An-
tigamente em Minas havia-não sei o certo, 

Academia de Comme1·cio de Juii: de Fóra talvez que alguns dos nobres Senadores me 

E' lido e entra em segunda diRcmsão, por 
artigo•, conjunctamente com as emendas 
offerecidas pela commissão especial, o pro-
jacto n. 137, da Camara, do corrente anno, 
'auctorizando o governo a acceitar a doação 
feita ao Esta·lo pelos accionistas da Acade-
mia de Commercio de Juiz de Fóra, do pre-
dio em que funcciona a mesma Academia. 

Não havendo quem peça a palavra sobre 
o art .. I.·, encerra-se a discussão e é o mes-
mo approvadu com as emendas offerecidas 
pela commist ão especia I. 

Os arts. 2. · e 3. · são successivamente al>-
provados Fem debate com as emendas offe-
recidas pela com missão. 

Adoptado em segunda :{>ara passar á ter-
ceira di~cus8ão, vn e o proJecto com as emen-
das approvadas á commissãQ especial. 

possam servir de informantes a esse respei-
to-creio que 50 ou 60 comarcas. Eu, por 
exemplo, servi em uma dessas comarcas, na 
do Parahybuua; compunha.-se· ella do termo 
de B11rbacena, Juiz de Fóra e Rio Preto; que 
depois sendo supprirnido, foi transferido 
para Villa Bella do Turvo 

Ora eFsa comarca, na qual servi durante 
4 ann~s. está hoje subdividida e~ 6 comar-
cas: Juiz de Fàra, Palmyra, Luna. Duarte, 
H.io Preto, Barbacena e cidade do Turvo.-
Và se, portanto, que compondo-se actual-
mente o Estado de 115, augmentou-se ext.ra-
ordinariamente o numero de juizes de direi-
to, e, talvez, sem alguma razão de ser, por-
que em algumas comaroas ha, realmente, 
muito pouco serviço para tantos magistra-
dos. 

o que diremos dos juizes substitutos'i! ... 
PROJECTO · N, 154, DO SENADO Estes, pelo que tenho observado, não têm 

absolutamente o que fazer: occupam-se ape-
Subvenção á Companhia de Navegação do nas de formar es processos crimes e assim 

Rio de Janei1·o mesmo o fazem muito imperfeitamente, sa-

E' lido, entra em segunda discussão, por 
artigos successivos, e à approvado sem de -
bate, o projecto n . 154, do Senado, auctori-
zando o governo a conceuer, mediante cer-
tas condições, uma subvenção annual á Com-
panhia de Navegação do Rio de Janeiro, o 
qual não tendo soffrido alterações, fica sobre 
a mesa para entrar J;Ia. ordem dos trabalhos 
depois de findo o intersticio regimental. 

PROJECTO n. 155, DO SENADO 

crificando grandemente os inte!esses da jus-
tiça, porque sabemos que hoJe ha grande 
difficuldad~ na inquirição de testemunhas 
fóra da sàde e, então, aq uelles ré os que são 
pobres, que não têm recursos, jazem mezes 
inteiros nas cadeias dos municípios á espera 
da formação dos processos. 

Ora, si a missão dos juizes substitutos qua-
si que se limita a isto, e si o resultado pra-
tico que nós vemos é nullo, pergunto eu-o 
que fazem os juizes substitutos1!... Cousa 
nenhuma; no entretanto, o Estado consome 

Deroga o pa1·ag1•apho 2. · do art. 63 da Const. cerca de 400:000$000, annualmente, com esses 
do Est ado juizes, quantia esta que seria melhormente 

empregada si fosse distribuída pelos desem-
ba-rgadores e juizes de direito, melhorando 
a sua sorte. 

E' lido e entra em primeira discussão o 
projecto n. 155, do Senado, propondo a de-
rogação elo § 2. ·, do art. 63 da Constituição 
do Estado, na parte referente aos juizes sub-
stitutos. 

O sr • .Joaquim .Alvares (barão de S. Ge-
raldo):-sr. Presidente, tendo tido a honra 
de apresentar esse projecto á consideração 
do Senado, peço licença ao mesmo para em 
duas palavras justific&r a dita apresent ação. 

Tive algum e8crupulo, sr. Presidente, em 
offerecer este projecto, porque, em geral, 
vejo da parte dos nobres Senadores uma 
certa repugnancia em bolir na Const. do Es-
tado, que, realmente, é uma Const. reconhe-
cidamente di gna de ~;er conservada e que 
tem servido mesmo de modelo para. os ou-
tros Estados. ( \tuitos apoiados.) 

Mas, tendo se apresentado nesta Casa um 
projacto revogando um arti go da Const., e 
tendo elle sido tomado em consideração, . .. 

0 FR. NECESIO TAVARES:-Votei contra elle. 

Existem ainda, aqui no Senado, alguns 
Senadores que como magistrados prestaram 
grandes serviços ao Estado de Minas, a ao 
nosso paiz; são do tempo do ant igo regimen 
e sabem muito bem que naquelle tempo os 
processos eram formados nos districtos pelos 
subdelegados de Policia; e nessa occasião a 
justiça era muito mell10r distribuída, porque 
os processos eram formados com muito mais 
brevidade, era m logo remettidos para a sãde . 
e os réos eram, sem demora, submettidos 
ao jury. 

Ora, si, hoje, pela nossa Const. a ma gis-
tratura à exercida pelo Tribunal da ReJa cão, 
pelos juizes d~ _direito, pelos . juiza~ r_ub- · 
stitutos e pelos JUIZes de paz, SI os .111 1zes 
de paz, pela nossa Const., s~o magistra d_os, 
creio que o Senado decretaria umfl. me d1da 
a de grande utilidade supprimindo esses 
cargos, e entregando a attribuição de for-. 
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ma,r o~ proc~ssos crimes aos juizes de paz: 1 aos juizes substitutos possam a ser exercidas 
a J~Stiça seria mmto melhor administrada, pelos juizes de paz; ora, não é difflcil encon-
repito. . trar pessoal idoneo e habilitado em todos os 
yo~tanto,. srs., ag utllo que venho propor distri ctos do Estado, que possam exercer 0 nao e ~ma mnovaçao. cargo de vogaes. 
Depots, pela no~sa Const , esses juizes de Nã h · · · 

paz já são, como disse, os substitutos dos ~o a, porem, .necessidade . alguma que 
juizes substitutos; portanto, 0 que se deve pos,a coll~car a tn competenc1a dentro da 
r · t t 'd d . . . competenc1a. 1azer e cor ar essa en 1 a e-JUizes subst1tu- . . . . 
tos. E e po~s1vel que um JUIZ leigo, eleito pelo 

Nem todas ns attribuições porém passam povo, tenha, sómente pelas attribuições 
pa.ra os juiz~s de paz com ~ suppr~ssão dos que lhes são conferidas, ~ecessidade de tor-
.Jmzes substitutos: algumas d'ellas passam nar-se comp~te~te para JUlgar e desempe-
para as juizes de direito, e são as mais im- nh a~' as attr1bmções que lhe são dadas pelo 
portantes, taes como: (té) proJe?to ? _ 

Tendo, SI'. Presidente, justifi cado em pou- Çrew que na~. . . 
cas palavras o projecto que submetti à con- Supponho assnn ter. JUStificado o voto que 
sideração do Senado, ~ento me convencido vou da~ co~tr~ o proJecto reformando o art. 
de que o Senado dará a elle a importancia G3 da constttm9ão do Es~ado. 
devida. Tenho conclu1do. ( 111u~to bem!) . 

Tenho concluído (Muito bem!) O sr. ltlello Franco : - Sr. Prel'lidente 
O sr. .Joa~nim Dutra (') :--:- S~. Presi- VQU dizer poucas palavras afim de justificaf 

dente, a{) ped1r a palavra, não e mtenção o voto que tenho de dar ao projecto em 
J!linha discutir o pr~j ecto apresentado pelo disc~8são. 
I Ilustrado senador o sr. Joaquim Alvares, re- O tllustrado auctor delle propõe a reforma 
formando o art. 63, da Constituição do Es- da Const~tuição em uma parte importante 
tado, porquanto, o Senado sabe, falta me a da orgnntzaçã.o do Poder Judiciario. 
n~cess.aria compe~enc!a (não . Clpoi?dos). para Sr. Preside~te, .eu acredito mesmo que a 
ehscut 1r a co nvemenc1a ou não de ex1sten- reforma constttucwnal relativamente á or-
cia dos juizes substitutos. ganização do poder judicial pode ser util 

Mas, sr. Presidente, continlúo a pensar J.?~rque não devemos ter a pretenção de ter 
que essas refor~as.p~rc iaes d~t Constituiç.ão le1to uma oLra compl~ta, e a experiencia 
são sempre preJUtltetaes, e a repugnaneta, tem mostrado que a le1 constitucional tem 
a que s. ex?. alludiu, do Senado Mineiro lacun.as que precisam ser suppridas. 
a esse respeJto, é tanto mais just ifi cada Assim, a meu YÓI' a Constituição do poder 
quanto é .certo que a Constituição de Mina~ judiei ~ ! carece de alguns retoques, mas sob 
tem. servido de modelo e apontada como tal outros fundamentos e em pontos diversos. 
a diversos Estados ~a União (Apoiados). . Eu pen s~ que, sr. Presidente, um dos ma-

E.stou certo que o 1l!ustre Senador alcan- I ores defeitos de organização do Poder Ju-
çarta melhor o seu desulm·atum , si , em Jogar dicial, está na confusão que os legisladores 
de propor a_ reforma do art. 63, propuzesse constituintes fizeram relativamente á orga-
a s~ppressao !lo ?.rt. 1~ 2 ,, porquanto, sr. nização do ministerio publico e à composi-
PresJdent~, a .a~gum entaçao. tle s. ex~. tem ção do tribunal de 2. ·· instanr.ia. 
por fim a muttltdade d.os JUizes s~bstlf,utos, Este é um ponto que precisa ser refor• 
mas, !ob o p~n.to de vtst.a economwo, a sup- mado. 
pressao dos Jlllz.es substttutos traz ao Esta- Das muitas ol{jecções que se levantaram 
elo uma eco~om1a de 400 contos... ~esde o tempo do Imperio até hoje sobre os 

O. SR . BA~AO DE S. ~ER.ALDO :-Mas, eu JUizes temporarios,a.quella gue mais pesava 
falei sobre tsso apenas mctden~emente... na convicção dos políticos 'e estadistas era 

O ~R. JoAQUIM DurRA :-Eu e que est~u que esses juizes tem'porarios que não ti'nbam 
considerando sob es.se .ponto . . A s~ppress.ao os attributos de jurisdicção perpetua uni· 
do .art. 112 .da Const1tu~ção ~ena assm1 mui to da á vitaliciedade dos cargos,não ofl'ereciam 
mats .vant~) osa; esta ~lspostçã~ _ re.gul.aJ?e~l- sufficientes garantias de imparcialidade e 
tar d1z :-«uma vez feita a dt~1 sao JUd1mar1a independencia aos iurisdiccionados. 
do Estado, só dez annos depots pode ella ser · · . 
modificada» ; podia-se então fazer modifica- Eram JUizes de c?mm1ssões, a~ent~s d? 
ções na!! 115 comarcas em que se acha 0 governo, que, por tsso,. n~o ~od1am mspl-
Estado dividido, conforme as exigencias do ~ar plena confi~nça na ~IstribUJção recta da 
servi ço publico JUSttça., garantmdo os d1reJtos dt.s partes, 

· . sendo certo que o poder judiciario deve 
O nobre Senador, auctor do proJecto,, se ser inteiramente independente para ser im-

bem ~1e_ recordo,. apresentou um proJecto parcial. 
suppr1mmdo os tr1bunaes correccionaes, e . . . _ 
dizia 1? . exc. qud elles estavam desmoraliza- Ao organtzarmos a nossa Const1t~1çao, não 
dos, pois que nein sempre tinham um pes- nos fo,ram extranhas essas cons1detaç~es, 
soa! apto e habilitado para a bôa. di stribui- mas t, ve~1os de ante de .n?s umn: n.e~ess tda
ção da justiça. de. PreCJsavamos de JUIZ~s vttaltcws nas 

Entretanto, sr. Presidente, eu vejo que, coma~c~s nomeado~ por.I!lelO de co~cu~s?s, 
pelo projecto apresentado pelo honrado Se - mas JUt.z~ s que devHlmJa ter um tlrocmw, 
naclor, as attribuições que eram conferidas um novtm.ado de quatro annos. 

O estag1o e o concurso eram os requisitos 
('*J E te discurso não foi revisto pelo orador. das nomeações. Esse estagio, ou o preparo 
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pratico exigido por lei não se adquirem si 
não em cargos inferiores ou no exercício da 
advocacia. 

Ora, sr. Presidente, era preciso que ti ves-
semos uma escola de aprendizagem para es-
ses aspirantes ás altas posições da magis-
tratura, e essa escola era a dos juizes sub-
stitutos, porque o exercício da promotoria 
publica talvez não fosse sufficiente para a 
preparação dos candidatos á magistratura 
vitalícia. 

Além disso, os juizes vitalícios em seus 
impedimentos deviam ter substitutos e estes 
não deviam ser os juizes de comarcas pro 
ximas acarretando in com modos e dispen · 
dios aos jurisdiccionados, que têm direito de 
ter justiça proB1pta, i 111 parcial e energica. 

A classe dos substitu tos ora, pois, o me-
lhor viveiro que podi;!tnos ter para a for-
mação de aspirantes ó. m?gistratura vita-
lícia. 

Por essa razão, quando organizámos a 
Constituição, creámos os j u ize!l substitutos, 
que, aliás, existem em todas as outras Con-
stituições congeneres, com poucas exce-
pções. 

O illustrado Senador entendeu, sr. Presi-
dente, que a maior necess idade da suppres-
são dos juizes substitutos consistia em que 
esses juizes pouco trabalho tinham, sendo, 
portanto, inuteis. 

Limita se sómente o seu trabalho ao pre-
paro do processo criminal ; para o jury e 
tribunaes correccionaes. Procurou tambem 
demonstrar que es>es juizes até servem de 
embaraço aos negocios da justiça, em vez 
de auxiliai o. 

Entretanto, s. exc. os substitue pelos jui-
zes de paz. 

Ora, sr Presidente, o mecanismo que ha 
nos trabalhos da justiça com os juizes sub-
stituto~ ,·seria o mesmo com os juizes de paz 
com a differença que, não tendo esses juizes 
temporal'ios a precisa competencia profis-
sional teriam de recorrer a accessores ; elles 
seriam ainda, do mesmo modo, servidos pelos 
mesmos officiaes de justiça, devendo seguir 
as mesmas normas do processo que não se 
modificaria, embora ficasse alterada a orga-
nizaÇão judiciaria nesse ponto. 

Além, disso, sr. Presidente, ha uma outra 
consirieração ; quando se tratava da orga-
nização do poder judicial, por muito tempo 
pensei que esse poder para ser orgão da so-
berania do povo, devia provir directamente 
da soberania. Entretanto o poder judicial é 
organizado pelo executivo. 

Parecia-me que num regimen em que a 
separação dos poderes é a base, fundamental 
da liberdar!e política. era preciso que o po-
der judicial fosse um representante directo 
da soberania do povo ; (apoiados) de modo 
que acreditava que todos os juizes deviam 
receber suas investiduras elas urnas eleito-
raes deviam ser electivos ; e muitos demo-
cratas republicanos entendem que a electi · 
vidade dos magistrados por grandes cir-
cumscripções é uma garantia de imparciali-
dade e de independencia do poder judicial. 

Mas h a uma corrente opposta àquelles que 
julgam que é inconvenie nte que os cargos 

da magistt•atura saiam directamente das ur-
nas, por motivo de paixões políticas e espi· 
rito de partidos, pois, as paixões partidarias 
que sempre existem nos pleitos eleitoraes e 
a parcialidade que devem acompaphar os 
eleitos para cargos em que de\ em-se oft'ere-
cer todas as garantias de imparcialidades, 
podem perturbar a boa distribuição da jus-
tiça. 

Ora, si essas objecções têm uma certa 
procedencia em relação ás grandes circum-
scripções eleitoraes, parece-me, sr. Presi-
dente, que nos municípios onde os juizes de 
paz são eleitos, onde os partidos políticos 
pleiteam com mais paixão e intensidade os 
cargos Alecti vos, h a vencedores e vencidos. 

Os juizes de paz vencedores em relação aos 
j urisdiccionados vencidos não podem ter a 
mesma serenidade de animo, a mesma recti-
dão que um outro juiz que fôr nomeado di-
rectamente pelo poder executivo. 

De maneira que, por esse lado, parece-me 
que os juizes de paz não podem ter a mes-
ma isenção que devem ter os juizes substi-
tutos, visto que elles não podem ser extra-
nhos as paixões accesas que nascem das 
luctas eleitoraes ás exigencias de seus ami-
gos políticos. , 

Além disso o sr. Presidente, além dessas 
considerações ele ordem política, ha a consi-
deração de que os juizes de paz, sendo da 
classe dos agricultores, dos industriaes, dos 
commerciantes, dos homens inteiramente 
extranhos â theoria do direito e il. pratica 
desses loganes .. . 

O SR. J . .A!LVARES (barão de S. Geraldo) :-
Tem mais receio, e por· isso comprehendem 
melhor a responsabilidade do cargo. 

0 SR. MELLO FRANCO :-... não podem ter O 
conhecimento e a habilitação daquelles que 
cursam as Faculdades de Direito . 

Todas esssas razões, sr. Presidente, influem 
no meu espírito, de modo a me a parecer 
que é inconveniente, por emquan to, adop-
ção do projecto do nobre Senador. Mas, por 
outro lado, eu vej o que as reformas parciaes 
da nossa Constituição são, até certo ponto, 
inconvenientes. 

Não devemos ter, é certo, a pretenção de 
que a Constituição seja uma obra perfeita; 
em todos os poderes constituídos, orgãos da 
soberania popular, h a necessidade Je refor-
mas: por exemplo, no poder legislativo, nós 
o organisamos de maneira que ha dous ra-
mos , o Senado e a C!J,mara ; fixamos o longo 
praso de 4 annos para as legislaturas, etc. 

Em outros paizes da America se encurtam 
esses prasos, de maneira que os eleitos do 
povo sempre representam immediatamente 
a vontade popular. Penso que o poder le-
gislativo devia ser dividido ; é certo que o 
praso da eleição devia ser para a Camara 
de dous annos, reformado o Senado pelo terço 
ele dous emdousannos; que o chefe do poder 
executivo devia ter tambem menor praso, 
devia, por exemplo, ser substituído trienpal-
mente. O poder judicial tem tambem neces-
sidade de alguns retoques para a sua bóa 
organização. 

A nossa organização municipal, com quan-
to liberrima, tem tombem suas lacunas, de 
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maneira que uma obra de conjuncto que ti-
vesse em vista, reconhecidos os defeitos que 
a expet•iencia tem demonstrado, supprir es-
sas lacunas para tornar a nossa Constituição 
uma Constituição perfeita, seria um acto pa· 
triotico ; e, então, no fim dessas toscas con-
siderações que acabo de fazer, viria propor 
a v. exc., sr. Presidente, a nomeação de 
uma commissão composta de cinco membros 
para estudar detidamente esses assumptos 
e retocar-se a Constituição não só em refa-
ção ao poder judicial. como tam bem em re-
lação aos outros poderes. Si v. ex c. enten-
de que, em face do regimento da Casa, é 
admissivel um requerimento desta ordem, 
vou ter a honra de otl'erecel-G ao Senado. 

0 SR PRESIDENTE, diz que, em face do 
art. 163 do Regimento, acceita o requerimen-
to do nobre Senador. 

E' lido, apoiado e posto em discus~ão o 
seguinte: 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. 155 vá a uma 
commissão especial de 5 membros para estu-
dai-o e apre!lentar outros retoques á Con-
stituição do Estado em relação a organiza-
ção dos tres poderes publicos. 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1898.-
Mello Franco . 

O sr . Joaquim Alvares \(barão de S. 
Geraldo) :-Sr. Presidente, venbo dar as ra-
zões porque voto contra o requerimento do 
nobre Senarlor 

Este requerimento é uma obstrucção, por-
que o nobre Senador, o sr. Mello Franco 
assim como o sr. Senador J. Dutra, df..clat-a! 
ram que não conYem bolir na Constituição 
e, entretanto, votaram pela aposentadoria-
reformando a Constituição ! 

Hoje trata-se de um pr~jecto em que se 
pede a reforma da Constituição numa parte 
em que essa reforma é necesaaria, e os no · 
bres Senadores se apresentam contra ! 

Ora, não estou aqui pedindo uma reforma 
geral da Constituição, acbo que a Constitui-
ção de Minas é uma Constituição bem inspi-
rada, uma Constituição, que, como já disse 
em outro discurso, tem servido até' de mo-
delo para outros Estados, e, nessas condi-
ções, eu não teria coragem de propor a re-
forma geral dessa Constituição ; mas, meus 
srs. desde que se votou aqui a reforma 
della em relação ás aposentadorias, entendo 
que não ba inc'Jnveniente algum em que 
algum Senador vá a.presentando seus projd-
ctos reform:mdo-a nas partes em que hou-
ver necessidade. 

0 SR. MELLO FRANCO :-Eu mostrei que a 
Constituição precisa de reformas tambem 
em outros pontos. 

O SR. JoAQUIM ALVARES (barão de S. Ge-
raldo) :-Si a Constituição precisa de refor-
mas noutros pontos, o nobre Senador propo-
nha essas reformas, e já devia tel-o feito 
quando apresentou o seu projecto de aposen-
tadoria. 

Mas nesse seu projecto não se cogitou 
disso, e agora, que elle já està quasi conver-
tido em lei, eu apresento o meu supprinündo 

os juizes substitutos, o que é necessario, e o 
nobre Senador vem com um requerimento 
dessa ordem ! .•. 

O sR. MnLo FRANco : - Mas eu apenas 
apresento o meu mudo de pensar. 

O sR. JoAQUIM ALVARES (barão de S. Ge-
raldo):- Acbo que o nobre Senador não tem 
razão, apresentando esse requerimento ... 
Hei de expôr as minhas opiniões conforme 
me dictar a consciencia ; e declaro ao 
Senado que ficarei muito tranquillo ainda 
mesmo que o meil projecto seja r~jeitado, 
porque não tenho a pretençã.o de vir aqui 
impôr minha opinião; os nobres Senadores 
que façam o que julgar conveniente: hei 
de cumprir o meu mnndato pela maneira 
que julgar mais convr'''ente; os nobres se-
nadores, façam o mes11 u. 

D<J claro que voto r •n tra o requerimento 
do nobre senador, o SJ. dr. Virgtlio Martins 
de Mello Franco. 

Ninguem mais pedil Llo a palavra sobre o 
requerimento, encerra-se a discussão e é 
rejeitado o referido requerimento, continu-
ando, portanto, a discussão do projecto. 

O Sr. Joaquim Alvares (barão de S. 
Geraldo):- Sr·. Presidente, em attenção aos 
meus nobres collegas, os drs. Joaquim Dutra 
e Mello Franco, peço licença ao Senado para 
expor algumas considerações em resposta 
aos rliscursos dos nobres Senadores. 

O discurso do sr. dr. Joaquim Putra ba-
seou-se em dous pontos : acha elle que não 
~e deve approvar o meu projecto porque 
Importa reforma tla Constituição ; e pot•que 
a face economica devia ser encarada pór 
outra fórma, isto é, em vez de se propôr a 
suppressão dos juizes substitutos seria me-
lhor que se propuzesse, antes, a diminui-
ção das comarcas, que são em grande nu-
mero. 

Vou responder jà ás[ considerações do meu 
nobre collega. 

Quando propuz este .projecto, não tive em 
vista a face economica: falei nella incidente-
mente. A base principal do meu projecto 
era que os juizes substitutos não preen-
chiam absolutamente os seus fins, ou, por 
outra, não eram necessarios, porque, a uni-
ca attribuição que exerciam-, a (m·maçi'lo dos 
p 1•ocessos crimes, o faziam muito imperfeita-
mente; de sorte que havia grandes prejuízos 
para a justiça. 

No caso em que os processos fossem for-
mados pelos juizes de paz, as despesas se-
riam muito menores para as partes, e para 
o proprio governo, por causa do accrescimo 
das custas . 

Foi, pois, sob este ponto de vista que eu 
encarei o projecto que tive a honra de apre-
sentar. 

Quanto á parte ecouomica, são mais 400 
contos para o Estado, que os póde applicar 
em proveito dos outros magistrados, juizes 
de direito e desembargadores, que, como sa-
beis perfeitamente bem, não têm a remune-
ração devida ao · seu trabalho. 

Creio ter respondido ao meu nobre colle-
ga o sr. senador Dutra. 

Passo agora a responder ao meu nobre 
collega, o sr. senador Mello Franco. 

•; 

( 
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S. exc. começou sua argumentação p\ela llheiros districtaes e juizes paz, ficam mai11 
inconveniencia de reformas parciaes da Con- proximos das pessoas que. os elegem, de 
stituição, e propondo uma commissão para sorte que a sua responsabihdade fica muito 
estudar e rever os pontos susceptivas de re- fiscalizada; se elles desempenharem mal seus 
forma&. cargos, terão nas urnas a recompensa do seu 

Ora, veem os nobres Senadores que s. exc. mau procedimento. 
nesse ponto se acha contradictorio ; pois Eu penso que os juizes de paz eleit~s dl-
que assim não entendeu s. exc. quando um rectamente pelo povo, com auctor1dade 
dia destes veiu propor a reforma da Consti· completamente popular, e dos quaes tive-
tuição afim de restabelecerem-se as aposen- mos tão bons exemplos no regimen passa.-
tadorias ; era essa uma occasiào azada pa:ra do, nos hão de dar todas as garantias da 
propor tambem a nomeação de uma com- justiça nos nossos municípios, nos nossos 
missão atiro de rever outc·os topicos da nos- districtos. 
sa Constituição. O nobre Senador argumentava contra esses 

Ha um outro argumento: - o que são os juizes electivos, e dizia que havia grandes 
juizes substitutos ? inconvenientes em .entregar-~e-lhes _o prepa-

Eu estou propondo um projecto, não uni- ro ~os processos. crtmes; mutto ma1s JUc~n
camente por minhas inspirações proprias, vementes bav~ru~: em ~';lttas outras, e _u~
mas tambem pelas opiniões de diversos ma- portantes attrtbutções, Ja confiadas aos JUI-
gistrados, que são competenci&s na mateC'ia, zes de paz. . ;-
e aos quaes ouvi. Apr~sent~, tambem uma objecçao em re-

. . .. . . . lação as di!Hculdades que vão retardar os 
Estes sã~ os pri:n c ·os a dtzer que 08 JUI· processos ·crimes formados pelos juizes de 

zes s:ub~t~utos Rao um enxerto na nossa paz; que os processos vão se rettwdar·, por-
9o_nstttutça~ i elles n .~ la mats são do que _os que 0 mecanismo que ha para o-3 ,Juizes 
JUizes _mum~tp~tes doi! tempos da monarch1a, substitutos é 0 mesmo para os juizes de 
elles sao suJeitos_ a recon~ucções. Nas mãos paz. 
do Pod~r Executtvo, um JUIZ nestas con~t- Eu contesto este ponto, porque o juiz de 
ções, pode tornar-se . um mstrument'J, po1s, paz, mais depressa pó de formar o processo 
que a sua reconducção depende .delle. cri-me pois que 0 fazendo no proprio dia-

E: por essa r~zão que eu. deseJO a absolu · t ricto' do crime, procede com toda tt rapidez. 
ta mdependencia da magtst~.ttura, e e !la, E disso temos exemplos no regimen antigo, em 
dep.endente do Poder Execut1vo, nunca o que os processos crimes eram formados pe-
sara · .. . . los subdelegados de Policia; eu assisti a 

As no~e~ç1!es de _desembar~adores e JUI· muitos proces,sos em que, começada as 9 llO· 
zes de direito ~or listas de de~, pelo Gover- ras da manhã a form·ação do processo, es-
n? do Estado, e uma verJade1ra dependeo- tava ella terminada às 4 ou 5 lloras da 
Cla. . tarde. 

Todas a_s cautelas q.ue o legislador_ t.o~ar Hoje 0 que nós vemot~ 1 Qual 0 processo 
para dar mdependeoC!a ao Poder JudlCtano, que póde ser assim preparado, com tanta 
de modo que e~se p~der re_pre~ente o &.lto rapidez 1 até que os 1uizes substitutos man-
p_apel !1 que est~ d~st~na_do, dtstribUlr a JUS- dem intimar as testemunhas, até que as 
ttça aos s~us JUrt~~lCc~onados, _e_ ser extra- testemunllas venham depôr, quanto tempo 
n~o ás paixões parti dar~ as e polttiCas,-con - não se...,gasta 1 
stttuem um grande servtço. . E isto por causa das difficuldades , das 

O. nobre Sena_cl~r argumenta co_m a mca- despeRas dos officiaes de justiça, que preci· 
pacid~d~ dos JUizes de paz i e~tao, deve-se sando ser retribuídos, preferem os serviços 
SU:PP~tmtr esse cargo; desde que a nossa Con- que mais interesse lhes dão. 
st~tutção os manda preparar os p~oc~ssos Com osj uizes de paz será muito ditreren· 
?rtmes e lhes ?Onfere ~utr!ls attrtb~lções te, porque os processos serão formados im-
Importantes, e st elles nao tem capacidade, mediatamente, e com mais facilidade. 
o .q'U:e ficam então fazendo 1 Deve-se sup- Eu não viria propôr a supressão de algu-
pru~ul-os. . mas comarcas, ou sua deminuição porque 

E essa a conclusão logtCa.. os nobres Senadores bem vêm que, desde 
Mas, senhores, não devemos ser tão des- que se supprimissem os juizes substitutos, 

crentes ; devemos convir que esses magis- os juizes de direito ficariam com muito 
trados electivos aos quaes foram confiados mais trabalho : 
altas attribuiç~es, hão de preencher seus Portanto, não haveria perigo algum de 
fins, porque a necessidade p õe a lebre a ca- ser a justiça mal administrada. E, depois, 
minho. meus srs. o eixo da justiça são os promoto-

Elles estão mais proximos dos seus con- res da justiça; cumpram elles com os seus 
t~rraneos, d~s seus concidadãos, e mais in- deveres, promovam os processos, tomem iu-
ttmamente ltgados _com elles; de sorte que teresse pela punição dos delinquentes, que 
se elles não cumprtrem com seus deveres, a justiça ha-de-se fazer muito bem em nosso 
terão. quem de perto os cbam_e a contas. paiz. Em geral, ê isto . o que não se vê : 

Asstm, portanto, nessas eletções, tendo-se vê-se uma completa indrtrerença quanto aos 
em vista isso, haverá todo o cuidado e es- negocios da JUStiça, o que não havia no tem. 
crupulo na escolha. po do Imperio. 

As eleições que mais nos interessam ac - Tenho dito aqulllo que entendia conve-
tualmente são as eleições municipaes, por- niente em resposta aos nobres Senadores, e 
que os agentes executivos, vereadores, conse- sento-me pedindo aos nobres senadores que 
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se pronunciem com toda franqueza e~ 
relação ao meu projecto. Eu ~qui. só desejO 
estar bem com a minha consCienCJa, e não 
me molesto absolutamente com os meus no-
bres collegas si entenderem que aquilto que 
aqui exponho não está de accôrdo com as 
suas idéas. Eu aqui trato apenas de cum-
prir com o meu dever, e fico satisfeito com 
isto. 

Tenho concluído. (Muito bem!) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-

se a discussão e, procedendo-se á votação do 
projecto, é o mesmo rejeitado e vae a ar-
cbivar-se. 

0 SR. JOACWIM DUTRA, obtendo urgencia 
oft'erece, por parte da commissão especial 
o seguinte: 

A commissão especial o:trereca par~~: ser 
submettido á terceira discusão o proJecto 
n. 137 da Camara, do corrente anno, sobre 
a A cad~mia de Commercio da Juiz de Fór~,. 
redigidas do ·seguinte modo as emendas Ja 
approvadas em segunda: 

N. 1 

Ao art. I.·-Substituam-se as palavras: -
obrigando -se a concluir as oLras do editlcio 
e a manter a Academia de Commercio-pela.s 
seguintes : - sem outro onusl que não a 
conclusão das obras do ediftcio Q.té o maxi-
mo de 50:000$ consignados na citada lei 206 
de 18 de setembro de 1896 e a manutenção 
do curso emquanto convier aos interesses do 
Estado. 

N. 2 

Ao paragrap!Jo unico do mesm~ artigo : -:-
Supprimam-se as palavras-e mars a quantra 
que fôr necessaria- , e accrescente-se : -
ficando sem ell'aito a auctorização constan-
te do paragrapho unico da c1tada lei 200, 
art. I.·. 

N. 3 

Ao art. 2. · : - Accrescente-se i11 fine : -
reduzindo o curso annexo unicamente ao 
ensino das matarias exigidas para a matricu-
la na Academia de Commercio. 

N. 4 
Accrescente-se onde çonvier o seguinte : 
Artigo. As taxas de matriculas e emolu-

mentos passam a constituir renda do Estado, 
e o seu producto applicado ao custeio da 
Academia. 

Sala das commissões, 30 de agosto de 1898. 
-Joaquim Dutra.- R. Horta.- Leyindo Lo-
pes .-JoaquimAlvares.-J. N. Kubitschek. 

O MESMO SEl'iHOR requer dispensa de. im-
pressão e interstício, afim de que seJa o 
mesmo dado para a ordem dos trabalhos. 

Approvado este requerimento, fie~ o pro-
jacto sobre a mesa para o fim requerido. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre -
sidente designa para 31 do corrente a se-
guinte: 

., , 

ORDEM DO DIA 
- , Até 1 hora da tarde : 
Leitura da acta, expe1iente, apreEentação 

de pareceres, projectos, indicaçõa3 e reque-
rimentos. 

2.• PARTE 
Até 4 horas da tarde : 

J.a discussão do projecto n. 141, da Cama-
ra, do corrente anno, estabelecendo as cus-
tas que devem perceber os avaliadores nos 
inventarios judiciaes. 

I.· discussão do projecto n. 156, do Sena-
do, auctorizando o governo a conceder ao 
Banco Constructor do Brasil, cessionario da 
Estrada de Ferro de Cataguazes, privilegio 
para a construcção, uso e goso do prolonga-
mento da mesma estrada até o valle do rio 
Cuietbé. 

I.· discussão do pro jacto n. 157, do Sena-
do, creando um Instituto Agronomico em S. 
José d'Além Parahyba. 

3. ·discussão do proj ecto n. 137, da Cama-
ra, do corrente anno, auctorizando o gover-
no a acceitar a doação feita ao Estado pelos 
accionistas da Academia de Commercio de 
Juiz de Fóra, do predio em que funcciona a 
mesma Academia. 

Levanta-se a sessõo. 

ACTA DA 53.• SESSÃO ORDINAlUA, iiAOS 31 
DE AGOSTO DE 1898 

PRES IDE!'\CJA DO SR. ANTONIO llfARTINS 

SU)DI AHIO :- Act·t.- Expediente. - Hepresen-
tação da Camara Muoicipal de S. llliguel de Gua-
llllães, pedindo n revogação do art. 104 da Con-
stilui(:ào. - Communicqçõ~s . - Pa~·eceres de 
comrnissi•J3. ·-Ordem do dta. - Pro]ecto n. 141, 
da Camara, de 1898, estabelecendo as. custas que 
devem perceber os avaliadores nos mventanos 
judiciaes. -Discurso do sr. Hebêllo Horta. -
Projecto n. 156, do Senado, concedendo privile-
gio para con~trucção , uso e goso do prolonga-
mento da E. F. de Cataguazes até o vali e do 
rio Cuiethé. - rrojecto tl. 157, do Senado, cre-
ando um instituto agronomico em S. José da 
Alem Parahyba. - Discurso do sr .. Joaquim AI-
vares. - Projecto n. 137, da. Camara. de 18981 auctorizando o gove mo a accetlar a doação fei-
ta ao Estado pelos accionislas da A~ademia do 
Commercio de Juiz de Fóra. do predto em que 
funcciona a mesma Academ ia.- Parecer de 
commissões . - Ordem do dia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Rebêllo Horta, Joaquim 
Alvares Necesio Tavares, Roquette, Mello 
Franco.' Ferreira Alves, Bernardino de Lima, 
Rocha Lagôa, Gom?s da Silva! Costa Sena,_ Jo · 
sino de Brito Canullo de Britto e Nogueira, 
faltando com 'causa participada os srs. Olivei-
ra Penna Fredêrico Augusto, Teixeira da 
Costa e v'alladão, e sem ella os mais sr11. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approva1a a acta da antecedente. 
0 SR. 1.' SECRETARIO d.à conta do Begumte 

( \ 

JH'i 

EX:PEDIENTE 
I 

Um officio do sr. dr. Secretario da Agri-
cultura, informando, em resposta ao que lhe 
foi dirigido em data da 27 do corrente, que 
o tenente Francisco Mendes da Cruz perdeu 
o direito á casa, nesta Capital, por ter dei-
xado de requerer, em tempo, a construcção 
da mesma.-A' commissão de Requerimentos 
de Partes . 

Outro do sr. I.· Secretario da Camara 
enviando, o seguinte 

l 1rujecto n. 144, ela Camam, 1898 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : . 

Art. 1.- Durante o period9 presidenc,1al 
seguinte, o Presidente do Estado recebera ~ 
mesmo subsidio pecn niario constante da lei 
n. 95, de 19 de julh,, de 1894. . . 

Art. 2. · Durant1-1 as sessões ordmarras e 
extraordinarias da suguinte legislatura, os 
membros do Congr es<o receberão o mesmo 
subsidio pecuniarw e aj uda de custo que 
foram fixados para 3: actu~J le~isl~tura. 
. Art. 3. · O subsidiO sera effect1vo desde 
o dia do comparecimento diJ Deputado e do 
Senador ás respectivas casas do Congresso, 
e cessará no caso de ausencia exced~nte a 
nove sessões, salvo motivo de molestla pro-
vada. • . . 

Art . 4. · Revogam-se as t.hsposrções em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, a.os 30_ d~ agosto ~e 

.1898.-Francisco Ribeiro da Ohverra, presi-
dente.-Agostinho José Pereira, l. · ~ecre
tario.-Ce,lestino Soares da Cruz. - A com-
missão de Finanças. 

. 0 SR. MELLO FRANCO, obtendo a palavra, 
envia à Mesa a Eeguinte 

de Carvalhaes, Carlos da Silva Pereira, An-
tonio Porfirio Nepomuceno. Antonio Pauli-
no Coelho, João Baptista de Magalhães, Pru-
dencio Nunes Coelho Sobrinho, José Gonçal-
ves de Queiroz e João Candido de OPveira, 
-A' commissão de Constituição e Poderes. 

0 SR. BERNARDil'iO DE LIMA, obtendo a pa-
lavra, communica que o sr. senador Carlos 
Sà, por motivo de molestia, deixa de com-
parecer á sessão.-0 Senado fica inteirado. 

Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

Parecer·es 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA, por parte da 
commissão de Agricultura, oft'erece e vae a 
imprimir-se para entrar na ordem dos tra· 
balhos, o seguinte : 

N. 58 
A' commissão de Agricultura foi presente 

uma representação dos habitantes da co-
marca de Tiradentes pedindo ao Congresso a 
adopção de varias medidas, entre as quaes 
a fundação de uma colonia agdcola no di-
str·icto da cidade. 

Consultada particular e exclusivamente 
sobre esta ultima medida, é de parecer con-
trario, visto achar-se a mataria de coloni-
zação regulada pela lei n. 27, de 25 de junho 
de 1892 e seu regulamento (decreto n. 608 
de 1893), não con vindo disposição singular 
a tal respeito. 

Sala das oommissões, 31 de agosto de 
1898.-Nogueira.-Carlos Sá.-Bernardino de 
Lima. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
PROJECTO N. 141, DA CAMARA1 DE 1898 

Representação da Cama1·a llfunicipal de S. Estabelece as custas que devem pm·ceber os 
M·igv.el de Guanhães, pedi~do a revogação avaliadores nos inventarias judiciaes 

'-. do art. 104 da Constituição. 
Entra em primeira discussão, sendo a sua Secretaria da Camara Municipal de S. Mi- leitura dispensada a requerimento do sr. 

guel de Guanhães, aos 22 de agosto de Gomes da Silva, visto estar impresso e dis-
1898. tribuido, o projecto n. 141, da Camara, do 

Illmos. e exms. srs.-Te_ndo esta Camara corrente anno, estabelecendo as custas que 
resolvido em sessão de hoje, representar ao devem perceber os avaliadores nos inventa-
patriotic~ Congresso Mineiro sobre a nece~- rios judiciaes. 
sidade de ser revogado o art. 104 da Constr- o sr. Rebêllo Horta :-(Não devolveu o 
tituição Estadoal, que . aboliu ~s aposenta- seu discurso). 
dorias dos funccionartos pubhc~s, . usando Não havendo maiN quem peça a palavra, assim a mesma Camara de um drrelto . que d d á 
lhe é conferido pelo art. 121, § 1.· da citada encerra-se a discussão, e, pro c e en o-se 
Constl.tuiça-0 , e interpretando fielme_nt_e , os votação do projecto,. é_ o mesm~ approva~o 

e remettido á commtssao de Justiça e Legrs-sentimentos de todos os seus . mumcrp_ws, la"ão. 
vem alia com confiança e respeito, pedir a v 

derogaçíÍo do referido art., visto p~nsa! PROJECTO N. 156, DO SENADO 
que dessa fórma e co~ esse acto pratiCara ~ 
0 Congresso um dos maJOres actos de ver- Privilegio pa1·a const1·ucçao , uso e goso do 
dadeira justiça. . . prqlongamento _da E: F., de Cataguazes 

Aproveitando do feliz ense.J?, tem egual- ate o valle do 1·1o CUiethe. 
mente esta corporação a subrda hfn~a s ~= E' lido entra em primeira discussão, é 
rei~eirar a v. v. ~xcs. os seus pro as o • a rovado sem debate e vae á commissão 
estrma e alta consr.deração · I d~PObras Publicas, 0 projecto n. 156, do Se-

Saúde .e fratermd~de.-lllmos. e exms~ nado auctorizando o governo a conMder ao 
:~s~~l;:i~:.~te ;r~fJ!~e~m~~~~u~':n c~gg~e:z Bane~ Constructor do Brasil, cessionario da 

A. S.- 1!4 
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E. de Ferro de Cataguazes, privilegio para I tem ido buscar o trabalhador longe, mas, o 
a construcção, uso e goso do prolongamento que diremos nós dos ensaios prati cos 1 Eu 
da mesma estrada até o valle do rio Cuiethe. vos garanto que temos lavouras eno1•mes 

PROJECTO N. 157, DO SENADO 
que foram abandonadas, porque não davam 
resultados economicos immediatos, e foram 
abandonadas, porque 1 

Orêa um Instituto Ag1·onomico em S. Josd Porque não tínhamos os conhecimentos 
d'A lém Pa1·ahyba praticos que nos levassem ao resultado de 

Entra em primeira discussão, sendo a su a 
leitura dispensada a requerimento do sr . 
Joaquim Alvares, visto estar impresso e 
distribuído, o projecto n. 157, do Senado, 
creando um Instituto A gronomico em S . 
José d'Além Par~byba. 

O 1!11' • • Joaquim Alvares (barão de S. Ge-
raldo) :-Sr. Presidente, tendo apresentado 
este projecto a apreciação do Senado, v. 
exc. ha de permittir que diga algumas pala-
vras em sustentação do mesmo. 

Parece-me que a mataria é de tal impor-
tancia, e de tão intuitiva comprehensão, 
que as minhas palavras poderiam ser dispen-
sadas desde que o prqjectn é offerecido á 
apreciação de cidad ãos t ão competentes 
como os notres Senadores. 

Mas, sou obrigado a dizer alguma cousa 
em relação ao mesmo projecto, porque não 
quero que em tempo algum paire no espí-
rito de alguem, que fui levad'o a propôl-o 
pelo espírito de bairrismo. 1 

Como vêdes, o instituto é creado em S. 
José d'Além Parahyba, e eu pertenço a esse 
muni cípio. 

Senhores, de ha muito tempo que a agri-
cultura sente-se completamente falha de re-
cursos para satisfazer a sua missão ; vós 
sabeis bem que as maiores difficuldades a 
rodeiaram, até que em I888, com a abolição 
do elemento servil, ella se achou completa-
mente desalentada i e vos direi mesmo que, 
si não fosse a coragem dos lavradores bra-
sileiros, não teríamos hoje agricultura. 

Mas, essa coragem que vimós nos agricul-
tores brasileiros, os sacriflcios que elles tem 
feito, deram om resultado que essa lavoura 
ainda existe, e existe, não obstante luctar 
com as maiores difficuldades, sendo hoje 
ella quasi que a principal fonte de renda do 
Estado de Minas. 

Mas, devo dizer com franqueza, essa agri-
cultura em Minas corre imminente risco de 
sossobrar de um dia para outro, porque, sa-
beis bem, prega-se a polycultura, prega-se 
a pequena propriedade, a instrucção agrí-
cola, pregam -se os ensaios experimentaes, 
mas apesar disso estamos completamente na 
escuridão ; não t emos instrucção agrícola, 
não temos um só instituto ou pos~o agrono-
mico em que os lavradores possam colher 
as luzes praticas. 

O SR. R. HoRTA :-Mas ha o Instituto Agro-
nomico de Itabira. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO :-E O que 
resulta ? é que a agricultura, principal sus-
tentaculo do Estado de Minas, se acba com-
pletamente falha de recursos para sustentar 
a lavoura que tem. 

Os braços, vós sabeis bem, com as maiores 
difficuldades, a lavoura tem obtido por meio 
da immigração; com sacritl.cios enormes, 

bem conduzil-as, porque não conhecíamos os 
estrumes apropriados para vivificar e sas 
lavouras . 

A arvore do café é um a arvore eterna, 
desde que seja tratada e estrumada; mas a 
lavoura entre nós esta completamente des-
alen tada ; não temos instrucção agrícola ; 
e os agricultores actuaes estão já velhos 
para adquiril-a, e mesmo não sobra-lhes 
tempo para isto. 

E' p1·eciso que se fundem esses institutos 
agrícolas, onde se encontrem homens que 
tenham competencia para. indicar o estrume 
que melhor convém a esta ou aquella la-
voura, e livre os lavradores de explorações 
constantes. 

Eu vos dizia, no principio, que me via na 
necessidade de dizer algumas palavras sobre 
o projecto para que não paire no espírito 
dos nobres Senadores alguma duvida sobre 
bairrismo da minha parte ; e por isso vou 
provar que S. José d'Além Parahyba é jmta-
lilente o ponto central, o coração das lavou-
ras de café , da matta, que constitue quasi 
a unica fonte de renda do Estado de Minag. 

Nessa immensa zona não ha um só campo 
pratico ; esses campos praticos foram crea-
rlos em Jogares em que não havia nessida-
de alguma delles. 

O SR. B. DE LlllfA :-Mas o governo tem 
auctorização para creal-os. 

O SR. BARÃo DE S. G~RALDO : - Tem au-
ctorizaçü.o, mas não creou, e a Matta se 
acha completamente desprovida delles. 

Dizem que não se cream para a Matta es ~ es 
melhoramentos, porque lá existe a peste. 

Pois si a rt~zão é esta, não df'vem receber 
recursos financeiros que ella fornece todos 
os ' annos ! 

Fraca razão para condemnar uma zona im-
portante ao esquecimento perpetuo. 

E' realmente uma injustiça clamorosa, 
contra a qual não cessarei de clamar. 

Senhores, eu deveria, talvez, substituir o 
termo instituto - por um outro ; ha uma 
especie de prevenção contra essa palavra 
<<Institutos». Na expressão vulgar elles n~o 
passam de p omadas. 

Eu poderia dizer - posto -ou - estação 
agronomica. 

Fui procurar em outro Estado as bases pa-
ra a formação do instituto ; recorri ao meu 
di~tincto collega, Barão de Ataliba Noguei-
ra, residente em Campinas, a quem pedi 
que me mandasse os esclarecimentos nec•Js -
sarios. 

O Instituto de Campinas não é só agro no-
mico, é, tambem, zootecbnico, e era dirigi-
do pAio distincto sabio austríaco Oraefert, 
que, tendo ido de passeio á sua patria, foi 
convidado pelo governo da Austria, e alli 
retido, para dirigir o primeiro instituto 
agrícola austríaco. 

., 

( 
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As bases que eu adoptei para este proj;e-
cto portanto, não podiam ter melhor fonne. 

E'u quero, porém, uma cousa mais positi-
va mais prompta e mais simples, afim de 
m~lborar os nossos processos agrícolas, fa-
cilitando os agricultores meios praticos. 

Eu propuz a creação desse instituto em s. Jose d' Além Parabyba, pelo seguinte : 
este município é servido pela Estrada de 
Ferro Leopoldina, e essa estrarl a e a Estrada 
de Ferro Central do Brasil põem em comnm-
nicação S. Jose todos os dias, com passagem 
de ida e volta, 529 kilometros de estrada do 
ferro, do seguinte modo: (lê) 

Porto Novo a S. Geraldo, 204 kilometros: 
Ram al da Leopeldina. 12 kilometros; Ramal 
do Pirapetinga, 31 kilometros; Ramal _ do 
Muriabé, 149 kilometros; Sub-Ramal de S. 
Paulo do Muriahê, 15 kilom etrosi total 411 
kilometros; E. F. Central do Brasil- Porto 
Novo á Santa Fê, 57 ki lometros, Serraria a 
Juiz de Fóra 118. 

Assim, esse instituto ficarít servido por 
529 kilometros de estradas de ferro, que 
porá em communicação directa e diaria um 
grande numero de lavradores de importan-
tes zonas cafeeiras ; e o lavrador que desejar 
alguns esclarecimentos, que quizer exami-
nar suas terras , poderá ir ao instituto agri-
cola de S. José, e voltar no mesmo dia, com 
pouco dispendio de dinheiro e tempo. 

Com communicações de um dia para outro, 
temos os seguintes pontos: (lê) 

S. Geraldo á Saúde, 165 ldlometros; Liga-
ção á Serraria , 150 kilometros; Ramal do 
Rio Novo 9 kilometros; Ramal do Pomba, 27; 
E. F. Jui~ de Fóra, Piáu e Rio Novo, E8 ki-
lometros; total 409 kilometros. . 

Esses 409 kilometos se põem em commum-
caçào com o instituto de um dia para outro; 
sommados com os 529 kilometros de com-
.municações diarías formam um total de 938 
kilometros. 

Os municípios servidos em communicação 
diaria e de um dia para outro são 18, a sa-
ber: Mar de Hespanha; S. José d' Além Pa-
rahyba, Leopoldina, Palmas , s,. Paulo do 
Muriabé S. Manoel, Santa Luzta do Caran-
gola, Cataguazes, Ubtí, Rio Branco,. Viços.n, 
Piranga Ponte Nova, Martanna, Alvmopolis, 
Pomba, Rio Novo, Juiz de Fóra. 

Em communicação mais retardada temos : 
Manhuassú, Caratinga e Abre Campo. 
Vê-se, poi s, que esse instituto ~ae servir 

a 21 municípios, o todos elles agncolas. 
O Senado, pois, póde ver que eu quando 

apresentei S. Joxé d' Alem Parabyba para 
séde não fui a isso leYado por um bairrismo 
atra~ado m:1s si m, por ser o ponto central, 
de com~uni cações mais rapidas para toda 
a Matta. 

Eu não precisarei me alongar muito par:t 
provar as vanta gens dos postos agronomr-
cos . 

E' ahi que, pelas experiencia, o lavrador 
vae indagar qual o estrume que convem ao 
seu t erreno, atlm de que elle não vá em-
pregar in~tilmente o seu. di~beiro. 

Tenho farto alguns sacrJ fl cros com a lavou-
ra, e gasto mesmo bastante dinheiro. 

Ainda ultimamente comprei estrumes para 
applicar em certa porção de cafezaes e, ap~ 
plicando-os, perdi-os completamente. 

Mas porque ? porque o estrume não era 
o que a terra exigia. 

Si eu, porém, só tivesse essa pequena por. 
ção de lavoura ~ A conclusão seria a ruina, 
o que se póde evitar, desde que sejam 
creados o postos agronomico. 

Na França, estes postos se succedem quasi 
que de departamento em depart.am ento ; là 
se olha para a agricultur!;\. 

Louis Durand, no relatorrio ap1•esentado 
sobre syndicatos agrícolas, em sua obra 
<<Credit Agricole l> dizia que condemnava-se 
a rotina em França, mas que não havia ra-
zão para isso, porque a rotina era a sciencia 
da pratica · e que os pequenos lavrado-
res, que E~ podiam contar com os seus 
pequenos recursos, não podiam ensaiar pro. 
cessos novos, pois que corriam o riPco de 
perdel-os. 

De sorte que o unico meio de não se fazer 
ensaios sem resultados certos, são os postos 
agronomicos. 

Talvez alguem supponba que a creação 
deste posto vá ser pesada ao Estado. 

Eu, me regulando pelos preços do de Cam-
pinas, ou, por outra, fazendo -se um calculo 
approximado, dando 8 <wntos por a~no ao 
director, pois que é necessario que se.Ja um 
homem habilitado em chimica de I. n ordem, 
encarrerrado das experiencias e direcção ; 
4: 800~ 000 para o ajudante, e 2:400.!.000 para 
dous serventes i dá um total de 15:200$000. 

0 SR. DRUMOND :-E O resto? 
0 SR. BARÃO DE S. GERALDO :-Eis ah i O 

sacriticio do Estado, tanto mais quanto a Ca-
mara Municipal será folicita, estou. certo, 
em offerecer os commodos necessanos para 
a sua installação. 

Quanto a laboratorios, instrumentos, appa-
relbos chimicos, eu estou certo que o Estado 
só terá de mandar para lá, alguns que estão 
por ahi encostados, sem app licação e des-
tino. 

E, depois, senhores, eu peço um posto 
agronomico para uma zona que concorr~ com 
a maior parte da renda do Estado de Mmas ; 
o que eu peço não é demais, para quem dá 
annualmente milhares de contos para o Es-
t udo ; e é para instruir ~ssa lavour.a, dar· 
lhes conhecimentos pratwos, e, ass tm, au· 
gmentar ainda mais a renda do Estado. 

Podem ficar certos : a lavoura esti~ pas. 
sanclo por uma crise tremenda, e é ella que 
sustenta o Estado. 

A la\"oura que existe é ainda a. de 18?8 i 
novas lavouras, poucass e têm fert_?, e m.as.; 
actualmente, as derribadas estao carrssl-
mas · eu para derribar 40 hectares de matta 
gastdi 4:520$000. A quanto não monta o al-
queire geometrico 1 . . . 

Não serà, por isso, melhor numstrar meros 
pratioos ao lavrado r para levantar e susten-
tar as lavouras já creadas 1 . 

Creio, senhores, ter dito tudo quant~ é pre-
ciso para justificar o posto agronomrco que 
peço para a zona da matta. Em relação ao 



campo prati co, é razoavel ; si o Estado está 
auctorizado a creal-os, porque não ha de 
crear um lá 1 

Tenho assim concluído, e peço aos nobres 
Senadores que attendam : é uma grande ne-
~essidade ~ara a zona da matta esse pro-
Jecto. (Mwto bem! Muito bem l) 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
se a discussão, e, procedendo-se â. votação 
do projecto, é o mesmo approvado e remet-
tido a commissão de Agricultura. 

PROJIWTO N. 137, DA CAllfARA, DE 1898 

Academia de Comme,.cio dé Juiz de Fàra 

E' lido e entra em 3. · discussão, conjuncta-
mente co!D as emendas ja approvadas em 
2.·, o proJecto n. 137, da Camara, do corrente 
anno, auctorizando o governo a acceitar a 
doação feita ao Estado pelos accionistas da 
Academia de Commercio de Juiz de Fóra do 
predio em que funcciona a mesma Acade-
mia. 

1\ão b~vendn quem peça a palavra, encer-
ra-se a discussão e, procedendo -se á votação 
do proj ecto, é o mesmo approvado com to-
das as emendas e remettido á commi~são de 
Redacção . 
~ SR. JOAQUIM DUTRA, obtendo urgencia, 

o:ffereco, por parte da com missão de Finan-
ças ,' o seguinte 

\ 
Parece1· ao p •·oject ~ n. 144, da Cama~·a 

A commissão de Finanços, a que foi pre-
sente o projocto n. 144, iniciado na Camara 
dos srs. Deputados, fixando o subsidio para 
o Presidente do Estado, e para os membros 
do Congresso n~ proxima legislatura, é de 
parecer que seJa o mesmo submettido á I.· 
discussão e approvado. 

Sala das commissões, 31 de agosto de 1898. 
-Joaquim Dutra.-Gomes d<.t Silva.-Bernar-
dino de Lima.-J. Roquett~.-.Josino de 
Brito. 

O MESMO SENHOR requer dispensa de im-
pressão e interstício afim de que seja o 
mesmo dado para a ordem dos trabalhos. 
. Approvado este requerimento, fica o pro-
Jacto sobre a ·mesa para o fim requerido. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente desi gna para 1. · de setembro a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

l.a PARTE 

A uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.a PARTE 

Atá quatro horas da tarde : 
Segunda discussão do projocto n. 140, da 

Camara, do corrente anno , concedendo licen-
ça a diversos serventuarios de justiça. 

Segunda discussão do projecto n. 29, da Ca-
mara, de 1894, dorogando a parte dos arts. 
l7 e 30 da lei n. 77, de 19 de dezembro de 

1893, que estabelece di:ft'erença de vencimen-
tos para os professores de desenho e musica 
das Escolas Normaes e do Internato e Exter-
nato do Gymnasio Mineiro. 

Segunda disc~ssão do projecto n. 150, do 
Senado, _auctor1zando o governo a despender 
a quantia do 1.500:000$000 com a conclusão 
das obras do_odificio do Congresso. 

Segunda discussão do projecto n. 139, da 
Camara, do. corrente anno, sobre prorogação 
de pras,os a Companhia Viação Ferrei! Sapu-
ca!Jy e a Estrada de Ferro Oésto de Minas. 

Primeira discussão do projecto n. 144, da 
C~mara, do corrente anno, fixando o subsi-
diO para o Presidente do Estndu o para .os 
mo~11bros do Congresso, durante a proxima 
legtslatura. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 54.a SESSÃO ORDINARlA EM I.· DE 
SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTil\'S 

SUmJ ~BIO-A cla-Rxperli ente-Parecere s de com-
ml ssoes-Orrlem do rlia--Pmjecto n. 140, da Ca. 
mar;•, d.e l í- 98: r.on cedendo licença a diversos ~er
ventuanos de JU stiça-Projecto n. 29, ela Camara 
de JS!l4, deroganclo parte dos arts. 17 e SO da lei 
n. 17, ele 1<1 de rlezeml.Jro de 18:>3- 0bservações 
elos srs. ll ello Franco e Presidente -- Discnrsos 
elos srs. IJ. ele Lima e Kubitschelc - Projeclo n 
1 ;.o. do Sen~clo anctoriznndo o governo :t despen'-
der a quautm d_e 1_. 500:000$0ú0 com a conclusão 
das ohras ~ o ed11l cw do Congresso-Discursos dos 
srs . Joa~unn Alrares, Joaquim Dutra e Custa Se-
na - Projeclo n . 139, da Cnmara, de 18!l, sobre 
pmrogação de praso ~ á companhia uViação Ferrc::a 
Sapu caiJ~ , e á E: I•' Orste ele Minns .. rroj ecto n. 
144, d~ Cam11ra , rte 1898, !lxanrlo o subsidio para 
o l'res1denle do tJ:stado r. para os memhrns do 
Con~resso ua proxima leg islatura.- Ordem do dia 
segmnle. 
Ao meio dia, feita a chamada ach11m-se 

presentes os srs. Antonio Martin~, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Rebéllo Horta Kubits-
chek, Joaquim Alvares, Necosio 'Tavares 
Bernardino de Lima, Mello Franco Ferreir~ 
Alves, Go~es da Si.lva, Rocha Lagôa, Costa 
Sana, ~osmo de Brtto, Roquotte, Carlos Sá e 
Noguetra, . fa~tando com cau!la participada 
os srs. Oliveira Ponna, Frederico Augusto 
Teixeira da Costa e Va.ll adão, o som ella os 
ma.is srs. 

Abro-se a sessão. 
E' Jirla e a.pprovarla a act.a da antecedente. 
O SR. I.· SRCRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENT.E 

Um officio do sr. l. · Secretario da Camnra, 
communicnndo . quP, tendo sido approvada a 
emenda otreroctda pelo Senado à proposição 
n. 8í.>, sobro concessão de licença ao cidadão 
João Guilherme Ferreira do Castro, e~crivão 
de orphãos da comarca de Pouso Alto, foi a 
mesma remettidli. á sancção, sob n. 66.-0 
Senado fica inteirado . 

Outro do mesmo sr., enviando os seguin-
tes : 

., 

( 
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Pr·ojecto n. 14.5, da C'amcwa, de 1898 1 

O Congresso Legislativo do Estado do Mi-
nas Geraes decreta: 

Art. 1: Os emólumentos devidos ao~;: escri-
vães lle paz, pelo registro de nascimentos o 
obitos, de que trata o art. 4-t, do decreto n. 
9. 886, de 1888, serão cobrad.:>s do seguinte 
modo: 

a) De cada registro de nascimento o obito, 
l $000. 

b) De cada certidão de obi to para enter-
ramento. 500 réis 

c) De 'cada certidão de nascimento ou de 
obito para outros fins, 2$000. 

Paragrapho unico. Para as pessoas indigen-
tes estes serviços serão gratuitos. 

Art. 2.· Os escrivães não poderão, sob 
qualquer prete:xto, retardar este serviço a 
&eu cargo o, quando o façam, ser-lhes-ha 
imposta pelo juiz do paz respectivo, me-
deante reC'lamação escripta da parte preju-
dicada, a multa de 20-i a 50 ; , e o dobro nas 
reincidoncias, sendo o seu producto recolhi-
do aos cofres estadoaes. 

Paragrapho unico. Desta decisão haverá 
recurso voluntar)o para o juiz de direito da 
comarca, dentro do praso de cinco dias. 

Art. 3. · Fica elevado a 2:400$000, annuaos, 
o ordenado dos escrivães da Relação, som 
prejuízo dos emolumentos que lhes compe-
tirem p~>los actos que praticarem. 

Art. 4: Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
do Minas Geraes, Minas, aos 30 de agosto de 
1898. - Fratlcisco Ribeiro do Oliveira, presi-
dente.-Agostinho José Pereira, secretario. 
-Celestino Soares da Cruz, Secrot11rio. 

A' cornmíssão do Justiça o Legislação. 

Pl'@jecto n. 146, da Camar·a 

O Congresso do Estado de Minas Ger•aes 
decreta : 

Art. 1: Fica o governo au ctorizado a con-
ceder â associação de Santa lzabel do Hun-
gria, fundada na cidade de Ouro Preto, o 
predio estadoal sito á rua Nova, onde esteve 
installado o 5. · corpo de Policia, para nolle 
estabelecer-se o Asylo do Orphãos da mesma 
associação . 

Parag1·apho unico. A concessão só será 
feita si o governo não necessitar do predio 
par·a qualquer outro fim. 

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

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 30 do agosto de 
1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, presi-
dente.-Agostinho José Pereira, secretario. 
-Cole& tino Soares da Cruz, secretario. 

A' commissão de Finanças. 

P1·ojecto n . 147, da Camara, 1898 

O Congre~<::o LegislatiYo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

?.rt. 1: Fica o governo auctorizado a con-
tractar com quem mais vantagens o:ft'orecor 
a construcção de uma linha ferrea de bitola 
de um metro entre trilhos que, começando 

na cidade do Curvello ou em outro ponto, 
consi ,iorado mais conveniente, da Estrada 
de Forro Central do Bra sil, passando pelas 
comarcas de Diamantina, Bocayuva e a ci-
dade de Montes Claros, tenha o sou ponto 
terminal na cidade de S. Francisco. 

Art. 2. · A quem contractar a construcçã(} 
da referid a linha ferrea ~ erão concedidos os 
seguintes favores : 

I.· Privi legio por 60 annos de uma zona 
de 30 kilometros para cada lado da linha; 

2. · Garantia de juros de 6 ·r. pelo praso 
de 50 annos sobro o capital m<~ximo do . •... 
50:000-t; por kilomotro. 

Paragrapho unico . No respectivo contract0 

serão Pstipulados os onus quo assumirem 
os contractantes e os favores communs a 
concesRõ<:~s congeneros . 

Ar-t. 3. · Revogam se as disposições em con-
trario. 

Paço da Cl!nHtra dos Deputados do Estado 
do Minas Goraes, Min ~ s, aos 30 de agosto 
do 1898.-Francisco Ribeiro do Oliveira , pre-
sidonto. - Agostinho José Pereira, secretario. 
-Celestino Soares da Cruz, secretario. 

A' com missão de Obras Publicas . 

P1·ojecto n. 148, da Cama1·a, 1898 

O Congresso Legislativo do Estado do Minas 
Geraes decreta : 

Art. l. · A todo o cidaJão brasileiro (art. 
69, Constituição Federal) que o requerer, o 
governo concederá gratuitamente um lote 
de 20, 30 ou 50 hectares do terras do Estado. 

§ 1 • A concessão constara de um termo 
pelo qual o concessionario se obrigará a cul-
tivar o lote, nelle edificar o residir, medil-o 
e demarcai o no praso de cinco annos . 

§ 2. · Findo esse praso, será conferido um 
titulo definitivo de propriedade ao concessio-
nario que, mediante justificação perante o 
juiz de direito da comarca, informação do 
coll ector e auto de med.içãojudici al do lote, 
provar ter ~atisfeito as condições do § 1. · 

§ 3: O titulo de propriedade deverá ser 
transcriplo no livro de registro ue hypot h o-
cas da comarca em que for situado o loto 

§ 4. · As torras assim concedidas não 
poderão, em by potheso alguma, ser penl10-
nhoradas ou vendidas para pagam ento de di-
vidas contr-ahidas anteriormente á entrega 
do titulo do § 2: 

§ 5: Nenhum cidadão terá direito a 
mais uo um lote do 50 hectares, podendo so-

. mente integrar esta som ma si já for pos-
suidor d.e loto menor . 

§ 6.· A concessão é pessoal e intransfori-
vel. 

Não será feita a symlicatos nem a corpo-
rações do especio alguma. 

A mudança de residoncia ou abandono 
por mais de seis mozes importa caducidade 
da concessão. 

§ 1: Morto o concossionario antes de findo 
o praso do § 1:, a vi uva será Arlmittida.a 
assignar o termo, assumindo as obrigações 
pelo t'ilmpo que faltar. 

Si não deixar viuva, o .tutor dos menores 
será obrigado o completar a demarcação do 
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lote e requerer o titulo de propriedade em 
favor dos mesmos, dispensando o tempo que 
faltar. 

Não havendo menores nem vi uva, poderá 
qualquer dos filhos maiores fazer sua a con-
cessão, assumindo as obrigações pelo tempo 
que faltar. Si não houver viuva nem filhos, 
o lote voltará ao domínio do Estado. 

§ 8. · Mediante o preço marcado para 
venda das terras devolutas poderá o con· 
cessionario obter o titulo de propriedade an-
tes dos cinco annos, si tiver satisfeito as 
outras condições. 

Art. 2. · Nas execuções judiciaes por di-
vidas contrahidas depois da data desta lei, 
si o devetlor não tiver outros, serão sepa-
rados mediante avaliação dos concedidos e 
adquiridos em virtude desta lei, bens até a 
impor·tancia de cinco contos de reis, á esco-
lha do executado, para constttuir o peculio 
da familia. 

§ l. · O me~ mo se fará nos inventarias em 
que esses .bens não excederem de cinco con-
tos a import~ncia das dividas. 

§ 2. · Exceptuam-se dessa isenção as divi-
das provenientes de impostos federaes, esta-
doaes ou municipaes, de multas por deli-
ctos ou quasi delictos, de salarios ou jornaes 
dos operarias, empregados no set•viço de in-
stallação e conservação dos lotes ; e de obri-
gações contrahidas para o desepvolvimento 
e valorização dos mesmos. · 

§ 3.' O peculio da família de que trata o 
art. 2. · não poderá ser penhorado, nem ven-
uido ou ltypothecado emquanto existir a 
viuva ou algum filho menor do institui-
dor. 

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

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 30 de agosto 
de 1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, pr·~· 
sidente.-Agostinho José Pereira, secreta-
rio. -Celestino Soares da Cruz, • secretario. 

A' commissão de Obras Publicas. 
Projecto n . 139 clct C ama m 

O Con gl'esso do Estado de Minas Geraes de · 
ereta: 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a ce-
der o edificio em que funccionou o Exter-
nato do Gymnasio Mineiro, em Ouro Preto, 
á associação que se organizar para fundação 
do Gymnas!o de Ouro Preto. 

Paragrapho unico. Caso venha a dissolver-
se a associação, o predio reverterá para o 
domínio do Estado, revogadas as disposi-· 
ções em contrario. 

Paço da Gamara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos :~O de agosto 
de 1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, pre-
sidente.-Agostinbo José Pereira, secretat·io. 
-Celestino Soaras da Ct'uz, secretario. - A' 
com missão de Finanças . 

Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
jactas , indiçações e requerimentos. 

F.ar eceres 
0 SR JOAQU!i\I ALVARE9, por parte da com-

missão de Requerimentos rle Partes, ofl'ere· 
ce o seguinte : 

A com missão de Requerimentos de Partes, 
á vista da informação do governo em que 
declara que o tenente Francisco Mendes da 
Cruz pe1·deu o di1·eito á casa por não te1· re-
querido a tempo a construê.Çêl'J da mesma, 
attendenfl.o que, quando correram os editaes 
de 10 dias para apresentação dos requeri-
mentos, se achava o mesmo em serviço do 
Estado, fóra da Capital, ê de opinião que 
seja defer·ido o seu requt~rimento, adaptan-
do-se para isto o seguinte projecto de lei : 

O Congresso de Minas Geraes decreta : 
Art. 1. · Fica o governo do Estado aucto-

rizado a mandar construir nesta Capital 
uma casa para o tenente Francisco Mendes 
da Cruz, nas mesmas condições das que fo-
ram constru idas para os outros oíficiaes de 
egual patente. 

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

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi· 
nas, l. · de setembro de 1898.-Joaquim Al-
vares.-Costa Sena.-Ferreira Alves. 

A imprimir-se. 
0 SR. JOAQUIM DUTRA, por parte da com-

missão de Finanças, otrerece os seguintes : 
A commissão de Finanças a que foi pre-

sente o oíficio do agente executivo de Pouso 
Alto, solicitando um auxilio para o exter-
nato de instrucção superior creado pela re-
spectiva municipalidade, é de parecer que, 
attendendo-se ás actuaes condições econo-
micas do Estado, em que ao legislador pru-
dente não é permittido votar novas despe-
sas adio.veis por sua natureza i maximé tra-
tando-se de serviços creados e mantidos pe· 
los cofres municipaes, requer que seja inde· 
ferida a pretençilo constante do oíficio do 
agente executivo de Pouso Alto. 

Sala das commissões, I.· · de ·setembro de 
1898.-Joaquim Dutra.-Gomes da Silva.-
Bernardino de Lima.-J. Roquette. 

Requereu a commissão de Instrucção Pu-
blica que fosse ouvida a de Finanças sobre 
o objecto constante de uma representação 
da Camara Municipal do Pará, em que esta 
solicita o auxilio annual de cinco contos de 
réis para o externato creado .naquella cidade 
pela respectiva municipalidade. 

A commissão de Finanças reputa pouco 
regular que serviços creados pelas cama-
ras municipaes sejam subsidiádos pelos co-
fres do Estado, porquanto aquellas devem 
ter, com este, a maxin:a cautela na decreta-
ção das despesas, não creando serviços su-
periores aos recursos elo orçamento da re-
ceita i sendo ainda certo que a Constituição 
e a lei n. 2 de 14 de setembro, não pa~saram 
rara as Camaras o onus de custearem a in· 
strucção publica, principalmente a secunda-
ria, é claro que desde que as Camaras cha-
mem a si esse serviço devem ter os recur-
sos de receita necessarias para os manter. 

Por estas razões é a commissão de parecer 
e requer que s~ja· indeferido o pedido da 
Camara do Pará. 

Sala das com missões, I.· de setembro de 
1 398.-Joaquim Dutra. -Gomes da Silva.-
Bernardino de Lima.- Roquett.e. 

( 
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' Concluindo eE ses pareceres por um reque-
rimento, ·sãp successivamento postos em dis-
cussão e approvados sem debate. 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA, por parte da 
commissão de Agricultura, ofl'erece o se .. 
guinte : 

A commissão de Agricultura, a que foi pre-
sente o projecto n. 142, da Camara dos De-
putados, sobre a designação da cidade de 
Montes Cl aros e outras, para nellas serem 
fundados Campos de derr.onstração de que 
trata a lei n. 140, de 20 de julho de 1895, é 
de parecer que seja o mesmo sujeito à dis-
cussão. 

Sala das commissões, 1. · de setembro de 
1898.-Nogueira.- Bernardino de Lima.-
Carlos Sá. 

A imprimir-se. 
Passa-se á 

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA 
PROJECTO N. 140, DA CAMARA, DE 1898 

Licença a cli'vm·sos se1·ventu11'ios de justiça 

E' lido e entra em 2. n discussão, por art( 
gos, conjunctamen~e ~om as emend~s o:ffe 
recidas pela commtssao de Requertmentos 
de Partl:ls, o projecto n. 140, da Camara, do 
corrente anno, concedendo licença a diver-
sos serventuarios de justiça. 

Não havendo quem peça a palavra sobre 
o art. l. ·, encerra-se a discussão, e pro-
cedendo-se á votação, é o. mesmo appro· 
vado em escrutínio secreto, por 13 votos 
contra 4, sendo em seguida tambem nppro-
vadas as emendas ofl'erecidas pela commis-
são. 

O art. 2. · é egualmente approvado, sem 
debate, em escrutínio secreto, por 11 votos 
contra seis. 

O art. 3. · ê tambem approvado sem de-
bate. 

Adoptado em 2. · para passar á 3. · discus-
são fica o projecto sobra a mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos depois de findo 
o interstício regimental visto ter apenas sof-
fririo ligeira modificação. · 

PROJECro N. 29, DA CAMARA, DE 1894 

·ou não sanccionados ; mas que sendo o de 
que se trata iniciado na Camara dos srs. 
Deputados, ao Senado compete pronunciar-
se a respeito. 

O sr. Bernardino de Lima: -(Não de-
volveu o seu discurso.) 

O sr. Kubitschek:- (Idem). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encer-

ra-Ee a discussão do art. l. ·, e, procedendo-
se á votação, é o Jr.esmo rejeitado em escru-
tínio secreto, por 9 votos contra seis. 

O art. 2.• é tambem rejeitado, sem deba-
te, em escrutínio secreto, pur 13 votos con-
tra 3, ficando prejudicado o art. 3.· 

O projecto vae a archivar-se, otllciando-se 
a respeito á Camara dos srs . Deputados. 

PROJECTO N. 150, DO SENADO 
Aucto1•iza o governo a despende1· a quantia 

de 1.500:000HOOO com a conclusão das obras 
elo edificio do Congresso. 
E' lido e entra em 2." discussão, por arti-

gos, conjunctamente com o substitutivo of-
ferecido pela commissão de Finanças, o pro-
jacto n. 150, do Senado, auctoriza ndo o go-
verno a despender a quantia de 1.500:000~000 
com a conclusão das obras do ediftcio de 
Congresso. 

O sr. Joaquim Ahares (barão da S. Ge-
raldo):- Sr. Presidente, tendo sido auctor 
do projecto que actualmente se discute, de 
que é pela commissão substituído por· um 
outro, sou obrigado a dizer algumas pala-
vras ao Senado. 

Quando propuz que o Congresso auctori-
zasse o dispendio de 1.500 contos J:ara a 
conclusão das obras do editlcio que lhe é 
destinado, sendo em prestações annuaes de 
300 contos durante 5 annos, eu tive em 
vista o antigo orçamento , em que essas 
obras t~ram orçadas em 1.800 contos, e tendo 
dito que, tendo-se já.gasto 300 contos, ~e 
parecia que com l . 500 contos se poderia 
levar lt conclusão, ou quasi concluir essas 
obras ; e o fiz, sr. Presidente, tirando esta 
quantia das obras publicas, porque vejo que 
o Senado está muito cauteloso, quando se 
trata de decretar medidas que tragam onus 
para o Estado, em vista do seu mau estado 
financeiro. 

De1·'ogo parte dos a'·ts 17 e 30 da loi n. 77, Eu me animei a apresentar o preeente 
de 19 de dezemó1·o de 1893 projecto prJjecto, porque as obra~. project~

das em Bello Horizonte estavam .Ja conclm-
E' lido e entra em 2 • discussão, por arti- das , faltando, apenas, o edificio tlo Congres-

gos, o projecto n. 29, da Camara, de 1894, so, que foi iniciado e que é urgente con-
derogandÓ a parte dos arts. 17 e 30 da lei n. cluir-se. 
77, de 19 de dezembro de 1893, que estabe- Pois bem, o projecto que a nobre commis-
lece dift'erença de vencimentos par·a os pro- são vem apresentar ao Senado. valil além : 
fessores de desenl10 e musica das Escolas pois que pede a decretação de 3 mil contos, 
Normaes e do Internato do Gymnasio .Mi- ! 0 que está de accôrdo com o preço pedido 
neiro. por um proponente, cuja proposta foi aqui 

O sa. MELLO FRANCO, obtendo a palavra, lida, o sr. Conde de Santa Marinha. 
pergunta si tendo sido r~j~itado um prqje- Do modo porque esta redigido o projecto, 
cto iniciado nesta Casa, eqmparando os ven - me parece que não lta duvida em acceital-o, 
cimentos dos professores de artes aos de- pois que estabelece a preferencia para quem 
mais professores do Gymnasio, podia-se re- melhores vantagens ofl'erecer, e isto só coiise-
produzir ma teria identica. . gue pela concurrencia publica; e como sabem 

o SR. PRESIDEN'l'E declara que, efl'ectlva- os nobres Senadores, essas obras de grande 
mente, na mesma sessão legislativa não importancia não se podlml fazer de outro 
podem ser renovados os projectos rejeitados modo. 
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Quanto a esse ponto, pois, nada tenho que , A commissão Constructora iniciou os seus 
dizer·. · trabalhos nesse local, das pendendo, como dis-

0 governo, com a concurrencia publica, se já ao Senado, 216 conto8. 
annunciada nas folhas de maior circulação, Eu proprio fui ver os trabalhos, que Já as~ 
poderà obter, com as devidas seguranças, tão feitos, por mais de uma vez ; e não san~ 
um bom constructor para esse edificio. do profiss ional, pala observação que fiz, posso 

Eu, porem, sr. Presidente, devo insi st.ir e gar11 ntir ao Senado que os trabalhos alli exe. 
explicar ao Senado porque inclui a clausu- cutados são muito bem feitos, e com toda se-
Ia:- lifan tido o p1·ojecto da Com missão Constru- gurança. 
ctm·ct da Nova. Cap i tal. Alguem disse-me que os alicerces ftJ itos 

Como sabeis essa commissão iniciou os não t inham resistencia para o edi tlcio a con-
saus trabalhos,' vão fazer 3 annos; alia foi struir; isto . poréi!J, _me par~c~ um absurdo, 
presidida, ao principio, pelo distincto pro- p_orque uma ~omm1ssao prestd1da po_r _ protl~
tlssional dr. Aarão Reis, que rodeiou -se do swnaes tão d1.stmctos, não const ruma ah· 
pessoal mais idoneo e habilitado para esse cerca~ q~e n,ão pudaseem S?-pportar o peso 
gf'ande emprebendimento ; após o dr. Aa:rão do ed1tlcw. _Segundo estou mforf!lado, para 
Reis, veiu o provecto dr•. Francisco Bicalho, a construcçao delles, cavou~se ate se encon-
que continuou a redeiar se do mesmo pas- trar cascallw; elles tem rr:.a1s de 2. me~ros de 
foal que form!1 uma elite de engenheiros e largura, e 4 metros na parte ma1s Impor-
protlssionaes di stinctissi 11 :o, contra os quaes tanta. . _ . 
nada ha a dií'.er. Esses alicerces não estarao em condições 

de supportar todo o edificio 1 Nestas condições, cabendo ao dr. Bias 
Fortes, que vae a gora terminar o seu q ua -
tri ennio, e que tt3 ve a gloria de ver come-
çados esses trabalh os , e levados a eil'eito 
todos, menos o do Congresso, em seu periodo 
governamental, me parece que, qualquer ou-
tro proj ecto que fosse apresentado, viria 
desmerecer os planos dessa commissão, ne-
gando-lhe compe tencia, e enfrau uecer o go-
verno, que tem a responsabilidade do que se 
fez. 

Eu não posso acreditar que uma commis-
são, como essa, pre3idida por homens tão 
distin ctos como os drs. A<:trão Reis e Francis-
co Bicalho, es t.abelecesse um pro,iecto que 
não fosse o melhor possível, pois que, te.n-
po, e profissionaes, houve de sobra. 

Como bem sabeis, o plano desse edillcio 
publico foi confiado ao distincto arcbitecto, 
o ~r. José de Magalhães, muitis~imo conhe-
cido no nosso mundo arti stico;.elle se rodeou 
de pessoas habilitadas, entr·e as quaes, o sr . 
Edgard , que é um arcbitecto e dese nhista 
habilissimo, que tem dali o provas de si em 
algumas constl'Ucções proj ectadas. 

O engenheiro encarregado da construcção 
do editlcio, fv i o dr. Cypriano de Carvalhc 
que, pela sua competencia, foi convidado 
para occupar a pasta da Viação do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Nestas condições, como abandonar hoje este 
projecto ? 

Como estou inform'ado de que o projecto 
das obras llo Congresso é o da mais bella 
architectura aqui pr,•jectado, e eu inseri no 
meu proj ecto a clausula que se executasse. 

Ha uma outra questão, para a qual eu 
chamo a attenção do governo, não do actual 
que está quasi a findar -se, mas de novo que 
vem succeder; e essa questão é importantíssi-
ma : de aproveitar-se ou não o serviço já 
feito para a construcção desse edit!cio. 

Col.J1o sabeis, f ,j escolhido para a colloca-
ção do Congresso o terrtmo eru frente á Ave-
nida Affonso Penna, fazendo frente ao Parque 
e linha ferrea; portanto, em situação magní-
fica, na principal avenida, e em frente ao 
Parque, que é o ponto que mais chama a 
attenção do visitante desta baila Capital. 

Po!'qua havemos da perder o que está 
feito, mudando a 'lditlcio para outro Jogar 1 

Teremos tanto dinheiro que posfamos das-
pardiçal-o, fazE.r..ú t. plan tas novas, todos os 
dias 1 

As obras se proJactam. _e se executam. 
O que está fe ito, além dos alicerce3, é o 

emuasamanto da caJtturia com dous metros 
e cincoenta centímetros de altu ra ; é quanto 
basta, guardando o mesmo nível ; nas par-
tes lateraes, e nos fundos, rua de Goyaz, 
póde-se acloptar a pedra rustica tomada a 
cimento, que é mais economico e offerece 
segurança e elegancia. 

Nós não temos necessidade de estar em-
pregando cant11ria nos fundos do editlcio, a 
nem na parte superior. 

Nessas condições, eu entendo que, tratan~ 
do-sa de executar essa obra, deve-se ter o 
cuidado de aproveitar o que j á está feito, a 
não estarmos com planos novos, todos os 
dias e mudança de logar, pois que isto redun~ 
da em prejuiso para o Estado. 

i~a execução do projecto actual, eu com-
prehendo que possa haver qualquer moditl~ 

. cação com o fim de tornai-o mais barato 1 
ioto, porém, esLá muito longe de abandonar 
o feito, para tl'atar da cousas novas. 

Tenho ou v id o dizer muitas vezes que o 
fundo do Congresso da para uma rua insi-
gnificante ; rea I mente, os fundos dão para a:J 
rua de Goyaz, c ue está já edifi cada, tendo 20 
metros de larg 11ra ; mas qual o aditlcio que 
não tem fundos 1 

Aproveita -se assim a altura da rua, e dará 
uma entrada de tres degraus aos congressis~ 
tas quando, na fachada principal, tem 30 da-
graus. 

E' muito m~ is com modo para os congras· 
sistas esta entrada dos fundos. 

A questão pri ncipal é a frente, e esta dà 
para o parque, e para a principal avenida 
da cidade ; 

Dizem que o Congresso, na posição em 
q ua se acha, fica enterrado. Mas pergunto : 
em um a cidade, sobretudo, naq uellas , que 
não são planas, e ha declives, como aqui, 
não são vistos os editlcios uns sobre os ou· 
tros 1 

( 
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A nossa cidade é mais ou menos accidJn~ não do Legislativo ; nós damos as leis e 0 tada, da sorte que o editlcio hade ser viéto credito nacessario, e o governo fica encar-
pelos telhados de muitos pontos, mesmo os regado da sua execução. 
que estão situados nesta praça. Mas, estou informado, e por isso a com-

Devo informar ao Senado, que a cantaria missão consignou a verba de tres mil contos 
para esse editlcio está quasi toda prompta, que dous foram os orçamentos do mesmJ 
qu~:~ faltam 79 metros de alicerces, uma editlcio : um sommando em quantia appro. 
quarta parte delles. ximada a tres mil contos ; e o outro pou.co 

Tendo, portao to, justificado as razões por- excedendo a essa quantia ; desses dous or-
que apre sentei este projecto : primeira es- çamentos a commissão tomou a média mas 
tabelecendo a verba de 1.500 contos, em sem cogitar dos detalhes de decoraçã~ que 
prestações a.nnuaes, durante 5 annos, e tiran- podem attingir a uma quantia mais ou menos 
do-os da verba obras publicas, que deve ser elevada. 
destinada a gr·andes emprehendimentos, e Por isso, porém, não se segue que tivesse 
não a obr·as que são meramente municipaas, hB:vi~o censura quanto ao projecto da com. 
como vemos todos os dias (apoiados) ; 2. · m1ssao constructora ; sou mesmo o primeiro 
tendo jus t. ificado a razão porque no projecto a crer que os boatos a que referiu o nobre 
ma.nti v e o plano antigo, pois que, do con- Senador quanto á pouca solidez dos alicerces 
t t·ar·io, com a adopção de novos planos, se- do Congresso, não tem razão de ser · acre-
ria uma censura í'eita á commis~ão dirigi- dito mesmo que elles têm a resisten~ia na-
da successivamente por dois engenheiros, cessll:ria, portanto reconheço e folgo em dar 
protl.ss ionaes habilissimos, e que durante os publico testemunho, que são j ustissi mas h o· 
annos dirigiu os trab1dhos de exploração, lo- menal!'eils ren1iidas ao merito dos illustrados 
cação e construcção da nova c1dade e ao go- engenheiros drs. Aar·ão Reis e Francisco Bi-
verno, que manteve essa commissão eu me calho. 
sento tranquillo, esperando que o Senado Por consaquencia, essa parte da argumen· 
fará aquillo que for mais conveniente. (!'l!l.uito tação do nobre Senador não tem procedencia· 
bem !) e o Senado commigo hade convir que o go~ 

O sr. Joaquim Dutru (• ,: - Sr. Presiden- verno do Estado não podia nomear para a 
ta, o illustre auctor do projecto não comba- construcção da nova cidade, si não um a com-
teu propriamente o substitutivo, que a com- missão da cornpetencia reconhecidissima. 
missão de Orçamento julgou prudente, para (Ap oiados). 
melhor attender aos interesses administra- Dahi, porém, não se póde deduzir em ab-
tivos do Estado, offerectlr ad projecto que soluto qu e dentre todas as obras projectadas 
s. exc. apresentou á consiieração do se- por essa commissão, mesmo da alta com-
nado. petencia techu.ica, não exista um a ou outra 

Dentre diversas considerações que leva-
ram a commissão da Finanças a substituir o 
projecto do illustre Sena•lor, destaca-se exa-
ctamenta aquella que o nobre Senador da-
seja ver resalvada, que é o depauperamen-
to que vamos estabelecer na verba Obras 
Publicas, já por demais diminuta, (ap?iados) 
para attender ás exigencias do Estado, quan-
do é certo que essa verba é consignada no 
orçamento , justamente para que o governo, 
em emergancias dadas, possa de momento 
attander ás necessidades publicas. (Ap oict-
dos). 

Como o Senado sabe, essa verba era de . . . 
l.200l 000, até o anno passado ; condições 
economicas de momento a.xigiram que ella se 
reduzisse a 400:000$000, razão pela qual a 
C?m!llissão de Fi_nança;s não se julga com o 
d1re1t~ de reduzil-a amda mais, e por isso 
preferm dar ao governo auctorização franca 
e ampla, que elle encontrará nos artigos 
consignados no substitutivo ao projecto do 
honrado Senador. 

Di sse s. exc., que o orçamento do aditlcio 
proj ec~ado era de 1. 8~0 contos, e que a planta 
otrerec1da pelaCommrssão Constructora devia 
ser a preferida. 

Não posso acompanhar o nobre Senador em 
todos os detalhes de sua a1·gumentação, por-
quanto, grande parta della se refere a actos 
que são da competencia do Poder Executivo, 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
A. S.-25 

que não_ s~ resi nta de defeitos, que possam 
ser corr1g1dos. 

Por consequencia., previdente foi a com~ 
mi ssão incluindo no projecto a disposição 
franca do governo mandar construir - da 
conformidade com a planta da comrnissão 
constructora ou de conformidade com outra 
que melhoras condições offerecer-a isto sem 
o.ffender os meritos da commissão, pois que 
o nobre Senador convirá commigo, ella não 
é impeccavel, a além disso poderão appa-
recer melhores condições . 

Claro está que o governo não póde pro-
ceder aereamente ; o seu procedimento até 
agora é inatacavel, e por isso a Capital de 
Mi~as tem editlcio~ que honram todo o paiz, 

S1 o governo ass1m tem procedido, razão 
temos para crer que, com essa disposiçlto 
franca, elle continuará honrando as suas 
gloriosas tradições. 

Creio, sr. Presidente, que por essa razão, 
o nobre Senador, que não atacou directa-
mante o substitutivo, não levará a mal qne 
a commissão tenha estabelecido concurren-
r.ia pub~ica , dando ao governo credito para 
a quant1a que se reputa necessaria para a 
conclusão das obras do editlcio ; ella deu 
ao Poder Executivo as limitações legaes que 
o Legislativo póde dar. 

Tenho concluído. (Muito bem! M'!l.íto bem!) 
O sr. tJosta Sena:-Pedi a palavra sr 

Presidente, para rleclarar ao Senado' qu~ 
voto pelo substitutivo da commissão,porque 
não acho da modo algum razoava! que se 
venha depauperar a verba - obras publicas 
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-já inteiramente insufflciente para as rles · 
pesa~ a que tem de far.er f.t ct~, deixando 
correr por ella as obr11s da nova Capital. 

Cc m etft·ito, Pr. Pre~idente, si a verba de 
oitocentos contos votada o anno pa~ sado já 
foi insufficiante para. occorrer ás despesas de 
obras publicas, vendo-se o governo em l!erias 
dirticuldaoies para attender a reclamações de 
diver~os pont 1s do Estado. o que será do 
Governo dH Minas, sr. Presidente, si, ainda 
por ess·a verba t.ão limit}lda forem feit ·ls ús 
aespesa~ de editlcios de B(>liO Hürizonte? 

H11 poueos 'di.tS, o Senado viu apresentado 
um proj ... cto para a construcção de um a 
egreja, na nova Capital. 

Betn ~e vê, sr. Prel-lidente, que si essa 
egreja fõr cont<truida pela verba -Obras Pu-
blicHs- já tão lim•tatla, e si ainda as obras 
do Cong•·el'ISO correrem por conta dessa 
mesma ve•·ba, o que flcarà para as obras 
publicas do Estado? 

O SR. P. D UMOND :-Desapparece a verba. 
O ~n. C. S~<:NA:-DesappCJrece forçosamente, 

a o governo terá da Juctar com as mu ior·es 
diffi ;·ulrl ndes, porque não são poucas as re 
olamações pedindo melhoramentos. que, 
sendo de completa ju;:tiça, o Governo nr..o 
p6de de modo algum de•xar de attender. 

Com tdf., ito, nulis de um Sen ~ror tem co-
nheciment .. , de vi.-u, ria falta qu11si ab~~~luta 
de estradas em muitas zon as ünportanti>~
simas do nosso E~tado; muitos conh ecem 
que tlive r·s;~s cariêas do Estado 'são verda-
deiros p•1rclien•os (apfJia·lns) onde predomina 
a falta de bygiene e de segurança. 

Muitos ~ahem qu~ em muitos lo!!'ares fica 
o corr·eio dur<~.nte dois, tres e quHtro dias, 
á beira do rio, sem p••ntes, esperi•n lo ai 
guma canõa em prestada para poder transi 
tar com a1:1 malas. 

O facto a qne me refiro é muito conhllci-
do, deu se muitas vezes entr·e ltabira e 
Itamhe. • 

O SR. fi'ER.R.81RA. 1\LVES : - Sobre o rio Pi-
ranga, Ut está uma ponte fazendo mnitH 
falta. 

O s&. CosTA S~:NA:-Eu sei, sr. Presirlente, 
que a ma•~ de dous ann<~s se reclamam a 
construcção de um >t. ponte nas vizinhan-
ças de Hant•t Rita do Rio do Peixe, uma 
ponte qu"' prestará importantes Stlrviçns, e 
ctue, entr-et•nto, não foi ainda const.ruid>li 
particulares otrereceram madBirar. e o mate-
rial necessu.r·•o, exigin·lo do governo apenas 
2:500 'i no emtanto, não foram até hoje at-
tendidos, pel•L e~:~cassez da' verba para obras 
publicas. 
( Conl1eço u ·na ponte importantíssima, que 

custou a•J g·•verno mais d«:J 40 contos nas 
visinhn.nças .-to Morro Jo Pilar e que por 
falta de c•mcert•JI!l, que importam em 6 ou 8 
contns, está qu<~si a per·der-se. 

Nessas cencJições, sr. Presit.lente, posso eu 
concorrer com o meu voto para que con· 
struamos em B~llo-Horizonte novas obras 
por Cllnta da verba obras publicas1 

Si essas obras s lo nscessarias, corram por 
conta. de verb>t!i desttnalas á nova Capital; 
mas não se venna sangr.ir a verba ià tão 
reduzida, e com a qual terà o Governo de 

oc<'orrer a innPme·as neceslilidades si 
empregarmos na nova Capital o pouco 
que se dll , tina a Oloras Publicas n .. Estado. 

O povo não poderá ver com bc·ns olhos a 
nova cidade, considerai-a como umu especre 
du polvo que tudo ,-ae sugando, c'mq ••Hnto 
se lhu nega os mais comes111bo8 melhora-
mentos. 

O RR . S. GERALoo: -Mas eu não faço 
questão; acceito o suhst itutivo. 

o m. CosTA SENA:- Folgo muito em es-
tar de accôJ'do com v. exc. 

Não entra em di~cmsão, sr. Presidt?nte, 
sobre que serà mais conveniente fazer se 
C:l iD relação ao Congresso. 

Eu .Penso que elle devia ter sido um dos 
primeiros enific10~ a se ron~truir; ent.retlln-
to, razoe~ sérias determin~ram o c<·nt.ral'io. 

Eu não veoho di ~cutil· as; não quero sa-
ber si os alicerces constr•uidos são ou ni\o 
sutlicrentes po1que não os ex:ominet, e del-
las se occupar11m colle~ras babeis e compe-
tl'ntes, não quero entrar na disr.ussilo da 
escolha do local, com quanto me p~:~reça 
mau o que for escolh•do ; (não aP' 1ado tio 
s-- . S. Gera 1•lo) e já qU•l se quer• f»ze r· um 
edi~cio da luxo, deve elle ser constrUido na 
melhor praça, para sohresahir, podia por 
ex,;, mplo, licar na praça da L1 be•·dacle, onde 
eu vejo e<pac;o enor•me com tres ed•tlcins. Es-
tas questõ t.is , poróm, devem ficar int.eir·a-
mHnte a juizo e ao criterio do PooiHr Execu-
tivo, que escnlht:~rá o melhor cnncor·r6nte, 
sobrB o ponto de vi~tn. das condil;ões tanto 
economicas como technica~. 

Eis a razão porque me parece que o su b~ti
tutivo da commts'ã, é a<'ceitavel. deixando 
ao executivo camlll hu franco para a escol!• a. 
do local, ~alvando a.o mesmo teuopo a verha 
11 bras Publicas dessas sangrias, que a vão 
inutilizar de mo do completo. 

A88im, eu decl!u•o que voto pelo substi1u-
ttvo da commi~l'ào, e contra o p •·ojecto do 
sr. Barão ti e Geraldo. 

Penso, sr. Prusidente, que a verba« Obras 
Public<~S» deve ser rlestinada á consto·ucção 
de esr.radas e de pnntes, a cada mome •to ru-
clamatlas em diversos pontos do Et<ta io, não 
só pela!; municipalidades, como por parti-
cular.-s dignos d.e tod• consideroçii o pelos 
serviços de~interessadamente pr·a~tados á 
causa publica. 

Pos~o garantir ao. Senado que nestas cnndi-
ções estão diversas pontes ju,rtamente recla-
madas sobre o rio Casca, Santo Antonio e 
outros; uma na estrada entre CurveJl.,, Je-
quitibá e Trahyras. Os importantes muni-
cípios de S. Domingos do Prata e Alvino-
polis reclamam, cheios de razão, uma. es-
trada que ligue os dous municípios e que, 
encurtando cnns ideravelmente a dist>~ncia, 
facilit11rÍI. consideravelmente o comruercio 
e o desenvolvi mente d<~quella r~.ona. 

Ha muito que se reclama uma eRtrarla en-
tre ltabira do Carn po, Bomtim e ou tros pon · 
tos, estr·ada da qual necessir.am os a!!l'icul-
tores que lá se acham quasi sem meio~ de 
communicações. Conheço todas estas neces-
sidades e justas rechtmações e não me e 
possivel deixar de luctar para que sejam dt-

.. 
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tendirlas, tanto quanto possível. Sãoest.a~ as 
r11zões pe la< q uaes voto pelo sut,stitutivo da 
commi~sáo . (Mtlito be" muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra se a. di ~cuHsão do art. 1. · e, procet.l.endo-
se á votação do art. 1. • do sub~t1tutivo, é o 
m .. smu approvado, ficando · prejudicados os 
arts I • e 2. · do projecto. 

Os art.s 2. e 3: do su hstitutivo são tam· 
bem o.pprovado~ , sem debate, ficando pre-
judrcad"s os al'ts. 3 . · e 4 . · do projecto. 

Adoptado em 2.a para passar á 3. 11 ·lr scus· 
sãu, vae o prnject.o com o substitutivo ap-
provado á commissão de Finanças, 

PROJECTO N. 139, DA CAMARA, DE 1898 

Prn?'O•Iaçr.7.o ele prasos h C?mpanhia Viaçcio 
Fe1·r~a Sn.pucahy e ú E. F. Oéste de Minas 
E' approvado sem debate, em 2.a discus-

são, pur ar·tigos success tvos, o projecto n. 
139, da Can1 ara, do correntd anno, sobre pro-
rogação de pr·Dsos á Companhia « Viação 
Fe rr•t~a Sa pucahy», e á E. de Ferro Oóste de 
M' n <~s , o qual, não tendo soffrido alterac,:ões, 
fica ~<obre á Me~a para ent.l'ar na ol'dem dos 
trabalhos depois de findo o interstteio regi-
mental. 

PRUJEOTO N. 144, DA. CAMA.RA.1 DE 1898 

Fix fl, o suhsidia para o P1·esidente do Estado 
e pn1·a . O$ membros do Cong1·esso, n •.t pro.ci-
ma leg•slatura. 
E' a.pprovado, sem debate, em 1.a discus· 

são e vae à Commis~ão de Financas, o pro-
jacto n. 144 , da. Cam11ra, d.) corrente anno, 
lixando o subsidio pal'a o Presidente do Es-
tado e parn. o~ membros do Congresso na pro-
xima legislatura. 

Nfld>L mais havendo a tratar-se. o sr. Pre-
sidf-'n•.e designa para 2 ele setembro a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
],a PAR'l'E 

Ata uma hora da tarde : 
r Leitura da acta, expediente, apresentação 
de pareceres , projecLOs indicações e req ue-
rimentos. 

2.:-. PA.H'l'E 

Até 4 horas da tarde : 
3.· discus>ão do proj ecto n. 154, do Sena-

do, auctoriz•mdo o governo a conceder, me-
di<~nt.e certaN <'ondições, u ma subvenção an-
nual á Companhia de NaYegação do Rio de 
Janeiro. 

2. • discu ssão rto projecto n. I 0.'?, ela Cama-
ra, de 1896, creando e ~ colas primarias e mu-
dando a categorra de outras jó. creadas. 

Discussão unica d" parecer n. 58, da com-
mi~<sã• l de Al!ricultura, opinando pelo inde-
ferimento da repr·esentação em que os ha-
bitanr.es da comarca de Tit•aclentes pedem a 
creaç'in 'e lllTPI colonia agrícola no districto 
daquella cidade. 

LeV<tllL<.J.-~e a sessão • 

ACTA DA 55: SESSÃO ORDINARlA AOS .2 DE 
SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCIA. DO SR. ANTONIO 1\lA RTINS 
};U IIMAIIIO : Arta . Expedi ente.- H•'presenlnção 

da Ca.t tl arn ~ltm i cipal rle Pouso A lf o, pr•rlinrlo a 
rcvo!!aç:lo do art. 101 d•• Consl.itl1içào .-r:ouunu· 
nit'a(•:lu. -Apre~I·Utaçào do proj ~ ClO 11 . 15't. 1\e-
dacção Hnal . l'arecerc·s de COI•lllll"hões.- Ordem 
do dw. - l'rojeclu n. LM. do Serwclo, nudnrizan· 
do o gov r~r11o a r.o~tcerler uma subver.ção auuual 
iL Companhia rlo Nave11a~:~o elo llio rle .lauei i'O-
l'rojectn 11. 1 0~ , da Camara, de ~~~ ·6, ercanrlo 
escolas primarias e mudanclu a calPgoria ri •· OU· 
lras já c r·t~adas .-Ob:-e rvações rios s r~ .. lo:HtUrm 
Dutm e líuh • L, ch~I<.-Oh~ervações e emendas do 
H. Co,la :-\ena.-Obscrvaçõe:; Llu sr. B. d tJ L11Ha. 
-Discussúo Llo partJcer o. 58 .-0rclem l.lo dia 
seguinte. 
Ao meio dia, feita a chn.mada. acham-se 

pre -entes os srs. Antonio Mltrtins, Jo,.quim 
Outr<~, P. Drumond, Ltwindo Lopes, Rebétlo 
Hurta, Kubitschek, Jo1aquim Alvares, Nece-
Sit• Tavares, Gado~ Sá, Bernardino de L.ma, 
RoqueLte, Fer·re1ra AIVtlS, Costa. Sena, Gumes 
ua Sil\'a e Josino de Britto, faltando com 
causa pa l'tic tpada os sr11. OliveJra Pt~una, 
Fr~derico Augusto, Teixerra da Costa e Vu.l-
Jadão, e sem ella os mais srs. 

Abre ·se a sessão. 
E' lida e app rovaria a acta da antecedente. 
0 SH. ),' SECRETARIO dá conta do se-

guinte 
EXPEDIENTE 

Um officio da Camara Municipal da Pouso 
Alto enviündo a seguinte 
Representação da Cama1·a Municipal ele Pou-

so Alto, pedmclo a 1·evoyação do a1·t. 104 da 
Gon$lit·utção 
Camara Municipal da cidade de Pouso 

Alto, em 17 de agosto d.e 1898. 
Exm. sr.-A Camara Municipal de Pouso 

Alto, julganrto de imperiosa necessidade a 
reforma do ;~rt . 104 da Constituição du Es· 
tado para o fim de serem restabelecidas as 
<~posent<tÇões, vem usando da fHculdade c·on-
fel'i da. pelo art. 121 da mesma Constituição 
l'epresent.ar n et~se sentido ao Congresso por 
vos-o interme.t io. 

Prevaleceudo se esta Camara, da opportu-
nidacle, apre~entn. a v. exc. por intel'medio 
ele seus vel'eadores, abaixo-a~sign<~dos; pro-
testos da mais elevada consideração. 

Suúcle e t'r·aternidade.- Ao exm. sr. dr. 
presiLie nte do Senado Mineiro. - D11 rio Au-
gu~to Gueo.es, pr·ebidente. - José Bernaroles 
de Oltveil'a Cotlta, vice presidente. - Luiz 
Rodrigu s Jardim, vert~ador geral. - Jt,ão 
~· or· te . verettdor geral.-José Clemente Muza, 
vereador e~ peciHl.-João Antonio de NegTei-
ros, vereador gera l. - Theodosio Ci:lrlus da 
Si lva, vereudor especr<~ l. 

A' con•mi8são da Constituição e Poderes. 
Tr•es ou tros do sr. t.· Secretario da Cama-

ra, enviando os seguintes : · 
fJr ojticlo n. 150,, da Cama,·a, 1898 

O Congresso do Estado de Minas Gemes de-
creta : 



Art. I.· Fica permittida a permuta entre 
os serventuarios de justiça, quando as ser -
venti as forem da mesma natureza sem at-
tenção á dift'erença do valor das lotações. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara des Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 31 de agosto 
de 1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, 
Presidente.- Agostinho José Pereira, I.· Se-
cretariO.- Celestino Soares da Cruz, 2. · Se-
cretario. 

Projecto n. 151, da Camara, 1898 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. I.· Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a auxili ar com dous contos de 
réis an nuaes a cada um dos hospitaes de 
Uberaba e de Oliveira. 

Art. 2. · Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da Camarn dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 31 de agosto de 
1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, ·presi-
dente. -Agostinho José Pereira, I.· secreta-
rio.- Celestino Soares da Cruz, 2. · secreta-
rio. 

P1·ojecto n . 152, da. Cama1·al 1898 

I.· discussão 
O Congresso Legislativo do Estado de Mi-

11as Geraes decreta : 
Art. I.· I<'icam revogadas as leis provin-

ciaes ns. 3.510, de 5 de outubro de 1887 e 
3.762 de 16 de agosto de 1889, e o ar-t. 7 da 
lei n 140 de 20 de julho de 1895, as quaes 
concediam privilegio para o estabelecimento 
de feiras de gado e continham outras dispo-
sições attinentes ao mesmo assumpto. 

Art. 2. · Fica o governo auctorizado a 
contractar com quem melhores ' vantagens 
oft'erecer o estabelecimento de quatro feiras 
no maximo, sendo uma em Bemtlca, uma 
em Tres Corações e duas onde julgar mais 
conveniente, sob as condições seguintes : 

§ I.· O concessionario não poderá cobrar 
mais de oitenta reis, em vinte e quatro horas, 
de cnda rez que entrar para as invernadas 
as quaes deverão conter aguadas e bôas pas-
tagens ; ter a segurança necessaria e a ca-
paciu ade que no contracto for fixada entre 
o governo e o concessionario. 

§ ::>. • De gado que f'or vendido nas feiras 
e do que ror exportado para os Estados da 
Bahia, Espírito Santo e S. Paulo, cobrar-se-
ba o imposto de 4 'T· a,J-vatm·em, constante 
da tabella-B- do regulamento que baixou 
com o decreto n. 842, de 25 de julho de 
1895 ; e do que transitar por outros pontos 
se cobrará o duplo da taxa referida. 

Art. 3. · 1 1 governo fixará o numero de 
vigias que julgar conveniente para a fisca-
lização e arrecadação do imposto, podendo 
contractar esse serviço com os concessiona-
rios das feiras mediante a retribuição atê 
5 ·r. do imposto arrecadado. 

Art. 4. · Desde que o governo reconheça 
que a existencia das feiras prejudique o in-
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teresse publico e o da industria pastoril 
poderá rescindir os respectivos contractos: 

Art. 5. · No Regulamento expedido para a 
execuçilo desta lei, o governo poderá impor 
multas não excedentes do quadruplo do im-
pos to de que trata o § 2. · do art. 2. ·. 

§ I.· As penos de que trata o presente ar-
tigo ficam sujeitos os contraventores desta 
lei, especialmente os boiadeiros, seus capa-
tazes, pr•epostos ou outros que concorram 
de qualquer· modo para fraudar as rendas 
provindas do imposto sobre o gado . 

Art. 6. · Revogam-se as disposições em 
contaario. 

Paço da Camara dM neputados do Estado 
de Minas Geraes, Min;, •, I.· de setembro de 
1898.-0 Presidente, , .. rancisco Ribeiro de 
Ol!veira.-0 Secretarit ·, Agostinho JoRé Pe . 
retra.-0 Secretario, Celestino Soares da 
Cruz. 

P1·ojecto n. 153, da Cama,·a, de 1898 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Artigo unico. Fica o Pres idente do Estado 
auctorizado a conceder ao I. · tabellião da 
comllrca de Tl'i s Corações do Rio Verde 
Casimira Avellar, dous annos de licença par~ 
tratamento de saúde, revogadas as rlisposi-
ções em contrario. 
· Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, 1. · de setembro de 
1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, presi-
dente.-Agostinho José Pereira, I.· secretario. 
-Celestino Soares da Cruz, 2. · secretario. 

Projecto n. 154, da Cama1·a, 1898 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. I.· Fica o Poder Executivo auctoriza-
do a mandar pagar pela: verba-Instrucção 
Publica-ao prof'essol' aposentado , Flavio 
Epipbanio Pereira , a quantia de 585$, corres-
pondente á quinta parte dos vencimentos de 
1883 a 1888. 

Art. 2. · Revogam se as disposições em con-
ka~ o. · 

Paç.o da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, L· de setembro de 
1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, presi-
dente.-Ago~tinbo José Pereira, secretario.-
Celest ino Soares da Cruz, secretario. 

O de n. 150 vae :i. commissão de Justiça e 
Legislação; os de n ~ . 151 e 154, á de Finanças; 
o de n. 152, á de Agricultura: e o de n. 153, 
a de Requerimentns de Partes. 

0 SR. NECESIO TAVARES, obtendo a palavra, 
communic11 que o sr. senador Rocha Ldgôa, 
Fentindo-se incommodado, teve ne cessidade 
de retirar-se des t::~ Capital, e por isso deixa 
de com parecer ás sessões.-0 Sen ttdo fica in-;-
teirado. 

Passa· se á apresentação de pareceres, pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

0 SR. LEVINDO LOPES, por parte da commi~ 
são de Camaras Municipaes, oft'erece o 
seguinte: 

( 

199 

Projecto n. 159, do Senado 

O coronel José Joaquim dos Santos Mestre, 
ex ·agente executivo municip~l de Caratinga, 
apresentou ~ uas contas relatiVas ao anno de 
1897 á Camllra Munipal em 3 de janeiro do 
corr.ente ann~; mas a Camara Munici pal, 
ouv1da a commtssrto encll rregada de examinar, 
dei xo u de as tomar. porque do dia 15 do 
me8mo mez, data do parecer, até o dia 30 
não reuniu numMo lega l para deliberar, e 
resolveu submettel as á Assembléa Municipal. 

Em sessão de 3 de fevereiro, a Assembléa 
Municipal tomou as conta~. llpprovando o 
parecer da com missão e lei ta para exami -
nal- as . 

Çontra o acto da Camara Municipal, de 
SUJeitar as cont>ls r. Assemblé t Municipal, 
reclamaram diversos cidadãos contribuintes 
do cofre municipal, mas a A~sembléa manllou 
archivar a reclamação depois de a ~·eriguar 
que alguns dos signatarins não eram contri-
buinte:; e de t erem outr" s declarado que 
haviam sido illudidos assignando-a. 

Reclamando contra esse:~ acto~ da Assem-
bléa Municipal, allega o ex-CJgente executivo 
que a Assembléa não era competente para 
tomar suas contlls e, fazendo o, procedeu 
com parcialidade e injustiça, pois deixou de 
attender a despesas devidamente auctorizadas; 
e pede providencias ao Con gresso. 

A' commissão de Camaras Municipaes, 
tendo exam inado os papeis ju,ntos, parece 
procedente a reclamação, pois que carece a 
A8sembléa Municipal de competencia para 
tomar contas ao agente executivo municipal. 

Na verdade, o art. 39, § 8 da lei n. 2, de 14 
de setembro de 1891, dispõe que o agente 
executivo municipal prestará contas perante 
a Camara Munipal, e marca-lhe proso, com-
minando penas, e ordena outras providencias 
quanto á responsabilidade em que fôt• achado 
pelos desvios da receita ou applicação não 
auctorizada; e o art. 62 incumbe a Assembléa 
Municipul julgar as contas da Camara Muni-
cipal e dos conselhos districtaes. 

E porque consta dos papeis juntos que a 
Camara Municipal para illudir o preceito da 
lei, deix. ndo de apresentar suas contas á 
Assem.bléa, de tomal-as ao agente executivo, 
submetteu á deliberação da mesma Assem-
bléa as dr ste funccionario ; que a Assem bléa 
Municipal ex!)rbitou, toma,ndo essas contas; 
é a commissão de parecer que se adopte a 
seguinte resolução: 

Redacção final das emendas do Senado ·ao 
projecto n . 137, da Cama1·a dos srs . .Depu-
tadns .~obre a Academia de Com rnercio de 
Juü de Fóra . 
Parece à commissão de Redacção que essas 

emendas devem ser assim redigidas : 
N. I 

Art. I.· Substituam se as palavras:-obri-
~ando-se a concluir as obras ·do e di r! cio e a 
manter a Academia de Commercio-pelas 
seguintes:-sem outro onus além da conclu-
são das obras do edificio até o maximo de 
50:000$ consignados na citada lei n. 206 de 
18 de setemhro de l'-96 a manutenção do 
curso emquanto convier aos interesses do 
Est.ado. 

N. 2 
Ao§ unico do mesmo art.:-Supprimam-se 

as pa lavras:-e mais a quantia que fôr 
necessaria-, e accrescente·se:-ficando sem 
eft'eito a auctorização const.ante do § unico do 
art. I.· da citada lei n. 206. 

N. 3 
Ao art. 2. ·:-Accrescente·se in fin e:-redu-

zindo o curso annexo unicamente ao ensino 
das 1naterias exigidas para a matricula. 

N. 4 
Accrescente-se onde convier o seguinte: 
Art ... . As taxas de matriculas e emolu-

mentos passam a constituir renda do Es.tado, 
applicando· se o seu producto ao custe to da 
Academia 

Sala das commissõcs , 2 de setembro de 
1998.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo· 
sino de Britr. 

O Mfo:SMO SENHOR requer dispensa de im-
pressão e interstício, afim de que seja a 
mesma immediatamente discutida. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão e é approvada sem debate a refe-
rida redacção final, a qual voe a copiar-se 
para ser remettida á Camara dos srs . Depu-
tados. 

Par·eceres 

0 SR. JOAQUIM DUTRA, por parte da COm-
missão de Finanças, oft'erece os seguintes: 

A commissão de Finan ças, a que foi pre-
sente o projecto n . 149, da Cam:na dos srs. 
Deputados, cedendo a associação que se 
organizar para a fundação rio Gymnasio de 

P1·ojecto n . 159 ouro Preto o predio onde funccionou na-
O Congresso do Estado de Minas Geraes quella cidade o Externato do Gymnasio do 

dtlcreta: Estado, para nelle egualmente funccionar o 
Artigo uni co. E' declarada nulla a delibe- Gymnasio livre. 

ração da Assembléa Municipal de Caratinga, Considerando que redhrido como se acha o 
de 3 de fevereiro do corrente anno, sobre as projecto, nenhum inconveniente ha na con-
contas do agente executivo municipal do cessão de tão pequeno favor a um imtituto 
anno anterior, revogadas as disposições em de ensin~ que reaes seJ•viços .presta~a certa-
contrario. !tG- 1 mente á mstrucção secundaria . do Estado, .é 

Sala das com missões, 2 de setembro de 1898. I a Com missão de parecer que se.Ja submettl-
-Le.vindo Lopes . -Joaquim Alvares.-Gomes ' do à discussão e a_Pprovado. 
da S1lva.-A imprimir-se. Sala das ?omm1ssões, 2 de se.te mbro de 

O MESMO SENHOR, por parte da. commissão 1898.-JoaqUtm putra .-Bernardmo de Li-
de Redacção, oft'erece a seguinte. ma.-Gomes da S1lva.-J. Roquette, 



. A Cnmmi~são d~ Finanças off'erece para 2: i esse assumpto; eu vejo nisso uma especie 
d1scus-ão o pro]ecto n. 144, da. Camftra, so- de pruru.lo .lellJSlativo de que eu penso o 
bre ~ub,.irlro 111) Pr·esidente do Esta•.lo e Sena.lo não ti 1!V•• dar 'o exemp'lo . ' 
m~mbro~ dn r.o~··~"esso, com a me~ma reda· O SR. D~UMMOND: -Mas o projecto de que 
cç•:w com que fOI approvad.o em I.· se trata e auti(;{o· ... 

S• la dfl.S ?omm J ~l'ões , 2 de s~temhro ria . O SR. JoAQ • IM DUTRA:- Por isso, eu peço 
189-l.-Joaqmm . Dutra.-Hern;~rrlmo de L1- hcen1;a á cem111i.~são de lnsti'Ucção pui.Jlica 
ma.-Gumes d>t SJiva .-J. Roquette. para mandar uma emenda supprim.ndo o 

O oie n. 149 vae a imprimiNe parn entrar art. 1: 
na. or·dem dos ·tt•abalhos, e o .te n. 144, are- . O sr. U:nbitscbeli: (Não devolveu o seu 
quer1m t-' nt" do mesmo sr·. fica sobre á mesa discurso). 
para. entrar· na ordem dos'tl·aballlos. di~pen.. Não havendo mais quem peça a pn.l;~vrn. 
sadt•S pam t:lSse 11m o interstício e a impres sobre o ar't. l ·, f.lncerra se a discussão, e 
são procedendo-se á votação é o mesmo J'tjjei-

0 SR. Co~TA. !:'ENA, por parte da commi~;são tado. 
de Obr<IS Puhl imts, o:fl'erece e vae a impri- O art. 2: é t.1mbem rejeitado, sem de-
mir-se o seguinte: bate. 

A conlmi,sao de Obras Publicas, a que foi Em disc.ussão .o art. 3,: 
preslln te o projecto 11 • 156 do senad•J aucto- . O sr. (;osta Sena (Não devolveu o seu 
rizcmdo o goveror10 a condeder pri l'il~,!ÍIJ ao d lsr:urs~-). . 
Banco Const.ruct•lr do Bras i I, cession~~rio da Sao lidos as segumtes: 
Est.ru.rla de P'e r1·o de Cabguazes. ou a quem 
melh orPs V11ntagens o:fl'erecer, para a con 
strur·çi-i.o , u so e goso do pt•olongamento ria 
me~ma est.r·arla até o vulltJ do r ro Cuiethé 
já ·a!Jprovarlo om pr-imeira discus•ão, é d~ 
parecflr que sej n ~ubmett.ido ÚIIJL•gunda, com 
a mesma redarção e appt•ovad . 

Sala das commissões, 2 de ~etembro de 
18~8 . - C. Sena.-Ferreira. Alves. 

Passa-se á 
2.' PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJBCTO N. 154, DO SENADO 
Concede subvenção á Companhia ele Naoegaç?lo 

do Rio de Janei?·o 
E' al"provarlo, Rr> m debate, em 3. • discus-

~ão e vae á. commissão de Redacção, o pro· 
.Jec•o n. lb4, t.lu Muado, auctorrzando o go 
verno a co11ced cr, meliante certas condi-
çõe~> . um n subvenção annual á Companhia 
de Navegação do Rio de Janeiro. 

PROJECTO n.' 102, DA CAMARA DE 1896 
Crêa escolas p1·irnw·ias e mttria 'a catego~·ia de 

o1tt1·cts já c1·eadas 
Entra em 2. · discussão, sendo a sua leitu-

ra dts pensud <t. a rl~querimento do sr. Kubi-
tsch ek, visto e~tar impres~o e distribuído, o 
proJ ecto n . · J O ·~. da Camara de 1896, crean· 
do escolas primar·ias e mud[l.ndo a categoria 
de nut.r· s .i~ crearlas . 

Em discussão o artigo I.· 
O sr. Jmaquim Dutru: (') - Pedi a 

Jlalavm, sr. Pr0S1dente, atlrn ele solicitar da 
illu~LI'ada coounis~u.o de ln strucção publica 
informações r lattvament,e às disposições 
contidas no al't. I. · do projr>cto. 

Como v. ~xc. Rabe. s·r. Presidente, o art. 
5: da lei 201 rie 1806 e o art. 12 da lei 221 
de J)oi97, dã•1 ao Podct' Executivo a faculdade 
de transf'(~ rir c ,, d~:>ira s e transformai-as em 
mixtas ou unicame nte de um sexo para ou-
tro. . 
N~-ssas condiçõr- s, pois, eu não vejo moti-

vo pa1·a estar o Congresso legislando sobre 

Emendas ao projecto n . 1.02, da Cumara 

N. l. 

Ao art. 3: Acrescente-se in (i1le: 
- Uma cadeira de sexo masculino, no rlis· 

tricto do Carmo que funcionarà na povoação 
Allwnça. 

- U111a do sexo masculino no Districto do 
Cap m Branco, muniCJpio de S. Luzia t.lo Rio 
tia:; Vellt as. 

-Uma cadeira de sexo feminino no arraial 
da Barra do Caetl.Jé. 

N. 2 
Ao mesmo art. Acrescente-se in fine: 
- Uma Ci\deira runtl mixta no Alto Sem 

Pllixe, districto e município de Alvmopo-
lis. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1898.-
C. Se1w. 

Apoiadas e postas conjunctamente em ·rlis-
cussão, é esta ent·e1orada sem mais debate e 
approvado o artigo com as emendfiS, 

O art. 4: ó appr·ovado sem debute. Adop-
tado em 2: para passar á 3: discussão, vae 
o pro1ecto com as emendas approvadas {L 
commissão do Iostrucção Publica. 

0 SH. BERNARIJINO DE LiliiA, obtendo a pa-
lavra, pede para se consignar na acta que 
votou a favor do art. 3: e das emendas of-
ferecidas pelo sr . .co,ta Sena, porque, faltan-
do lhe os daúos e~tati .ticos para verificar a 
convenienc1a da creaçào dessas cadeiras, 
não quer· prejudicar a instrncção primaria, 
que deVf\ ser o mais disseminada possivel, 
reservando se, en tr·etanto, para em 3: dis-
cussão, tendo em v1sta o exame dos docu-
mentos apresentados pelo sr. Costa Se na e 
de outros que pnrlE!t' colber nas Secretarias, 
formar ju1zo der1niti' o, conJtrmando ou não 
o voto que acaha de dar. 

D sR. PHESl l! EN'l'E: declara que o pedido do 
nobre Senador· será attendido. 

Discussão do pa1·ece1· n . 58 

Entra em unica discussão, é approvado 
sem debate e vtJe ~ archivar se, o parec r 
n. 58, da Commissão de Agricultura, opi-

·, 
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nando pAio indeferimento da representação I pedinrlo a nomeação de uma commi>são que. re-
em que o,. habitantes da C(•mar·c~ de Tira·.! l'resuntan.~o .o SP11a•to, vá ao rncnutro do exm . 
demtJs pedt~m a creação dtJ uma colonia sr ·. •Ir · ::Hlvtano Brandão. - Onlllm do rl a se-
agrJC••la no d1stricto daquel •a cidade. gmute. 

(Compart:lce o sr. Nogueira). Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
Nada mais havendo a tratar Re o sr. Pre- presentes os srs. Antonio M<J 1·tins, Joaqutm 

sidenttJ designa para 3 diJ corrente a se- Dutra, P. Druw (l nd, Levindo LOIJt'S, Jt,aqu m 
guinte: Alva.r es, Nugueira, Necesio Tav>~res, H.o-

quette. ,Mello Fl·tonco, Gomes da S1lv<t, .losi-
no de BritO, Bernardino de Lima e Camillo 
de B ri~tu, faltando com cau~a pH.rticip.oda 
us srs . . Frede!'ico Augusto, Oltvt>ira Penna, 
G.1 mes Vallndão, Rocha Lagôa e Texeira da 
Costa, e sem elia os mais senhores. 

ORDEM DO DIA. 
1.' PARTE 

r · Até I hora da tarde: 
Leitur» da acta, expediente, apresentação 

de po~raceres projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.' PARTE 

Até 4 boras da tarde: 
1. • discusRão do projecto n. 158, do Sflnll-

do, auctol'izando o governo a mandar con 
struir n~sta CRpital, uma casa para o tenen-
te da Br·igada Policial, Francisco Mendes da 
Cruz. 

1. · disrussão do projecto n. 142, da üama-
ra, rio corrente anno,' designanoJo a cidade 
de M11 ntes Cla.ro~ .e outr;~s para a fun •Jaçãu 
de campus de demonstração. 

3. · drt~cussão do projr>cto n. 140, da Ca · 
mar;• , do corrente anno, concedendo licen · 
ça a di \'er•os s•-rventuarios ·de justiça. 

3. • rliscussão do prrojecto n. Jil9, da Cama· 
ra, elo corr-entA anno, sohre prorogação de 
prasos à companhia « Vinção. P'errea Sapu· 
cahy » e á E. de Ferro Oeste de Minas. 

2. · oliscuss11.o do llroj~cto n. 144, da Cama-
ra, do conente ann••, rtx .. nrlo o subsidio pa.ra 
o ·Pre8i ·lenl.e do Estado e para os membros 
do C•11ogro1~~o, riura nte a. futura legislatura. 
Lev~.~ nta-:;e a sessão. 

ACTA DA 56.a SESSÃO ORDINA.RlA., AOS 3 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRRSID1i1NCIA DO SR, ANTONW MARTINS 
SUMMAIIIO:-Ar.ta.-Parecrres de commis~ões.-

01'r1Pm 'riu clia.- PI'Ojeclo n. lflS. do Senado. au-
ctorlzanrlo o governo a m:lndal' constru1r, n l>ta 
Capital. uma casa para o t··nente ela Bl'igarla Po-
licial. Fr~nci>•co ~lcndcs da Cruz.-Discur~os 
dos sr~.: Mello Franco, .1oaqu1m Alvares o Ca-
mltlo ele Ur1tlo.-Projecto u . · 142, da Camara, 
sohr•' cam nns de elemon~tração.- Projectu n · 
140. da C"mara, cortsedendo li cença a diver ,;o~ 
serveutua1 ins do jn~tiça.-Projecto n. · 139. da 

. CatTJara, gohre proroga.;ào de prasos fi com roanbia 
«Via~;fiu FP.rrea Sapucahy» e E. F. Oéste de llina~. 
-l'rojectn n. · t44, da 1 amara, fixando subsidio 

_para o l're~idrnte elo Estarlo e para os memhros 
do Congre~so durante a futura legislatura. - Ois-
cursos dns srs. Mello Fra11CO, Hebêllo Horta Ca· 
millu lle llt•ilto e Joaquim Alvares.-- Emenda do 
sr . C. ele Bl'ttto .-Observaçúes e emenda do sr. 
l\1 ello Fra.nco.-Declarações de voto dos srs. B. 
de Lima, Nccesio, J. Alvares e Hebello Horta .-
Olllcio rio H, l. · secretario da Camara, envian· 
do o projecto n. l55. do da Camara, sobre OI'· 
çamllnto olo E>tarlo para 1 9:>.-Parecer da com-
missão de Fi • 1 ao~.as sobre o projP.cto n. 155, ria 
Camara.-llequerimeoto do sr. r.amillo de Britto 

Abr·e se a se~ são. 
E' l1da e approvada a acta da antecedente. 
Nãu ha ex!Jedienta. 
A requerimento do sr. Nogueira, o st'. 

Pre~:~it.lente nomeia interinament.e pH.ra mem· 
bros da ;:ommi ~>sào de Força Publica, em 
~uhstitutção aos srs. Teixtjira d<1 Costa. e 
Valladào, que se acham ausentes. os srs. 
Nllcesio Tavares e Camillo de Britto. 

Pas"a-se á apresentução de pareceres, pro-
i ectos, indiCações requerimentos. 

Parece~·es 

0 m . JOAQUIM ALVARES, por parte da 
commissão de Requerimentos de partes, 
otrer·ece e vne a imprimir-se pat'a a ordem 
dos trabalhos o segumte: 

A commis~ão de Requerimentos e partes, 
a que foi ~rasante o proi ecto n. · 15:1, da 
Camara dos srs. Deputados, concedendo 2 
annu:; de licença ao I.· tabellião d1t comar-
ca rle Tre• Corações do Rio Verde, Casimiro 
Avel'ar, é de parecer que seja o mesmo sub-
mettido á discu~~ão. 

s~l<t das commi~sões do Senado, Minas, 3 
rle setembro de 1898.-Joaquim Alvares.-
Noguelra. 

O SR. NoGilEIRA, por parte da commissão 
de Forr,:a Publica, off'erece o seguinttJ: 

A commi~sllo de Força Publica, a que foi 
presente o projecto n. · 138, da Camara, dos 
!lrs. 1Jepu1.a los, do corrente anno, que lixa 
a forr,:a puhliea, já approvado em segunda 
discussão, é de p11recer que seja submettido 
á terceir .• , com a mesma redacçào, reservan-
do-se para apresentar emendas, no correr 
da discussão, si convier. 

Sala d11s commissões, 3 de setembro de 
1898.-Necesio Tavares.-Nogueir<t.-Camillo 
de Britto. 

A imprimir-se. 
A requerimento do sr. Camillo de Britto, o 

sr. Fre~identtJ nomeia interinamente para 
membro da commissão de Justiça e Legisla-
ção o sr. Gom~:~s da Silva, em suhstttuiçito 
ao sr. Senaoior Frederico Augusto, que se 
a!!ha ausente. 

O SK. JoAQUIM DUTRA, por parte da com-
missão de Fmanças, otrerece e vne a impri-
mir-se para a ordem dos trabalhos o seguin-
te: 

A commiRsão de Finanças otrerece para 
3.n di~cussão o projecto n. · 150, do Senado, 
e de conformi·la•Je com. o vencido em segun· 
da discussão assim o redige: 
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O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. · Fica o presidente do Estado au-
ctorizado a contractar com quem melhores 
condições oft'erecer, a construcção de um 
editlcio para as sessões do Congresso Legis-
lativo do Estado, adaptando o projecto apre-
sentado pela Commissão Constructora da 
nova Capital, ou outro qualquer que melhor 
convenha ao interesse publico. 

.\rt 2. · Para occorrer ás despesas com a 
construcção do ediflcio de que trata o arti-
go antecedente, tlca de8de já o governo au · 
ctor-izado a fazer as necessarias operaçoes 
de credito ate o maximo de 3.000:000 jOOO. 

Art. 3. · Revogam ·Se as disposições em 
contrario . 

Sala das Commissões, 3 de setembro de 
de 1898.-Joaquim Butra.-Gomes da Silva. 
-Bernard tno de Lima.-João Roquette . 

0 SR. CAMILLO DE: BRtT'r01 por parte da 
commissão de Justi ça e Legislação, offet•ece 
o seguinte: 

A commissão de Legislação e Justiça, a 
que fu i presente o pro, jecto da Camara dos 
srs . Deputarlo>, sobre serventua rios de j us-
tiça, é de parecer que seja su bmettido á 
1." discussão e approvadu. 

Sala das commissões, 3 de lSetembro de 
l 89d,- -Cf~millo de Britto.-Go~es úa Silva . 

A 1m pr1m1r se. 
O sa . P. DRUMONO, por parte d1 com missão 

de lnstr ucção PubliCa, otrt~rece o seguinte: 
A commissão de In tr ucção Publica, a que 

foi presente o projecto n. · 102, da C;tnHLra 
dos srs . Deputados, de Hl96, sobre crea.;ü. , de 
cadeiras de instrucção primar·ia, já appro 
vado em segunda discussão com as emendas 

N. I 
Ao art . I.· Sup pri ma-se. 

N. 2 
Ao art. 2. · Supprim a-se. 

N. 3 
Ao art. 3. · Accrescente-se in fine. 
Uma cadeira do sexo masculino no distri-

cto do Carmo que funccionará na povoação 
«A li i a n ça>>; 

Uma cadeira do sexo masculino no distri-
cto do Capim Branco, município de Santa. 
Luzia do H.io das Velhas; 

Uma cadeira do sexo feminino, no arraial 
da Barra do Caetbà; 

Uma cadeira ru ral mixta no Alto Sem 
Peixe, distr icto e município de Alvinopolis; 

E' de P' recer que seja submettido á ter-
ceira d iscussão com a seguinte emenda: 

Ao art . 3. · in fine . Accrescente ·se: 
Uma cadeira rural mixta, na rua Nova de 

Santo Anto nio, n' d.istricto de S. João do 
Morro Grande. 

Sala da commissões, 3 de setembro de 
1893. -P. Drumond.-J. Roquette. 

Levanta-se a ae:,;são. 
A imprimir-se. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
(Comparece o sr. Rebàllo Horta) 

., 

PROJECTO N. 158, DO SENADO 

'Manda construir, nesta Capital, uma casa 
pam o tenente Francisco Mendes da C?'Uõ 
E' lido e entra em primeira discussão o 

projecto n. 158, do Senado, auctorizando o 
governo a mandar construir, nesta Capital, 
uma casa para o tenente da Brigada Poliria! 
Francisco Mendes da Cruz. ' 

O sr. ~lello Fr,mco :-Sr. Presidente eu 
desejava, antes de prestar o meu vot~ ao 
projecto em discussão, ouvir a illustrada 
commis~ão que deu parecer a respeito del-
la, para que se dissipassem em meu espíri-
to certas duvidas que a lei tura da uosaa 
Constituição e das leis nelle sugger·iram . 

Sr. Presidt~nte, v. exc. sabe que, quando 
se tratou da mudança da Capita l, da velha 
cidade da Ouro Preto para Bello Horizonte, 
o Congresso, reunindo-se em Barbacena, fez 
a lei que decretou e>sa muda nça, lei addi-
cional á Constituição; e, attendendo que uma 
mudança tão brusca e t ão rapida, que ia-se 
etl'ectua r dentro do curto praso de quatro 
a nnos, podia p1·oduzir certas pertur bações 
no serviço publtco do Est9.do, entendeu o 
legis lador constituinte que devia facilitar ao 
governo todos os meios de mantel·o regula-
r izado . 

V. ex c. sahe que os funcciooarios publi-
cos, que tinham . res idencia obrigato r1a na 
Capital do Est ado, necessitavam dtl transfe-
r ir-se para o novo local em que se ia edifi-
car• a no va Capital. Ora, essa deslocação 
brusca, qu e iam sotl'rer esses funccionarios, 
prec isava ter uma compensação por parte 
do leg isla>ior, e foi por 1sso que u. lei n. 30, 
em seu art. 2, ns. 5 e 7, dispoz que o gover-
no ficava auctorizado a concede t• aos ditos 
funcc ionarios publicos, que tivess1:1m residen-
cia forçada , obr1gatoria na oova Ca pital, não 
só um lote de terreno p ara as suas cons tru-
cções, como tambem .a manda r construir 
casas par d. alies, fac ilitando-luas o pagamen-
t o dellas, por prestaçoes mensaes, medicl.nte 
descontos em seus vencimentos. 

A lei n. 3 refeeiu-se só e simplesmente aos 
funccionarios p •tblicos que ti n llam residen-
cia obrigatoria na nova Capital. Uma das 
minhas duvidas â esta : a força publica do 
Estado pode es '.ar incluida no numero dos 
funccionarios do Estado que têm residencia 
forçada na nova Capital ? 

Para responder· a essa duvida, eu procu-
rei estudar os argumentos que podem-se 
deduzir não só da Constituição como das 
nossas leis. 

Dentre as attri buições do poder legislativo, 
sr. Presidente, uma das mais importantes é 
a de fixar a for.;a publica annualmente. 

O legüllador c• ,nstltuinte, dand(• ao Con-
gresso essa att •·ibuição, quiz, por essa fQr-
ma, impedir abusos do governo, que, tendo 
a su a disposição a força publica constituída 
por uma só lei , que não fosse annua , po-
deria converter-se em opp ressor das liberda-
des publicas. 

Duas leis têm excepcional importancia na 
nossa Constituiçao : a que se refere á força 
publica e a que vota a receita e despesa pu-
blicas, Essas leis devem ser annuas, por· 

. , 
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tro modo 0 oder legislativo a~- sição do Presidente do Estado, que à o unlco 
~~i~~~ o~xecutivo de m~ios extraordi~arios re~ponsavel pela ordem e segurança pú-
de que poderia facilmente abusar~ ate su~- bl~a. I t 818 não podia e nem ha 

~~~:~~ :~~~~: f~d:i~t~~!d~e ~~a l~~e;:~;~= ~:1~~~i~~~~:~::!~~~~ ~s~~:~~~~~z~.a6nd~~ 
nente. . construir casas para os offietaes da Brtgada, 

Eutre as attribuições do poder executt~o, que deve ser bem remunerada. . . . 
eu vejo que compete ao Pres!dente do Es- Assim , parece-me que, sem mfrmg1r ·. a 
tado pelo ar~ . 57, n. 3, mo~thza.r a força Constituição do Estad~, não podemos legts-
publica conforme as necessidades publ!Ca.s lar de maneira a considerar u ma parte d~ 
do mesmo Es~ado; . de modo que, sr. Pres!- força policial do Estado como tendo ~esi
dente pelas disposlçOes expt•essas e comb1 · dencia obril!atoria. e forçada nest a Capital. 
nadas' da Constituição e das leis,, o que se E' certo que te m se procedido de modo con-
póde concluir e que o Congresso 11Xa a fo~- trario, mas erradamente e esses ert'os nll.o 
ça publica ann ualmente e o poder e~ecutl - justificam outros, assim como abusos não 
v o póde mobilizai-a conforme as necess1dade.s servem de regra para argumento .. 
publi cas. São esses mesmos os termos.de dt- Não discuto a justiça e mereci '!lento de 
versas leis que tàm fixado !L força pubhca no taes conce>sOes que podem ser mm~o .JU:Stas. 
Estado de Minas. o que discuto â a legalidade e constl t ucwna-

A lei n. 60, de 2~ de julho de 1892, tlx:an- lidada dellas. . .. 
do a força publica, denominada-Brigada Po- Te nho pois essas duv1d~s em meu es ~mto 
licial-distribuida pelo Presidente; deu-ll~e e portsso levanto essa si mp les prehm1n~r, 
auctorizu.ção para mobilizai-a e nem podta sem en!rar no exame d.o merec t m.~nto .ta 
deixar de ser ass im sr. Pces idente, po rque concessao, que não duv1do qu e seJ ,l mm o 
a for a olicial à n{obílizave l, não tem ~e- ju sta e mer·ectda;. mas e.m. todo o easo me 
siden~ia pem parte nenhu ma; ell<t se localiza parece que o pro.Jecto . e mconstttuJ ' ~?tal.tDe
em todos os pontos do Estado onde quer que sejo, entretanto, ouvtr o pa.recel' %1 us ~a
a necessidade ex ija a su11 presença, e o po- da commis ão , que o deu para a tscuss o, 
der executivo tem plena competencia para porque bem póde ser q~e, ouvmdo a1 ell~ 
administral·a e distr1bu il-a conl'ol'me as con· passa diss1par essas duv1das que ~~am{estei 
veniencias do Estado. em relaçli.o ao favor· que se preten e azar. 

· · · · e' · conclusão ctu e (Mu,>to bem l) · Ora, SI e ass1m, SI essa _a . . 0 sr Joac uimAlvares (barito de S. !• e-
resulta da disposição constituciOnal, e claro raldo)·:_Sr !Presidente tendo tido a 
que nãO ha nenhuma lei, .e nam pófe b~- honra ' de Ú nrecer ;obre este pt•ojecto, 
ver, que vi~sse fixar , lo ~altzar uma p arte da não posso d~i~ar de dizer sobre elle algu 
força pubh ca nesta Capital. . mas palavras. . . . . 

E' certo que uma dtspos1ção se ~ne llJante A petição que ro 1 su)~lta ao conh e~1mento 
existe na c onstituição .Ft.J derul, o1ygo 48 n. do Senado dizia 0 segum te : «requer ta o te-
4 e 11 tlo Estado auctor1z u. a cre~çao de u.ma nente ~'ranci sco da cruz que, t~ ndo-se con-
milicia cívica na capital ; mas , aw~a assun , cedido ca~as aos officiaes da Brigada com re-
auc toriza sua mobilização e a das Jor·ças mu- sidencia na nova Capital lhe havia s1do m-
nicipaes, no caso de grave perturbação da cluido na lista com outro.s se~s collegas., ~as 
ordem publica . que achando-se em serv190 iora da C~p 1tal 

Por tan to và-se que a força policial à e te'ndo-Re publicado o edttal ?om 10 d1as de 
movei e nio temos lei alguma que a loca- praso, apenas, não poud~ po~1 s~o ~eq ~~rer a 
lize em qualquer ponto aqui no Estado. tempo; e, por essa razao , v1n a pe . tr ao 

· con"'cesso que concedesse a elle , o mesmo 
Ora, si a lei n. 3 chspoz que o ~over?o v o ue se concedeu aos outros seus com-

mandasse c?nstru ir c~sas pa ra os l .unccl~~ faano~ei~os . Ora a com missão ac hou -s~ j ust!l'-
n·arios pub~ICOS 9Utl ttcv.es~~n; ~orla~·~ ~~! ~ente nessa elhergencia-de saber SI devta 
dencia obr1gato r1a na apt a • c ' der a esse tenente Oi! fa vores que se 
não havendo .lei nefnhuma, bnl.em po~e~~~a~~- ~~~~=deram aos outros-porque elle aEegava 
ver que localize a orça pu I C a n • · · usta 
não devemos legis lar sobre esse assumpto, uma razão. n:u l t~à~do ~scrupulos não as-
mandando constru iy .casas para uma c~rta A commlss~oo~ado nos documentos j untos 
parte da força pohcml .qdue por ~onty~~~e~~ la~~~ ~~~-~0 si esse olflcial t inha ou não 
cias publicas tenha re~l anota te ec . ·d·- di~eito a essa casa, pediu in formações ao 
Capital do Estado; e, SI não se em prece I o e o overno mandou dizer que essB 
do assim, eu croi~ ct,u\ te/f·set'tcoi~~;e~~~= ~flt~~~f havia.gperdido o direito a casa po?·que 
ditlo mal os preceitos .c a . ons t .u êl tinhrl ?'equeddo em t.empo. 
que a disposição constttuclOn:l e ela~~ te ~ - n Joá se vé portanto que o governo dissipava 
exc . , s.r . Pre~iclent~, lque ~g~ epc:r~eita~~~~~t: ess~s duvidas dacommiss~o . Ora, justamendte 
do reg1men t mpen~ , s · . _ ue esse otnc ial requer ia é que, não ten o 
que diversas. tenta~tvas das antigas assem o q ido a tempo por estar ausente em ser-
blàas p rov inClaes tl~e.r:lm por f}m crear . a ~~~~~ublico vin ba agora pedir ao Cong!•esso 
força publica e mo?thz~ l-a con otrmet os m- lhe ftze~se o mesmo favor que fez aos 
tuitos do poder leg1slattvo; entr~ an. o essas que 
lei s foram consideradas inconstttt~clOnaes e ou~~~~~s condiçOes a commissão despachou 
algu mas atà cassadas por esse mo 1vo, por- t 
que a força publica é movei e tica á dispo- favoravelmen e. 

A. S.-26 .. 
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O nob1•e Senador argumenta justa n:ente 
_sObre o tal. Jw·e crmst •lu ,·nd r, ; dle acbu que 
esses !lfficmes da Br·ig;Hla Irão têm di1•eito u 
ess~~ cas1:1s : a c~· mmrs~ão não ent rou na. in -
dagação dessa dt1Utrinn, p/Jl 'que considerou 
unra C< •Usa que .JlÍ e~ta a vencida. 

Si o Senado enterrde que os officiaes da 
BriJ!IIda nl'io t.'- m direito a casHs na. nova Ca-
pit~Jl, é tomar as provid eucias no sentido dt:l 
fazer cnm qu e tambem os utnciaes que Já 
têm esshs c"sas entl'eguem-nas au 
governo, ou, pnr uut.r·a, é reiJaver es ~as ca-
sas, (a!J"iados); mas t iral' o di re ito a casa na 
nova Caprtal a. esse P"bre homem, quH, co-
mo os outros tem diJ'eil o a elJ., , e quB n ~iO 
requt'reu a tempo po r e'tar em serv iço du 
Estado, eu não êtC ho justo. (Muito bem). 

O sr. t :. tle llrJtto :-(Nao devolveu o 
seu drscurso.) 

Nãu Ir a vendo mais qurm peça a P'davm, 
encerra. se a di ~c u ~süo, e, p rocedendo se á 
VOtaçãn do pi'Ojecto, e O mesmo rejeit,tdO eru 
escrut.irrio secr·eto, por oito votos con tra 
seis e vae a arc lnvar-se. 

PROJECTO N. 14 2. DA CAli:IARA 
Campos de demonst1·ação 

E' li ~ l o e entra em l. " cl is ru ssão o pr~j ecto 
n. 142, da Cam >~ . l a, do corr·enr e anno. de-
signando a cidade de Montes Claros e ont.ras 
paru u fundação de campos de demun~tra 
ção. 

Não h-1yendo quem peça a palavra, encer-
ra-se ;~ ch scu~sào e procedendo se á votação 
do pr'OJ •·ctu, é o mes 11 10 l'eje itado e vae a 
arctli vnr s~ , olflciando-se a respeito à Camara 
dos l:! rs. De putado ~ . 

PIWJ I~CTO N. 140, DA. CArtfA RA. 
Licenç•t a div~rsos se et·en i. U'li"ÍOS de justiça 

E' lido e entl'a em 3. · di scussii.o coo jun-
ctamente ~om as emendas jli appróvada~ em 
2. 3 , o JH'O.Jeéto n. 1~0, da Ca1uara, do cor· 
rente a r111o, concedenrlo licença a diversos 
serv ... r.tuarios de justi ça . 

Não lta ver~ do quem peça a palav!'a, en-
cerr<t-se a dJscussàu. e JH'OC tJ de n~io se á vo-
taçãn, em e-crutinio secr•eto, é o pr·ojecto 
appr·ov»do com as emendas, por 12 votos 
conrr·n 2, e remettido á commtssão de Re-
dacção. 

PROJECTO N . 139, DA CAMARA 
Pt•m·og•tçílo de ·pmsos â. Companhia «Viação 

Fe?Tea ~aptt ~ahy » e â. E. F. Oéste ele Mi-
nas. 
E' approvado sem debat e em 3. · discussã.o 

e vae á co'rnmissão de Redacção, o projecto 
n. 13\J, 1lot Camara, do corrente anno, sol;re 
prort~gal{âo de prasos á Companhia «Viação 
Ferrea Sapucahy » e á. E. de FtJrro Oéste de 
Minas. 

PROJIWTO N. 144, DA CA MARA 
Fixa o subsi!lifl pa1·a o P1·esidente do Estado 

e p·t?' •· os memb1•os r.to UongreSS'J du1·ante 
a f'uttwa legzslatura, 

. E' lido e _entra em 2. • discussão, por ar-
tigos, o proJecto n. 144, da Camara, do cor-

., 

rente anno, fixando o subsi dio p~ra o Presi-
dente du Estu-10 a para. os 111 embrus do Con-
gr·esso, dumnte a futur~:t Ieg1S IHLUI'a. 

Os arts. 1. · e 2.· são appro1aJos sem 
deha te. 

Ern drscussão o fl rt. 3. · 
O sa•. ~e el• o l~rnncn : - SI' . Presidente, 

vou occy pa.r a atte nção do en : do por· al-
guns ll'J IIIUtO:< , porqu~ ttJnho e~cnr pu l o .-. em 
voLar e~~e ar·1,1go por suppol o munrft-Sia-
ll+hnt.e in co nRtrt • cional.- Lendo o ar·1 .. 19 da 
C ~• n st ir. uiçã o tlu Es tadn, ve nH,s o Srl i! Uirrle : 
(Le) Dur·mne as ses>ões, reetbe:·ão os Se-
uaclo r·o,, e os Otl pu t.ados um subsidio pe·cu-
ni arro tli! Ual e ;.juda ele custo, qu e st·rão 
l'lxados pelu Cou gl' sso no l'lm de c: ela. logrs-
hl tura par·a a ~eguin tH » A Con-t•tukão 
J\linuira. reprod uziu o art. 30 da anr.iga Cun-
st it ui r;ão do 1urperio que as- im dr~purtlia:
Os depu ta : o~; vencerão durante a~ ses -ões 
um ~ ui.J , idio pecu ni arr o taxado no fim da 
ult! mu se~s<'l o d<! I -gi:< l·1 tu r a eut•·C·-rl Pn tA. 

A Constitui<,:f\0 Por•tugueza con um iuentica 
di s p os+~,:li · nu »rt. 38. 

As in:<tl'U .,:ões Hnnex» s ao dect·eto de ~de 
julho cl t~ 1 13~~ . qu e convocou a a~sem b l é a 
Con st.ituinte e Legislativa foram o pT'imeir~ 
act.o qu e tnxuu o subsidro a"s depu tad os. 

p,,r·a ca da se~são fui n,ur·cado o sub-rdio de 
sei:< mi l cr·uzados no capitu lo 9, § 4. · das 
in ~ tr · u c~· ões IHJll exas ao .. ec re to de 2G de 
marçn d · l824 , ou tiOus contos e quatrocen-
tos mil r-é i1:, C•1 lllO se expr1mo o art.. J.· da 
Lei n. 53 de 7 de outub ro de l ?::l:~ e o 11rt. 
I.· dft ler n. 143, de ~O de 011tu bru d"' J:l83 
mandada vi gol'ar pela lei ele 13 da >e tem hro 
de 1852, t»rnhem mandada v i g• ~r:- 1 r pelo de-
cr·eto n. 1329. du 17 de ago ,; to cl é lR66 . 

O decr·-to n. 2.097, d.., 30 de janeir" dB 1873 
mandou que e:'se subsidio l'o,se cOm!JuLado' 
segun~lo o padr!io m~ net.ario de 1 8~4 , e pag~ 
no pr·mcrp1 o da l l:l~t ! slatura com a ditreren-
ça do 'alur da moeda. 
. O decreto de 12 ele j~lbo. de 1875 ampliou 
as ses&ões extrao t·dmarws o dito decre to de 
1873. 

O Senado lendo a disposição da Constitui-
ção e att,..ndendo ao que acab(1i de dizer se 
convencer·á de que a comper e11 C a do Con-
g1·esso, limita -se unica e e~t r 1 ctamente á. 
l:lxação d .. s uh~idio para a legisl;I!Ura seguin-
te . p11rque o leg tslador teve em vista a que 
o memb· o do Con!!resso, parte intl:'r r·ssada 
nelle, não deveria fixar subsidio J!UI'a olle 
mesmo recehel -o. 

Ue modo que deu-lhe attribui çiín só para 
fixai-o para a legis latura segar ut", ma.•, como 
o Senaclo ve, essa attribuiçno limita-se a isso 
u .nicamen~e, !'•~produziu, porta.u to, conro já 
d1sse, a d1sposr.,:ão do art. 39 da ConsLitui-
Çl.iiJ do imperro. 

Si flze, ·mo~ um estudo do dir·eito compa-
rado de outr·as constitukões, lwveutos de 
ver que as outras constrtmçõe~ republica-
nas •. como a da França, por .. xemplo, que 
retribue os membros do corpo le~is • ativo, faz 
começar e~sa rutribuição do dia da eleição. 
A _Conatitui~ão fr·anceza assim dispõe e a 
lei que r~"gul... esse preceito é a d11 30 de 
novembro de 1875, que deu a cart a rleput,.do 
e ~>enador 9,0u0 francos annuaes desde o dra 
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da eleição, e alies os recebe m mensalmen-
te. A cn n ~ ti t. ui .ão por-tu gueza art. 38, ê~ bes-
p;rnh o l ~ a belga a r·t. 5't, a ar•gent.i na, Ul'U-
gu 1ya etc . r···t.l' hu em. Só a italiana trrt. 50 
e poucas outt•as f;~ zem o c;Lrgo grutuito. 

Pu r n• IJ ITO 1.e!llJ.lO eotend1·u se que o man · 
dato popnl ur dHver·ia se t' gratuit.o até me~ 
mo COI IIO 0 13 o cor·rect ivo dO su[r·agio uni -
ve sa l pat'<t o ~ paizes qu o o adopt.a rn, enr.r·e 
ta1rto s<~ bo mus que 8$Sa gratu idade a f'a~tal'ia 
do nHuJdatiJ todos aq 1J ell1·S que não t i-
vessem for tu na, embora tivessem capacida-
de. - er· a o pT'erlom tlli O da plu t.o cr·~t cta, e 
era i nd i~pen~ave l que as aptid õe!'l 1 ecu-
nh··cid s !'os~e11 t ap1·ovei tadHs e, por isso, 
o l e~i ln.dn1· teve em visra ret.ri bUt r o ma n-
dato ê!pt'"Veit. nd" áquelles que niío t.inba.uJ 
for·tu n 1 p.4 r11 se nHur ter r~ · gu larn re nte com a. 
repres l" nthçl'l o que n cargo exige. 

Oru, <:1)0 att.rib uir; õ c~ tiu das 11 0 coqJO leg i ~
lativo l· lll out r·:•8 constituições c .. u ~e n e J'es, 
quer· l'•·publir-Hnas, quer· nã• ~ , tive1 am em vis-
ta, c1 nw cl ssil . a ma rnnr~n .,:ã.o co u .Jl~ n a da 
pos ç:lu quH occu p r~ vn.m 1 s membros do c .r . 
po l egi ~l at . t \'n; ele maneira que v. oxc. vê 
qu .. o pen ·a • ento polit.ieo nlio pod ia 'er o 
de tr .. n ~.< f'O I ' L11 tU' o represe ntante do poder le 
gi,.. la.t1vo em er11pregadrt publico suj e to a 
pon 1o e a Lle::; .·onLus por f'a. ltas . Este pensa-
mentlt é o m•·smn do Congl'eSsQ Ft· der<~ l. 
cuj .. s pror'OI!Ilr;ões são remu neradas , o que 
não e dú com u sco. 

0J'n, ,;i o su iJ,. idio é dad o so mente durante 
as ~ ~'~'~ões , é evidente que nrr.o se pod e de 
terminul' UllJ I:l. cliCtl'ia pal'U OS <'OI1 gl'es;: istos . 

No tempo do lmperiu, em 1860, o depu-
tado Sel'gio de l\'lacudo ap r·esentou u m pro-
jacto de le i lll ·d'ca urlo o subs idio de 20; dia-
r ios a ~ s memiH'OS do Co n gf'es~ o. E~ te pl'o-
jecto m erec~< u v t vis~<ilna oppos içilo n ;~ qu ., IJ e 
tem pf) H Clthi tt por' inconstituc10nnl, porque 
a C1•nst it.uiçiio Li ... u sttbs idio aos nr embr·os do 
OongTe-so, du rante as ses~ões e não duran-
te os di as de t r·aballio. 

Assim, sr . I' J'•·•si dente, v . exc. vê que, sob 
e~se punto d t~ vi sta, o art. 3.· do pr·oj ec ~ o é 
incon ~tl t . u cio n ; , J. Demais, si o Congresso 
tem compot.e ncr1:1 sr\me11Le para flxar o sub · 
sidio dos "longT·'· sis•n.s pa)'[L a J e gis l ~ tura 
segu nte, fa lta lhe com petencia para legislar 
sobr·e o modo de perceber·om alies es~e mas 
mo snhsitlio: isso é mataria puramente re· 
gimtmta l. 

Si a Camara ri os srs . Deputados tiver de 
adopta r· um Romelhante preceito, que, a. meu 
ver. é liUilli lb;wte p;r.l'a toda a corpo ração 
legislativa, poderá fazel-o no seu respectivo 
r egh11 ento, mas não pôd e, sob pena de in · 
fring-ir· as attr bu i.,:ões qu e nos compete, fa-
.zer vingar esFa mesma id ó~ para os senado-
res que pedem, ul1its, adoptal-a no seu regi· 
manto interno. 

Ass r m, sr'. Presidente, se ja porque a Con· 
stitui ~,:ii.u !'afira w a•• t empo de sessão, s ... ja 
porque uma das C <~ m aras não possa lef! islar 
com r· .. laçf\ o ·á economia interna da ou tra 
Camu.ra, qualquer que seja o aspe<4to sob o 
qual 1 ncal'emos a drspn~i~;ão do art. 3. · do 
proj ectu, de 11Jodo algum podemos ada-
ptai-o IIOJ'que sef'ia humilh ante e desairoso 
para nós . 

Portant o, por esses principias fundamen-
tu•·s e C• ns tir.uciunaes que ac,.dJO de ex 1õr, 
ve nho declal'al ' a v. exc. que voto contra. o 
art 3. · do proj ecto, me mo pam atfir'm •r a 
cumve e11 cia cou•tituc i nal de que estamos 
inv e~ti d1 s. ( Mut·1 111-m !). 

O s1•. tcebello Hort" : -(Não devolveu 
O 8\JU di , CIH'Sll ) 

u sr. ( 'nmiiJo de il ritt o :-(Não devol-
ven o seu di. curso ). 

E' lida, apoiada e posta em discussão a 
seguin te 

Sup pr im a-se . . e ces!:ar·á no caso de au~en
cia. xcedente de 9 . e,;sõ.,s. 

S<da da .~ sessões, 3 tle setembl'O de 1898.-
Camillo da 111-ltLo.- NI:l ce ~ io. 

O s1•. J•·nquim Alvtn•t•s (barão de S. 
GeralJ : - SI' . Presidente, não pl'"tendi a. to-
mal' parte no p r·esente dBbate, mM devo pa-
dn' no Sena.rl o dou~ minutos de attenção para 
cl •·cltrraJ' qu e vo u além do nobre senador, o 
sr . l{ehéllo Horta. 

Eu não vejo q ne seja cnntrn. a Constituição 
as ~ a IHi qu ti veiu da Camara dos sr·s. Depu-
t,udos por·que, quando si diz-vencer·á o sub-
sidio d u r·ante as sessões-nil o se deve enten-
dei' li tteralm ente ; quer dizer :-o Senador 
que co rnp <~ re cer ás ~essões-por4ue do con-
tr'1tr·io ser i ;t um abou r·do . 

Portanto , parece -me que não é inconsti-
tucro nal es~a lu i. 

Quanto , porém, ao praso de 9 dias que se 
dá . .. 

0 SR. NECESIO T:A.VARES :-Isto Ó que é hU · 
m i I ha nt.e. 

O s R . BARÃO DE S. GE RALDO :-Eu não acho 
que sejn lmnrillian te um a loi que e decrtJta-
da pelo pr·opt·io Congresso. 

Est.amos dH11do um exemplo de morali-
dade. ( 7' uc,• m s~ dlle•·sos ap,ytes). 

Eu, portanto , votaria uma lei que deter.: 
minas>e que o subsidio só seria vencido 
polo S~n ado t • que comparecBsse ás sessões. 
Isto ser ta n1uito mais curial do que marcar-
se nove di>HJ, tnesmo porque fi nariam aboli-
dos os attest.flrJos de molestia. etc., que são 
mu ito ma i ~ hu milh antes. 

Tenho dito e fundamentado o meu voto, 
O sr. iUel lo Franco: - Pedi a palavra 

para apres L• ntar uma emen:la suppres~iva do 
art. 3.·, elY•Hnda que está. de accôrdo com 
as di sposição dos arts. 14 e 15 da Consti-
tu ção : (Le) 

Portanto, parece-me que essa materifl. e 
pur·amente regimental; qualquer eLos dous 
ru mos do Podei' Legrslativo pois poderá ariop-
tar essa di ·posi ção e e por isso que apre-
sento a emenda suppress iva. 

E' lida a seguiute 
Emenda 

Supprima-se o art. 3. 
Sala da s s ~~ ssões , 3 de setembro de 1898.-

Mello Fran r!O, 
Aooiada e pof\ t.a conjunctamente em dis~ 

cussã ~ ,, ê e~ta. encerrada sem mais debate e 
procedendo -se á votação da. emenda. suppres · 
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'!liva, é· a mesma approvada, ficando prejudi-
cada a emenda ofl'erecida pelo sr. Camilhil de 
Britto. 

O art. 4: é approvado sem debate. 
Adaptado em segunda para pas~ar á ter-

ceira discussão, vae o projecto com a emen-
da approvada á commissão de Finanças. 

0 SR. BERNARDINO DE LJMA, obtendo a 
palavra, pela ordem, pede para se consignar 
na acta que votou pela emenda do sr·. Mel-
lo Franco, por entendsr que a mataria é 
ant<'lH r~gimental do que mataria que deva 
ser incluída em um projecto de lei. 

O SR. PRE8IDEN1'E declara que o pedido 
do nobre Senador será Httt ndido. 

0 SR. NEOESIO TAVARES, obtendo a pala-
vra, pede tam bem para se consignar na a c ta 
que votou contra a emenda por entender 
que tanto o Senador como o Deputado só 
dev,em perceber o subsidio da data. em que 
comparecer~m âs Ressões. 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, obtendo a palavra, 
faz identica declaração. 

0 SR. REBÊLLO HORTA, obtendo a p9lavra, 
pede BIJ'U almente para se consignar na acta 
que votou tambem contra a emenda do sr. 
Mello Franco, não só por entender que as 
disposições do art. 3. · nada t em de inconsti 
.tucionaes, como tambem por lhe parecer 
que ellas nada tem de humilhant1e para os 
membros do Congresso . 

0 SR. PRESIDENTE declara que 'o pedido 
do!! nobres Senadores será attendido. 

O SR. J.o SEOREATRIO, obtendo urgencia , 
faz a leitura de um officio do sr. l. · Secre-
tario da Camara enviando o seguinte 

PROJEOTO N. 155 DA OAMARA1 1898 

Or·çamen to do Estado para 1899 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : , 
. Art. 1. 0 A receita do Estado de Minas Ge-
raes para o exercício de 1899 fica orçada na 
quantia de 20.905:700$000 e se comporá dos 
seguintes impostos e contribuições : · 

Renda ordinaria : 
§ l. · Imposto sobre generos 

de export11 ção. ...... .... 16.000:000$000 
§ 2. · Idem, sobre generos de 

consumo de fóra do Es-
tado...... . .. .. .. .. .. . 1.300:000~000 

§ 3. · Taxa do sello, inclusi-
vé custas judiciarias... . 1.180:000$000 

§ 4. · Passagens em estradas 
de ferro particulares.. . . . 250:000.$000 

§ 5. · Taxa de herançus e le-
gados, inclusivé trans-
missões em linha recta... 750:000$000 

§ 6: Cobrança da divida 
activa... . . . .. . .. . .. .. .. . . l2:00C$000 

§ 7. · Imposto de aferição do 
sal...................... 95:000$Gl00 

§ 8. · Renda da Imprensa Of-
flcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260:0003000 

§ 9. · Producto da venda de 
terras devolutas.......... 20:000$000 

§ lO. Juros de quatro apo-
lices.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 200$000 

§ ll. Taxa de matricula e 
annuidade nos estabeleci-
mentos de instrucção .. .. . 

§ 12. Renda dos terrenos 
di(lmantinos ........ .... . 

§ 13 Imposto de 5 "lo sobre 
a exportação do ouro .... 

§ 14. Quotas com que con-
correm as empresas pri-
vil egiadas, para o servi-
ço da respectiva fiscali-
zação ................. . 

Renda extraordinaria: 
Multas por 

infracções de 
lei!' , regula-
mentos e 
contractos... 36:0003000 

2 JUT'OS de di-
nheiros do 
Est~do depo-
sitados em 
bancos,inclu-
sivé os im-
po~tos de 
transmissão 
a que sere-
ferem as leis: 
addicional,n . 
2, de 28 de 
outul)ro de 
1891, e n. 18, 
de 29 de no-
vembro do 
mesmo anno , 
que tem sido 
classificados 
em renda ex-
traordi naria, 
nos orçamen-
to~ an teri0-
res.......... 50:000.$000 

3 Reposições e 
restituições, 
inclusivé o 
producto dos 
proprios do 
Estado, por 
venda ou ar-
rendamento, 
e renda da 
nova Capital. 180:000$000 

4 Producto das 
fianças cri-
rnes... . .. ... 5:000$000 

Depositas: 
Saldo ou exces-

so entre os 
recebi man-
tos e as resti-
tuições ..... . 

100:000.$000 

10:000$000 

200:000$000 

107:500$000 

271:000$000 

350:000.$000 

20.905:700$000 
Art. 2. · O governo fica auctorizado a rece-

ber e a .restituir os dinheiros do emprestimo 
do cofre dos orphtros, caixas economicas d9 
Estado e os de garantia de fianças e deposi-
tas de outras origens. 

20i 
- ,-

O saldo que produzirem estes depositas 
será empregado nas despesas do Estado, e o 
saldo das restituições será levado ao balanço 
do exercício. 

Ar-t. 3.o Durante o exercício de 1899, fica 
o Presidente do Estado auctorizado a des-
pender a quantia de 20.797:575$365 pelas 
tres Secretarias de Estado, conforme os ser-
viços especificado~ nos seguintes paragra-
plws : 
§ l: Secretaria 

do Interior : 
I. Spbsidio ao 

Presidente 
do Estado. . 30:000i000 

li. D e s pe s as 
com illumi-
nação, con-
servação do 
P a l a cio . . . 2:400$000 

III. Pessoal e 
expediente 
da Secretaria 
do Interior . : 62:849$000 

IV. Subsidio 
aos Senado-
res.... . ..... 88:320$000 

V. Pessoal e ex-
pediente da 
Secretaria do 
Senado . . . . . 37:564.$000 

VI. Subsidio 
aos Deputa-
dos........ . . 176:6403000 

VII. Pessoal e 
expedi ente 
da Secretaria 
da Camara 
dos Deputa-
dos, sendo 
1:200.$ para 
e quiparação 
de vencimen-
tos dos offi-

ciaes . . . . . . . . . 51:5003000 
Vlll. Ajuda de 

custo aos Se-
nadores e 
Deputados.. . 36:000$000 

IX. Apanha-
manto de de· 
bates.. . . . . . . 36:000.$000 

X. Aluguel de 
predio para 
aCamara dos 
Deputados.. . 12:000$000 

XI. Magistratu-
ra e justiça 
do Estado . . • 1.920:000$000 

XII. Pessoal e 
expedi ente 
da Ser.retaria 
da Policia.. 67:407$000 

XIII. Carcerei-
ros das ca-
deas do Esta-
do e peosoal 
da de Ouro 

Preto.. .. ... . . 51:504$000 
XIV. Sustento, 

curativo ·e 

vestuario de 
presos po-
bres . • . . . . . . 350:000$000 

XV. Diligencias 
policiaes... • . 30:000$000 

XVI. Colonias 
c o r r e c cio-
naes agríco-
las. . . . . . . . . . 30:000.)000 
XVII. F or ç a 
publica: 

a) Pessoal da 
Brigada .. . ... 1.583:790J500 

b) Etapa para 
2.079 praças, 
a 1$500 na 
médio .. ...... !.138:252~500 

c) Farda mento 
para 2 .079 
praças, a .. . 
150$000 . ... .. 311:850~000 

d) Ajuda de 
custo a offi-
·ciaes em di-
ligencia. . . . . 5:0003000 

e) Grati ftc!l ção 
a r eengaja -
dos, a 200 
réis.... . . . . . . 20:000-iOOO 

f) Forragem e 
ferragem pa-
ra os ani-
rnaes da Bri-
da e forra -
gem para os 
dos ol'ftciaes . 70:000$000 

g) Aquartela-
mento, en-
te r r amento, 
expediente e 
lur... . . . . . . . . 70:0005,000 

h) Compras de 
armas . . . . . 31:580$000 

XVIII. Saúde 
publica: 

a) Pessoal da 
Directoria de 
Hygiene, in-
clusivé o en -
carregado do 
serviço de 
propbylaxia 
sanitaria..... 150:000$000 

b) Material, in-
clusivé a 
quantia pre-
cisa para ac-
quisição de 
objectos p~
ra o custeiO 
dos laborato- · 
rios e para 
objectos de 
expediente.. . 50:000.$000 

c) Quotas para 
o expediente 
das delega-
cias de hy-
giene e va.c-
cinação. . . . .. 55:280$000 



XIX. Soccorros 
publicos. .. . . 50:000$000 

XX. Auxí li os : 
a ) Aos h••spi-
taes de Ouro 
Preto, M• •n-
t e s ClaJ•os, 
Grão Mrogol , 
HalJiPa, Dia· 
maut in a, Pi-
tan guy, Sa-
bará,, :::l11n ta 
Luzia, Sete 
Lagó&s, Bae-
pen oly , Bnr-
baceJIH , São 
Jo ão d'E I-
Rey, Ln.vPas, 
Caldas, M<u i-
annu . Passos, 
Ar u s s uahy, 
Ouro Fino, 
Tbeophilo Ot-
to ni , S. Gon· 
çalo do Sa-
pucahy , Pa-
r acat.ú, Cur-
vel lo, Serro, 
Mar de Hes-
panh a , Parà, 
Turvo, Hom-
fim, Rio Pr·e-
to, C>lmpa-
nh a, Ponte 
NoYa, Formi-
ga, Lenpoldi-
na, Juiz de 
Fól'a, Mmas 
Novu~ . DÓI'es 
da Bóa Espe-
ran çu, DÓI'es 
do lnu nyà, 
Ol iveil'a,Ube-
raba, Itape-
cerica, e llol!-
pici os de ali-
ena dos rle Ita-
bim e Ponte 
Novu , a . .. .• 
2:000 000.. . . . 82:000$000 

b) Annuidades 
aos bospicios 
de a li onados 
de S João 
d' El -Rey e 
Diam a ntina, 

a5:ooo .ooo .. . 10:000$000 
c ) Assisten-
cia a a liena-
dos no Hos-
pício Nac io-
nal.... . ..... 10:000$000 

XXI. Ins lru-
cção prima-
ria .. . . . . .... 2.956:650$000 

XXII. Escolas 
NornHt es, pt!S-
soal e cu:steio 593:650$000 
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XXIII. Auxilio 
a escolas nor-
maes muni ci-
p :.es: 

De Barbacena, 
Tres Pontas, 
!ta j u bà, Serro 
e Set.e L~goas, 
a 15:000.,ii cada 
uma ..... .. .. . 

XXIV. Interna-
to do Gymna-
sio Mineir·o : 

a) Pessoal. ... 
b) Sustento de 

a.lumnos e 
do pe~soal do 
serviço mter-
no ........ . . . 

c) Custe io dos 
gabi ner.es e 
la horatorios .. 

cl) Medicamen-
to~ , livros, 
o~jectos de 
esc ripta e la-
vnge m de 
r oup rl .. .. .... . 

e) Meuico -
vencimentos 

e gJ'a tstlca ção 
add ici onal. .. 

f'\ Expediente. 
XXV. Externa-

to do Gy mna-
s io Mineiro : 

Passon i e ex-
peuiente ..... 

X V l. Escola 
de Pharma-
cia : 

Pessoal, expe-
diente e ma· 
ter· i ai. ... 

XXVII. lnstitu. 
t.o technico e 
pro fi ss i onal 
de Barbace-
na : 

a) Pesso11l. ... 
b) Gratificação 

addscional do 
pess••a l de 
nomeação .. , 

c) Aliment:.Jção 
dos alumnos 
e do pessoal 
do servi~,:o in-
terno . ... . . .. 

d) Vestuario 
e ca lçado .... 

e) L;o vagem de 
roupa . .... .. 

f) Medicamen-
tos, JiVJ'OS e 
ob,jectos de 
expeuiente ... 

U) Material 
para as offi-
cinas ..••.. . . 

75:000$000 

134:400$000 

5o:ooo,snoo 

5:000$000 

30:000$000 

4:320.sono 
2:000,$000 

103:568$000 

48:000$000 

5:280,$000 

40:000$000 

20:000$000 

6:C00$000 

3:000$000 

8:000$000 

( 

.. 

h) Illumina-
ção ........ .. 

XXVIII. Sub-
venções : 

a) Faculdade 
Livre de Di-
reito ........ . 

b) Asylos de 
orphãos de 
Diamantina, 
Ma ri a n na, 
Barbacena, 
Juiz de fl'óra 
e S. Francis-
co, em S. 
João d'El-
Rey a 2:000$ 

c) Recolhi-
mento de or-
pbãos em S. 
João d'El-Rey 

cl) Asylo de S, 
Luiz, em Cae-
thé .......... . 

e) Gymnasio 
Baependyauo 

f) Seminarios 
de Diamanti-
na e Mari-
anna ...... .. 
g) Collegios de 
Diamantina e 
Marianna . . , 

h) Instituto 
municipal do 
Fructal ... , 

i) Collegio de 
Macaúbas ..• 

j) Lyc eu de 
Tbe .. phllo Ot-
toni ....... 

k) Lyceus de 
artes e offi- ' 
cios de Ouro 
Preto e Dia-
mantina a 
5:00 $000 .. . . 

l) Collegio de 
Mar de Hes-
panha ...... 

m) Extern .. to 
. de Pitanp;uy. 
n) Seminurio 
de Pouso Ale-
gre, lo~o que 
se ii;StH!h.r .. 

XXIX. Archivo 
Publico Mi-
neiro: pes -
soal o expe-
diente ... . . 

XXX. Passa-
gens em es-
tradas de fer-
ro e tele-
grammas .... 

XXXI. ImprPs-
sões e publi-

3:000$000 

70:000$000 

10:0003000 

2:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

8:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

10:000.$000 

10:0G0$000 

5:000$000 

5:000.$000 

10:000.$000 

40:060,$000 

30:000$000 
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ca.ções na Im-
prensa Offi-
cial......... 120:000,3000 

XXXII. Expedi-
diante com 
eleições esta-
doaes .... .... 5:000$000 

XXX!ll. Sello 
postal para 
a correspon . 
dencia om-
ficial . • , . . . .. 30:000$000 

XXXIV. Even-
tuaes.... . . . 16:000$000 11. 299:865$(}~ o 

§' 2. · Secretaria das Finanças 
L Pessoal daSe-

creta l'ia das 
Finanças . . . . 160:920$000 

li. Expediente 
da Secretaria 
das Finan· 
ças. . . ....... 2<1:2003000 

lll. Recebedo-
ri a de Mi-

UftR ! 
a) Pe~Anal .. ... 

161 :600$000 
b) M;o tt•rtal. ,. 

38:400 jOOO 200:000$000 
IV JurMe amor-

tização da di-
vida f u n-
dada: 

JuroR . ...... 
4.008:411 $250 
Am.,rtiz~t ção 

l.249:622$1l86 5.258:034$136 
V. Pot·cPnt.al!'em 

a ctt!lectores 
e Pscri vães.. 233:000$000 

Vt . Fi~cal ização 
esp ... cial das 
renrlus exter-
t ernas e in-
terna~ ... . . • . 152:000$000 

VII. Pe~soal das 
rec .. bPdorias 
e vigias fis-
caes . . . . . . . • 268:280$000 

VIII. Porcenta-
geiJ' a com-
panhias de 
estradas de 

ferf'O. . . . . . .. . 307:500.$000 
IX. Experliente 

e alu guel de 
c»sHs para 
recebedorias 
e vigias.... 33:400,!000 

X. Juros de em-
p ref!t imo de 
orphãos e de 
dinheiros de-
positados 
par·a fiança 
de exactores 25:000$000 

XL cu~t1•s em 
processos cri-
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mes e em 
causas da fa-
zenda ...... . 144:000$000 

XII. Expediente 
do jury e de 
tribun a e s 
c or re cc i o-
naes . . . . . . . . 1 9:720aooo 

XIII. Passagens 
em estradas 
de ferro e te-
Jegram m as 
offl ciaes . . . . . 20:000.;000 

XIV . Imprensa 
Official : 

Pessoa l. .. . . • 
169:1 ~o.sooo 

Mate i·ial ... . . 
11 3:200..)000 282:3203000 

XV. Restitu i-
ções e repo-
sições.. .... . 10:0003000 

XVI. Aposenta· 
dos e refor-
mados. . . . .. . 259:079$229 

XVll. Despesa 
com ta lões e 
impressão de 
estampi lhas.. · 6:0003000 

X VIl! . Exerc i-
cios fin dos.. . 60:000.3000 

XIX. Eventuaes 4:0003000 
XX. Grati ti ca-

ção proviso-
ri a .. ..... . . . 92:462$000 

XX I. Publi ca-
ções e im-
pressões na 
Impren sa Of-
ficial. . . ..... 30:000,b000 7.569:915$365 

§ 3. · Secr etar ia da Agricu ltura, Commercio e 
Obras Publicas 

1. Pesso !Ll da 
Secretaria.. .. 176:279$000 

li. Expedi ente 
da ec!'etari a. 20:000,BOOO 

Ill. Repartição 
de Terras e 
Colonização : 
Pessoal.. ... 

77:722~000 
Mateei i:J l. ... 
7:000,)000 84 :722$000 

IV. Coloni as in-
digenfts . . . . . . 25:000$000 

V. Commissão 
da ca1·ta goo -
grap ll ica e 
geol.ogi~a : 

Pessoal . . ... 
67:000.:000 

Material .... 
37:000.t;OOO 104:000$000 

VI . Comm issão 
da c a r ta geo -
graphica e de 
limites : 

Pessoa l ... . . 
98:400 ,000 
Material . ... 

57:680$000 156:080$000 

VII. Mediçã:o e 
demarc a ç ã: o 
de t err as: 
Pessoal . . ... 

42:800$000 
MateriaL . .. 
7:200$000 50:000$00(') 

VIII. GI·atifica-
ção addicio-
nal ao pesso-
al das com-
missões geo-
graphica e 
geologica, de 
li mites e de 
terras . . . . . . . 27:940$000 

IX. Obras pu-
blicas. . . . . . . . 800:000$000 

X. Junta Com-
marc ial: 
Pessoal . .. .. 
12:780 )000 
Material . ... 
3:000 .000 15:780,5;000 

XI.lnstitu toZo· 
otechnico de 
Uberaba . . . . . 85:250$000 

XII. Institu to 
Agronorr. i c 0 
de Itabira ... 

Xlll .Subvenção 
á Academ ia 
de Commer· 
cio em Juiz 
de Fó!'a ..... 

XIV . Vaccina 
anti-carb un-
culosa ..... . . 

XV. Fiscaliza-
ção das em-
presasúei:Jgu-
a~ medicinaes 

XVI. Fiscaliza-
ção de estra-
das de ferro. 

XVII. PassagenR 
de telegram-
mas ......... 

XV UI. Impres · 
são e publi -
ca ção na Im-
prensa Of· 
ficial. ... . .. . . 

XIX . Prolonga-
mento da l i-
nh a telegra -
ph1ca do noJ ·-
te, a partir do 
S. João Bap 
t1sta, . . ...... . 

XX . Eventuaes 

55:644$000 

50:000.!)000 

9:600.j;006l 

7:000$000 

124:500$000 

30:000$000 

40:000.B000 

30:000.S000 
6:000,$000 l . 897:795$000 

Art. 4. · Fica q Presidente do Estado au cto-
rizado a abri r creditas supplementares, com 
as formalidades prescriptas no art. 18, da lei 
2.314 de 11 de j unho de 1876 e observadas 
egu aimente as disposições do art. 3.·, da 
lei n . 19, de 26 de novembro de 1891, ás s~
guintes rubricas de despesa da present e lei , 

§ l : Art. 3: Ns. 14, 19, 24, lettr a B, 27, 
lettra C e 30 ; 

( ' 

§ 2. · Ns·. 4, 8, 10, li, 13, 18, e 
§ 3 · N~. VIl e XVII, caso não tenham sido 

sutt101entemente dotadas. 
Art. 5. ' Ca~o a renda ordinaria e a extra-

ardi nada n ii o bastem para a despesa orçada, 
-o Presidente do Estado poderà fazer opera-
ções de credito para cobrir o deficit que se 
verilic<~ r. 

AI-t. 6. · Fica tambem o Pr esidente do Es-
tado auctorizado a fazer operações de cre-
dito para. occorrer ás despesas cum garantia 
de juros e subvenções a empresas auxiltadas 
pelo Est ado, caso sejam insutficitmtes as ren-
das do exerc1cio. 

Art. 7. • Continuam em vigor as disposi-
ções contidas nos arts.10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 e W, da lei n . 19, de 26 de novembro 
de 1891 ; a do art. 6.·. da lei n. 39, de 21 de 
julho ue 1892, e do• a rts. 6 .. ' 7 •. e 15, da lei 
n. [117, de 26 de julhn de 1894, e art. 11 let· 
tra-A-da lei n . 2 11 , ue 19 de setembro de 
1896. 

Art. 8. · Ficam COlh.:edidos ao governo os 
sel!'uintes credttos s upplement11res: de ...... 
4:000 iODO, à ver ha t.lu u. XIII, § 3. · art. 2. ·, 
da lei n. "G27, de 27 de setembro de 1897, e ap-
provado o decreto n. 1.108, de 12 de ma.rço 
deste a nno, pelo qual foi aberto o credito 
supptem~n Lar da quantia de 2:286$076, á. 
verba t.lo n. XI§ 1:, art . 2:, da lei n . 211, 
de 19 de s"tembro de 1896; 

Ar-t. 9. · F toa extensiva a todos os gene-
ros de producção e manufactura do Estado, 
n~o menciOnados na tabella A e 8 do regu-
lamen to expedido pelo decreto n. ·842, de 25 
de julho de 1895, a tau de exportat,~ão de 4 ·t. 
calculad1t sobre os valores otficiaes que lhes 
forem da•tos nas pautas, tendo por base o 
peso liquido dos productos no acto de sua ex· 
por 1 ação do territorio do Estado, continuan-
do isantas dessa t axa as aguas mineraes, 
nos termua da lei n. 160, de I 9 de agosto de 
1896. 

Art . 10. A t axa de exportação do gado vll.c-
cum continúa a ser de 4 ·y. cobrada inte-
gralmente. 

Est abelecidas pelo governo as feiras de 
gado, a taxa seró. duplicada o para que não 
trans it11.r pelas mesmas, em quanto forem 
m~t n Giiai . l!:s ta di sposição, que terá vigor 
desde já , não abran ~e as recebedorias situa-
das fóra. das zonas das feiras . 

Art. 11. · Ficam sujeitos á t axa de 10 réiS 
por kilo os generos mencionados no art. 7 . · 
da l ~ i n 19, de 26 de novembro de 1891, in-
cluid ' na tabella do n. 3. · do decreto n . 82, 
exceptuado o arame para cerca, que conti-
núa isento. 

Art. 12. Fica elevada de 60 • [. a taxa do 
n. 16 da tabella- A-§ I.· do regulamento n. 
931, de de maio de I.· 1896, restabelecida a do 
n 13, Jc~ mesma t abella , para acto::1 ahi meneio 
nados, deNgada nessa par te a disposição do 
artigo 12, da lei n. 227, de 27 de setembro de 
1897, que equiparou o sello do n. 13 ao do 
n. 16. 

Art. 13: Ser à de 2 ·y. sobre seu valor o 
sello dos escriptos ou escripturas de doações, 
bem como o das partilhas dos bens pelos her-
deiros em vida do parente. 

A. S.-27 
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Art. 14. • A insoripção hypothAoaria ou a, 
t~anscripção de immoveis no re l{istro de hy-
pothecas fica sujeita á tara de l [2 · 1. so-
bre o val11r do contracto. 

Art. 15. · As procuraç•Jes ficam sujeitas ao 
sello de 1$ e os subshbelecimentos ao de 
500 róis. 

§ I.· Ficam sujeitos ao sello de 300 réis os 
ao tos mencionados nos ns. 2, 3 e 4 uo § 4. • 
da. tabella-B-do decreto a. 931, da I.· de 
maio de 1896. 

No n. 5 do mesmo paragrapho da tabella-
8-se farão comprebender todas as not11s de 
despa.cbos em territorio mineiro, quer de 
exportação, quer de consumo, quer de esta-
ção a estação, dentro do Estado . 

§ 2. • Ficam elevados : a 10$ a taxa dos 
ns. 6 e 22 do mesmo paragrapho; a 60$ o 
sello dos ns. 35, 36, 37 e 38 e a 1 20 ~ o dos 
ns. 39 do§ 4: e 7 do§ 8: tla ta.bella-B. 

Art. ltl. • As acções cíveis fi r.a.m sujeita.s 
á taxa de 10,; , a té o valor de I :000 ~ . e a taxa 
do n. 16 do§ 1: da tabella-A-do citado 
regula mento as de valor superior. 

Art. 17: Fica m sujeitas ao sello de 40$, 
por a nno, as licenças concedidas pelas au-
ctoridades sanitarias para abertura e manu-
tenção de pha rmacias, para t'a brir.a de aguas 
mineraes e vendas de substanctas veneno-
sas. 

Art . · 18. Fica sujeita ao sello de !50 réis 
por garrafa a vend11. de aguas mineraes e ga-
zosas, a rtitlciaes ou natura.es, que não sejam 
das fonte~:~ do Estado 

Art 19. · As reconducções de funcciona-
r ios remunerados estão sujeitas âs mesmas 
taxas de sello que 'as nomeações. 

Art. 20: O sello de heranl{as e legados 
recahe sobre todos os bens do espolio, ces- . 
sadas as isenções anteriorm ~nte estabele-
cidas. 

Art. 21: Fica elevado a 18 ;01)0 o preço 
das assi gnaturas do Minas G~raes p11ra os 
funccionarios e a 243, para os pa l'ticula rell. 

Art . 22 . • Fica de rogada di spos iç lo da lei 
n. ll7, de 4 de setembro de 189 •, que con· 
cede abatimento ou reducção de 20 1· nas 
matriculas do Internato do uymnas io Mineiro 
(art. 5:). re~ tabelecida a do art. 9: da lei 
n. 14.3, de 23 de julho de 1895, com as mo-
dificações estabeldcidas na presente lei. 

Art 23: F toa. o Presidente do E:st ado au-
ctorizado : 1: a fazer operações de credito 
de caracter provisorio, liquidaveis até a 
época do encerramento do exercício tlnan-
ceiro, não excedentes da terça parte da re-
ceita orçada, como antecipação de receita ; 
2. • a a lienar ou arrendar o ramal ferrao 
de General Carneiro á Capital, com todas as 
suas depandencias, material fi xo e rodante, 
bem como a inst a ll ação de luz electrica da. 
Ca pita l, abrindo o necessario credito para as 
despesas feitas com esses serviços, e fazendo 
arrenadar a r enda respecti va ; 3: a classi-
ficar como divida activa do Estado os debitos 
resultantes do a1iantamento para constru-
cções na Cap1tal, e que devem ser restitui-
das por meio de prestações. 

Art. 24. Continúa em vigor a disposição de 
artigo 16 da lei n. ·227, de 27 de setembro 
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de 1897, bem assim a do art. 8. · da mesma 
lei, fir1:1ndo isento de imposto o vasilhame 
de leite em retorno. 

Art. 25. As custas em proce8sos crime~ 
a funccionarios não remunf! rados serão pagas 
de ac<:ôrdo com o art. 18 da lei n. 17, de 20 
de novembro de 1891, revogado o artigo 55 
da !ai n. 72, de 27 de julho de 1893. 

Art. 26. Fica o gover·no auctorizado, des•le 
já a abrir o necessario credito de 7:000$000 
ao n. VI§ I.· do• artii!'O 2.· da lei n. 227, de 
27 de setemb1 o de 1897, para occorrer ao 
pagamento do aluguel do predio em que 
funcciona provisoriamente a Camara dos srs. 
Deputados. 

Art. 27. Fica o governo auctorizado a 
transfdrir á administração local da cidade de 
Minas: 

1. • O serviço de esgoto e abastecimento 
de agua á Capital e respectiva renda ; 

2. · O serviço de luz electrica e sua renda, 
emquanto não alienada a respectiva instal-
lação; 

Sala das commissões, ~ de setembro de 
1898.-.Toaquim Dutr·a.-Bernardino de Lima. 
-J. Roquette.-Gomes da 6Hva. · · 

O MESMO SR. requer dispensa de interstí-
cio afim de que seja. ·o mesmo project·• da.do 
paro. a ordem dos trabalho." do dia. 5 do cor· 
rente, providenciando·se de modo que a im-
pressão do referido projecto se faça a tempo 
de ser o mesmo distribuído pelos srs. Sena-
dores. 
. Approvado este requerimento, fica o pro-
Jacto sobre a mesa para os Iins conveni-
entes. 

0 SR. CAMII.LO DE BRITTO, obtendo urgen-
cia ofl'erece um requerimento pedindo a no-
meação de uma commissão que, represen-
tando o Senado, vá ao encontl'o do exm. sr. 
dr. Silv1ano Brandão. 

Approvado este requerimento, o sr. Pre-
sidente nomeia para membros da referida 
commissão, os srs. Camillo de Britto, Joa-
quim Dutra e Josino do Brito. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi-
dente designa para 5 do corrente seguinte 

ORDEM DO DIA 
),a PARTE 

3. · o producto da venda e aforamento de 
terrenoR urbanos e suburbanos, bem como 
os terrenos que forem julgados necessarios 
para o serviço municipal, reservando os que 
se tornar·em necessarios ao serviço do Estado 
na area urbana, e os que o governo julgar 
conveniente conservar na area suburbana 
e sítios, para colonização e outros mista- A tà uma llora da tarde: 
rEls · Leitura da acta expediente, apresentaçito 

4.~ o producto das prestações a que são de pareceres projectos, indicações e reque-
obrigados os funccionarios publicos para rimentos. 
amortização e juros do seu debito de casas 
e lotes· bem como o das devidas por particu-
h.res, por adeantamentos feitos pela. Commis · 
são ConFtructora da Nova Capital ; 

5. · Todo o serviço de caracter local da 
cidade de Minas. 

Art. 28. Fica o governo auctorizado a em-
prestar ao município da çapital do Esta~o 
até a quantia de dous m!l contos de réis, 
a juro de 7 ·J. e amortização de 2 ·;. an-
nuaes com garantia de Ruas rendaa, ou •a 
garantir o emprestimo q~e coutrahir o ~u
nicipio nas mesmas condições, para appllcar 
aos m~lhoramentos mais urgentes da Capi-
tal. 

Art. 29. Fica o governo auctorizado a 
adquirir ou construir predios para receb~· 
dorias, abrindo para esse fim o necessar10 
credito. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 3 de setembro 
de 1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, pre-
sidente.-Agostinho José Pereira, 1: secreta-
rio.-Celestino Soares da Cruz, 2. • secreta-
rio. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA, obtendo urgencia, 
ofi'erece, por parte da commissão de Finan-
ças, o seguinte 

2,a PARTE . 
' 

Até quatro horas da tarde 
I.· discussão do projecto n. 155, da Cama-

ra, do corrente anno, orçando a receita. e 
fixando a despesa do Estado para o exerci-
cio de 1899 . 

I.· discussão do projecto n. 149, da Cama-
ra, do corrente anno, auctorizando o gover-
no a ceder o edificio em que funccionou o 
Externato do Gymnasio Mineiro, em Ouro 
Preto, á associação que alli. se organizar para 
a fundação de um Gymnas10. 

1. · discussão do projecto n. 159, do Sena-
do, declarando nulla a deliberação da as-
sembléa municipal de Caratinga, de 3 de fe-
vereiro do corrente anno, sobre as contas 
do agente executivo municipal, do anno an-
terior. 

2. · discussão do projecto n. 156, do Sena-
do auctorizando o governo a conceder ao 
Ba~co Constructor do Brasil, cessionario da 
E. F. Cataguazes, privilegio para a constru-
cção uso e goso do prolongamento da mes-
ma ~strada até o valle do rio Cuietbé. 

Lev11.nta· se a sessão. 

Parecer ao p1·ojecto n. 155, da Cama1·a, 1898 ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA, AOS 
4 DE SETEMBRO DE 1898 A commissão de Finanças ofl'erece para 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS primeira discussão a proposiçll.o de lei n. 
155 iniciada na Camara dos srs. !)eputados, 
qrç~ndo a receita e fixando a despesa do SUl\Dt.At\10 : - Actn.- Apresentação de pa.rece res. 
Estado para 0 exercício de 1899. - Sessão extraordlnaria. - Ordem do dra. 

( 
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Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 
presentes os srs. : Antonio Mart.ins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Levindo Lopes, Camillo 
de Brito, Nogueira, Bernardino de Lima, 
Mello Franco, Gomes da Silva, Josino de 
3.rito Rebàllo Horta, Carlos Sã, Joaquim 
Alvares, Roquette e Necesio Tavares, faltan· 
do com causa. participada os srs. : Frede-
rico Augusto, Oliveira Penna, Gomes Valia-
dão, Rocha Lagôa e Teixeira da Costa, e 
sem ella os mais srs. 

Abre se a sessão. 
E' lida e approvada a acta ela antece-

dente. · 
NAo havendo expediente, passa-se á apre-

sentação de pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos. 

Pa 1 cceres 

São ofl'erecidos os ~ eguintes : 
A commissão de Agricultura, a que foi pre-

sente " projac1 o n. 152, da Camara dos De-
putados, sobr·e o estabelecimento de feiras 
de ~rado, é de parecer que seja este submet-
tido à I: discussão e approvado. 

Sala dail commissões, 4 de setembro de 
1898.-CHrlos Sá. Nogueira. -Bernardino de 
Lima.-Vae a imprimir-se. 

A commis ão de Finanças otl'erece para ser 
submett1do á 3. · discussão o projecto n. 144, 
da Camara. do corrente anno, sobre subsi· 
dio ao Presidente do Estado e aos membros 
do Congresso, com a seguinte emenda, já 
approvada p(jlo Senado em segunda discus-
são: 

Ao art. 3.·-Suprima-se. 
Sala das commissões, 4 de setembro de 

1898.-Joaquim Dutra.-Gomes da Silva.-
Bernardiuo de Lima.-J. Roquette. 

O SR. JoAQUIM DuTRA requer dispensa de 
impre~são e interstício deste parecer afim de 
que o pr·ojecto a que o mesmo se refere 
seja dado para a ordem dos trabalhos do dia 

_seguinte. 
Appr·ovado o requerimento, fica o projecto 

sobre a mesa para os fins convenientes. 
A commis~ão de Constituição e Poderes, a 

que foi presente o projecto n. 141, iniciado 
no Senado, auctorizando o governo a despen· 
der até a quantia de seiscentos contos de 

. réis, em prestações annuaes de duzentos 
contos d!l réis, pela verba Obras Publicas, 
para se construir uma egreja na freguezia 
desta cidade, é de parecer que seja o mesmo 
submettido á primeira · discussão. 

Sala das commissões, Minas, 4 de setembro 
de 1898.- Virgílio l\1. M . Franco.-Necesio 
Tavares -Camillo de Britto.-Vae a impri-
mir-se . 

O SR PRESIDE.NTE declara. que a presente 
sessão extraordioaria foi convocada especial-
mente para. ser apresentado o parecer rela-
tivo ao projecto n. 144, da Camara, do cor-
rente Hnno, conforme a communicação, nes · 

. te sentiJo, hontem feita aos srs. Senadores; 
que a ordem do dia parn. amanhã é a mas: 
ma que jil. havia sido dad .t e mais a 3.· dis-
cussão do referido projecto n. 141, e 

Levanta a sessão. 

ACTA DA 57.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 5 DE 
SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
SU\BlAHIO:-Acta . Hedaccões llnaes.--Pareceres 

rle cor1 mtssõPs.-Di~curso e indicação do sr. 
Joaquim Dutra.-Observações do sr. Mello Fran-
c .. . -Discursos dos srs. Joaquim Alvares e Ber-
nardino de Lima.-Parecer ao projecto n. 157, 
do Senado.-D1scursos dos srs. Joaquim Alvares, 
llel'llarrlino de Lima e Joaquim Dutra .-Obser· 
vações do sr. D. de Lima.-Ordem do d·ia.-
Projeclo n. 155, da Camara, orçando a receita e 
fixando a despesa do Estado para o exercrc1o de 
1.;'1\1,-l'rojecto n. 144, da Camara, ftxaurlo o 
subsidio para o Presidente do Estado e para os 
membros do Congresso dur·aute a fullll'a. legisla-
tura.- Projecto n. 149, rla Camara, auctorizando 
o governo a ceder o ediftcio em ([Ue funcclonou 
o Externato do Gymnasio 1\linmro, em Ouro 
Preto, 1.\ associação que alli se organizar para a 
fundação de um Gymnasio.-Projecto n. 159, do 
Senado, llecla•ando nulla a deliberação da as· 
sembléa municipal de Caratinga, de 3 de feve· 
reiro do corrente anuo, Robre as contas do agen-
te executivo do anoo auterior.-l'rojeclo n. 
156, do Senarlo, concedendo privilegio para con-
~trucçào, uso e goso do prolongamento da E. F. 
de t:atagu·,zes até o valle do rio Cuietbé.-Heda-
cç:io fi11al.-Ordem do dia seguinte. · 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Levindo Lopes, Rebêllo 
Horta, Joaquim Alvares, Nogueira, Necesio 
Tavares, Bernardino de Lima, Gomes da Sil-
va, Teixeira. da Costa, Josino de Brito, Ku-
bit~chek, Roquette, Carlos Sá, Mello Franco 
e Camillo de Britto, faltando com causa. par-
ticipada os srs. : Frederico Augusro, Olrvei-
ra Penna, Gomes VaJladão e Rocha Lagóa, 
e sem ella os mais srs. 

Abre ·se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
Não havendo expediente, passa-se á apre-

sentação de pareceres, projectos, indicac;ões 
e requerimentos. 

O é R. L. LoPF!S, por parte da commissão 
de Redacção, ofi'erece as seguintes : 
Redacção final do p1·ojecto n. 139, da Ca-

mara dos s1·s. Deputados, de Jn·m·ogação 
de p1·a so para construcção de eswadas de 
f'e?·ro a cw·go das Companhias Via qflo 
Fe1·rea Sapucahy e Oéste de Minas. 
A commissão adopta e ofl'erece para a 

dircussão a mesma redacção com que o 
projecto veiu da Camara. 

Sal\ das commissões, 5 de setembro de 
1898.-Levindo Lopes. -Joaquim Dutra. -
Josino de Brito. 
Red.acção final da emenda a,o projecto n. 140, 

da Camara dos srs. Deputados, de concessã() 
de licença a divers'ls {unccionarios de jus-
tiça. 
Ao art I.· 
Onde se lá -tres annos- diga-se : - dous 

annos. . 
Onde se lê- quatro annos -diga-se:- dous 
Sala das commissões, 5 de setembro de 

1898 -Levindo Lopes.-Joaquim Dut ra.-Jo-
sino de Brito. 

l 
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o MEFMO SR. requer dispensa de imprePsão 1 O dr. Bias Fortes, sr. PrMidente, em qua-
-de inter sticio afim de que ~ajam as mesmas tro anno~ de administração proveitosa, fe-
red l> cçõt>s immediatamente di ~cutid~:~s cunda e economica, realizou um facto pou-

AJ provado este requerimento . entr ... m sue - co commum em tão longo período de gnver-
césttl' a mente em discussão e são approva- no, qual o de sabir cum seu elevado presti-
das se1u deb~:~te as refer1das redacc;õ <ls llnaeR, ~io ainrl11. mais enriquecido. não só p .. r ba-
as quaes vão ~ter copiadat~ pa.ra 8erem remet- ver re11lizarlo a communbão da famtlia -roi-
tidas : a do projecto n. 139, à Shncção, e a neira que encontrou dividida por IICCHSill.o do 
das emendas á Camara dos srs. Deputados. pleito rle 7 rle março, que deu em resultado 

Pareceres 
O m . JoAQUIM DUTRA, por parte da com-

missão de FinançAS, offerece e vae a impri · 
mir-se pa.ra entrar na urdem dos trabalhos, 
o seguin te : . . 

A con,mis~ão de Fmanças, a que fo1 pre-
sente o projecto n. 154, da Camara, do cor -
r·ente anno, ltUctorizando o Poder Executivo 
a mand .. r pag11r pela verba -ln8t.rucçi'i.o Pu-
blica- ao professor apo@entado Flavio Epi-
phanio PerPira, a . quhntia de 585 )000~ cor -
re~pondente á qumta parte dos venCimen -
tos r·elutivos ao período de 18H3 a 1888: . . 

Comiderundo que o pag11mento dessa diVI-
da não se realizou por t er sido a mesma 
considerada prescripta, mas ; 

Considerando que, por occasii'ío de ser ex-
pedido o titulo de professor jubilado ao sup-
plicante, houve engano no c~:~lculo feito pela. 
antiga directoria de Fazenda, calculo e@te 
que a 10 de dezembro de 13g4 .foi_ retific~ do 
pel:.t Secretaria das Finança~. a v1sta de re -
clam Hd l.o anteriormente fe ita pela }larte in-
teressada ; e 

a victoria do glorificado nome de s. exc., 
mas tamb~>m pelos exemplos e actos de ho-
nestidade. patriotismo e intelligente senso 
administrHtivo. (Apoiados)-

Podamos afflrmar, sr. Presid~>nte, que s. 
fiXe., em Feu período presidencial, nlcançou 
lev11r a cabo impurt11.ntes e C()nsirleraveis 
merlidas de glorioso •·ngrandecimento para 
o Estarlo de Minas . ~empre com ahl'oluta 
modest.ia, mas obed i,· , te incondicional às 
SUI!'gestõ ... s de in com paravel rectidão e ar-
dente patriot1smo. (A1 aiados; muito bem). 

Assim, ~r. Presidentd, est.ou certo que tão 
illustre cidadão deixa a cadeira presidencial, 
imponrlo-se á veneração de todos os m'nei-
ro~, para voltar aos braços do povo agr~:~de
cido, que é digno Capitolio dos filhoR da de-
mocracia. (Apoiado.\' ; muito bem; muito b"m). 

Julgo, pois, sr. Presidente, interpretar os 
sentimentos do Senado e do pnvo mineiro 
aprPsentHndo a seguinte indicação: ( Le') 

(Mu ito bem ; muito bem ; muito bem I) 
E' lida a seguinte 

Indicação n. 3 
Cons1d er11ndo que a pre~ cripção deu se Indicamns que o Senado, incorporado, di-

indepl:' nd ente da vontade do supplicante, e rija -se_ lo !!'o dEjpois da sessão, a P11lacio J>Rra 
como cnnEequencia do engano havido : é a cumprimflnt.ar ao exm. dr. B•as Fortes, rllp:no 
cowmi l'l>ão de parecer que Eej a o referido Presidente do Estado e pedir a e> te permis-
proj ecto submettido á l. · discussão e appro- sll'o, pnra, em prova de respeito, estim_a e 
va~L,ol.a das com missões, 5 de setembro de 1898. con~irlera cl"io . o acompanhar na sua retira-

d' d L' da dest~t Capital. -Joaquim Dutra.- 1-lernar mo e Ima. - s 1 d ões 5 de setembro de 1898.-
Teixeira da Costa.-Gomes da Silva.-J. Ro- Jor~~ma~~~:!.- 'Teixeira da Costa . 
quette. . . ._ Apoiarla e posta em discmsão, é esia an-o s r Joaquim Dutra (1. SecretariO). d debate e approvada unanime-Ao tomar a palavra neste momento, que as- cerra a ~P~. ã 
· fi 1 d · · t ã d menre a mu1caç o. s1 gnala o termo na da a f!1IDIB raç o 0 

0 M LLO FRANCO obtendo a palavra 
illu stre _dr._ Bi ll s Fortes, . glor1a_ ful gente do fa?. :!: a ~onvenienci a' de, qu11nto antes: 
povo mmeJro, não é mmh a mtenção,_ ~r. t d lo Senado o projecto que orga-
Presidente, fazer a an ll lyse d e~> sa admJm l:!- ~~~av~ ·~~~~i io de Bello H'orizonte e pede 
tr!l ção que tanto teve de modesta quanto de P 'd pte para incluil-o na ordem 
fecund a. em _resultado~ para este futuroso ~~s ~~·ab;r;~serndependentemente do pare-
Estarl?· (fl potados). . cer da cnmmissão. 

O bJ st nrJador desapaixonado q~e se. propu- O SR PRESIDENTE declara que o pedido do 
zer ao estudo _ do per1odo presJdenCJal q~e b Senador pod erá ser• attAndido si o Se-
ora VIla t ermmar, ha de f»ta lmente r egls- nodre . ol r conforme determina o 
trar qu e muito e muito foram elevados os nnt 095

11 8 ~1 m re~ VAlto' 
1
-nterno 

· d bl ' d · · t ·ã d Minas ar · · · , 110 reg1me1 · cred1tos a. pu 1ca a mmJs raç o 8 • c lt d c asa reRolve affirmativa-( Apnindos ). onsu a a a , 
Q SR . l{E_BÊT,LO HoRTA : -O dr. Bias fez m~~e~ista da decisão da Ca~a, ? sr. Presi-

um a admmlstra ção honesta e fecund_a. . d t d I ue o proJ-ecto sera dado para O m JoAQUlM DuTRA (I.· SecretarJO):-Fot en e ec Ara q . 
uma administração, sr. Presidente, que não 

1 

a ordem dos traba lhos. 
será jamais uma pagina virada da nossa o sr. Jonqof~ Al':ares, (barão de S. Ge-
histori a,-ella será Eempr~ apontad a CO!f'O ralrlo)_:-Sr. Pres1d en~Ia, v. exc. acabou rle ler 
um conjuncto de beiJos ensmamentos pohti- o regtmPnto e eu veJo gu~. como au,.t or d~ 
cos, porqu11nto soube esquecer as pequenas project.n, não tenho o d_1re1to de recl~:~m ~ r_, 
disst> n>Oes para bem encara r , com resolução mas ncho-me numapos1ção um pouco cr~tl
pat'riútica, o interesse publico e o futur·o ca: comn v . exc. sabe! represento a~u1 a 
grandio ~ o deste Estado (Apo iados ; muito zona da Matta. Ha d1as prop'!z. ~qm um 

bem). · _projecto que interessa a 21 mumCJpJOs dessa 

., 

( 

. zona· esse projecto é o que crê a o instituto 
agru~omico de S. José da Além Parabyha. 
o tempo vae-Re escoando e, si a commis~ão 
fôr r"ta.rdan ri o o 11eu parecer, ·talvez tenha -
mos em resultado não se tratar do assumpto 
este anno, o que não convem porque elle é 
import11 nte . 

Eu não tenho o direito de apressfl.r o pra-
so, m as pedi particularmente aos membros 
da comm1~são, e elles me prometreram que 
dari a m o mai~ hreve possivel o t~eu parecer; 
entretanto até hoje não o llzer"m ; e, a~ora 
dessft tr1 h una, como satisfacção a ~> ssa zona 
imp•iftante, que r epresenta ,IJqui 21 . municí -
pios, peço encarecidamente a comm1t~~ão que 
apres~ e o mais possível esse parecer. porque 
os d1as, como disse, vão-~;~e escoando, e nós 
chegaremos ao fim da sessão com es ,e pro -
jacto, t~:~lvez »in·ia, na pasta da com missão. 

O "'r B. Limo: -(Não 6levulveu o seu 
discurso.) 

E' l1do, apoiado e posto em discussão o 
seguinte 

Parece?' ao p1•ojecto n. 157} do Senado 

A commissão de Agricultura, a que foi 
presente o proj ecto n. 15/, do Senado, ~>sta 
õele1·endo um 1n ~tit.uto agronomico em S. 
José de Além Pa r~ byba: 

Considerando que o ensino Agrícola é su-
perior, secundaria e elementar- tbeorico e 
pratico ; 

Consideranrio que a necessidade do enPino 
superior e :dnda rel ativamente adi avel e que 
par " a.s actuaes ex_ige~cias do .secun~ario 
são sufflci ent.es os mst1tutos agronomwo e 
zoot ecbnico de Leopoldina e Uberaba, reor-
ganizados pela lei n. 

Comideranrlo que urgente e inadiavel é o 
ensino pratico elementar miniRtrado de ac-
côrrio com as condições das differentes zonas 
do Estado; 

Considerando que para realiral -o deu a 
citada lei auctorização ao governo do Esta-
do pai·a crear campos de demonstração e 
experiencia em quaesquer pontos onde fôr 
conveniente; 

Considerando que as disposições do pro-
jectn não guardam entre si harmonia, visto 
que um as visam o ensino secundario e supe-
rior e outras o pratico elementar; 

Considerando, entretanto, que tudo se 
deve conceder li 11gricultura, nos limites dos 
recu rsos do Estado; 

Consirlerando que o material e o pe~;~soal 
aos instituto consignados no pr~jecto tão 
evid entemente in ~ufflcientes, havendo ne-
cessidade de mc:~lbor dotação; 

Considerando que o projecto modificado 
como convem acarreta grandes despesas ; 
Comi ~ erando que é notoria a necessidade 

de economias, evitando-se a creação de des-
pesas com serviços novos, e que portanto 
cumpre verificar si o orçamento comporta 
mllis esse onus; 

Con •iderando finalmente que a commissão 
de Orçamento é a mais competente para 
pronunciar-se sob este ponto de vista do 
projecto. 

E' de parecer que seja a mAsma ouvida, 
o 1~ue requer. 

·Sala das com missões 5 de setembro de 
1898.- Rllrnardiuo dt1 L1ma.- Carlos Sá.-
Noguen·a. . 

Concluindo este parecer por um requeri -
mento, entra 1mmediatamente em lltscus-
são. 

O sr . Joaquim Alvares (barão de S. 
Gera ldo)--:ir. Pre;.idente, bem tinha eu ra-
zão quando pedia â nubre cornmi>Sào que 
Oft't:l recesse o seu pnrecer á votação: esse 
parecer vem mostra r ao Senado o quanto 
protege, o interesse que tem a nobre com-
missã" pela lavoura da. Matta! Eu proponho 
um posto agronumico, que é, pOt' assim di-
zer, a agu a rle que precisa a M11 tt l!- para 
m ~ tar sua sé 1e porque vae-lbe dar a mstru-
cção pratica para saher se o estrum e_ que 
C'lnvem ao seu terreno, e a nobre com Dl!s~ão 
vem -nos aqui ralar em instrucç,,o protls-
sional, e C• nclue pedindo que se mande esse 
proj ecto á com missão de FinançHS pa r·a a~sim 
auabarem se os dias que rest11m a sessão e 
ficar o projecto na pasta da commissão ! ! 

Meus srs. é preciso acabar-se com e.:~se 
system a. ; nós devemos ter !l-qui a coragem 
de dizer aoli nossos constJtumtes o que pen-
samos ; não devemos lançar mão de meios 
protellatorios pur·que são meios que não con 
vêm ; o Sen ... do deve pronunciar-se com to -
da a franqueza. e não vir aqui pro_por obstru-
ccionismos e embar·aços aos proJectos. 

Declaro, por'tllnto, á Casa, que voto con-
tra esse obstruccionisrno, e o faço em nome 
nos 21 municipius da Ma.tta que são preju-
dicados com esse r llquerimento do nobrc:~ Se· 
nador. Voto contra. 

O projecto està na téla da discussão : dis-
cutam a quest ão, votem contra elle, mas 
dei xem o caminho franco para elle seguir os 
tramites do nosso reg1mento. 

o !õlr, B de Llmu:- (Não devolveu o 
seu di scurso.) 

O s r. Joaquim Dutra (' ) diz que o pa-
recer da illustr·ada commissãode Agricultura 
termina como muitos outros pareceres que 
tê m sido apresentados ao Senado, por um 
requerimento afim de que sobre o assumpto 
do projecto seja ouvida a commissão de Fi-
nanças. 

Mas, parece ao orador q11e a commissão de 
Finanças nada tem que ver com esse pro-
jacto, porqu11 nto essa commissilo é eleita pe-
lo Senado para tratar de estudar as ques-
tões propriamente orçamentari as, ao passo 
que o projecto trata de crear um Instituto 
agronomico, e n verba para m anutenção 
desse serviço não foi ain~a consignada no 
orçamento. 

Nessas condições, vem re~peitosamente 
pedir á commissão do Agricultura , para vo-
tar contra o seu requerimento. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão e, procedendo-se á votação 
do parecer, é o mesmo . rejeitado, _sendo o 
projecto de novo r emett1do á comm1ssão de 
Agricultura . 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Os SRS. BERNARDINO DE LIMA, CARLOS SÁ E 
NOGUEIRA, obtendo a palavra, pedt~m dispensa 
dos cn rgos de membros da commissão de 
Agricultura. 

( Cousu lta,ta a Ca.~a, esta manifesta-se con-
trm·ia ao perttd'i feito pelos nobres :senadores.) 

0. B~ BE~NARDINO Dhl LIMA, á vista da 
deCJsao da Casa, pede ao sr. Presidente para, 
em seu logat'. nomear um membro ad-hoc 
~fim de interpor novo parecer sobre o pro~ 
Jacto n. 157, visto não desejar que a sua 
opinião a respeito sirva df:l e'mbaraço ao an-
clamento do mesmo projecto. 

O ~;a. PRE:SIDENTE declara que não póde 
attender ao pedido do nobre Senador porque 
achando-se a commissão completa qualque; 
de seus membros poderá dar o par~cer a que 
se refere s . ex c. 

Passa-se à 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECTO N. 1551 DA CAMARA 
Orça a receita e fi xa a despesa do Estado 

pct1'a o ecce1·cicio de 1899 
E' appl'ovado, sem de bote, em I.· discus-

~ão e vue á <:ommi ssão de Finanças, o pro-
Jecto n. 155, da Garoara, <.lo corrente anno 
orçando a receita e fixando a despesa d~ 
Estado para o exercício de 1899. 

PROJECTO N. 144, DA CAMARA 
Fixa o subsidio para o Presidente do \ Estado 

e pw·n os memb1·os do Congresso du1·ante a 
prormmct legislatt,?'Ct 
E' lido e entra em 3. · discussão, conjun-

ctamente_ com a emenda já opprovada em 
2.·, o proJecto n. 144, da Camara, do cor-
rente anno , fixando o subsidio para o Presi-
dente d.o Estado e para os membros do Con-
gre~so, durante a proxima legislatura. 

Nao havendo quem peça a palavra encer-
ra-se a discussão, e, procedendo-se á'votação 
do projecto, é o mesma approvado com a 
emenda e remettido á commissão de Reda-
cção. 

PROJECTO N, I49, DA CAMARA 
Auctori~a o uove1•no a cede1· o edificio em que 

(u'Yfccwnou o Ex ternato do Gymnasio Mi-
nezro, em Ou1·o Preto, á associação que.alli 
se o1'fl.an~zar pa1·a a fundação de um Gy-
mnaszo. 
E' approvado, sem debate, em I.· discus-

~ão, e vae á commissão de Finanças, o pro-
Jacto n . 149, da Camara, do corrente anno 
auctorizando o governo a ceder o edifici~ 
e!ll q':le f'unccionou o Externato do Gymna-
SIO Mme1ro, em Ouro Preto, à associação que 
alli s~ organizar pora a fundação de um Gy-
mnasw 

PROJECTO N. I 59, DO SENADO 

Declara nulla a delibe1·ação da assemblea 
munici , at do Caratinga, de 3 de fevereiro 
do co1·rente anno. 
E' approvado, sem debate, em I.· discus-

são, e vae á commissão de Camaras Muni-

cipaes, o projecto n. I59, do Senado, decla-
rando null a a deliberação da as~embléa mu . 
nicipal do Caratinga, de 3 de fevereiro do 
corrt~nte anno, Pobre as contas do agente ex-
ecutivo do anno anterior. 

PROJECTO N. 156, DO SENADO 

Concede privilPgio para construcção, uso e 
goso do p1·olon./Qmento da E . F. de Cata · 
guazes ate o vatle do 1·io Cuiethd. 

E~tra em _2.a discus~ão, por artigos suc-
~3SSivos, e e app,rovado, sem debate, o pro-
Jacto n. 156, do Senado, auctorizando• o go-
verno a conceder ao Banco Constructor do 
Brasil, cessionario da E. de Ferro de Cata-
gullzes, privil~ gJO para a construcção, uso 
e goso do prolongamento da mesm a estrada 
até o Valle do riu Guietbé, o qual, não tendo 
soffrrdo alter·ações, fica sobre a mesa para 
entrar na ordem dos trabalhos depois da 
findo o interstício regimental. ' 

0 SR. LEVIN DO LOPES, obtendo urgencia, 
ofi'erece, por parte da commissão de Reda-
c~,:ão, a seguinte 

Re1acção final 

A commissão de Redacção oll'erece para a 
discussão a seguinte redacção da emenda ao 
projecto n. 144, da Garoara dcos srs. Deputa-
dos, sobre subs1dio ao Presidente do Es-
tado, Senadores e Deputado~ . 

Ao art. 3. ·-Supprima-se. 
Sala das commissões, 5 de setembro de 

I898.- Levindo ,Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-
sino de Brito. 

O MESMO sn. requer dispensa de impressão 
e intersticio, afi m de que seja a mesma im-
mediatamente discutida. 

AJiprovado este requerimento, entra em 
discussão e à approvada sem debate a refe-
rida redacção final, a qual vae a cópiar se 
pura ser remettida á Camara. dos srs . Depu-
tados. 

0 SR. NECESIO TAVARES, obtendo a palavra, 
requer di spensa de impressão e interstício 
afim de que o projecto n. 154, da Camara, 
do corrente anno, cujo J:arecer foi apresen-
tado pela commissão de Finanças; seja dado 
para a ordem dos trabalhos. 

Approvado este requerimento, fica o pro-
jacto sobre mesa a para os fi ns convenien-
tes. 

O sa. PRESIDENTE convoca uma sessão do 
Congresso para o dia 6 do corrente, ao meio 
dia, afim de dar·se posse aos exms. srs. drs. 
Francisco Silviano de Almeida Brandão e 
Joaquim Candido da Costa Sana, Presidente 
e Vi ce-Presidente eleitos para o futuro qua-
t riennio, e convida os srs. Senadores para 
comparecerem co~n antecipação á hora mar-
cada, afim de poder ter Jogar a eleição da 
com missão de que trata o § 1. · do art. 16 do 
regimento commum, e manda que a respeito 
se façam as necessarias communicações. 

Nada mais havendo a tratar-se, o mesmo 
sr. designa para 6 do corrente a seguinte 

( 

I I 

ORDEM DO DIA 

J.a PARTE 

Ate I hora da tarde : 
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Le1tura. da acta, expediente, apresentação 
de pareceres, projecto, indicações e req"Ueri-
mentos. 

2.8 PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
2. 8 discussão do projecto n. 138, da Cama-

ra, do corrente anno, flxando a força publi-
ca do ,Est ado para o exercício de 1899. 

2.8 di scussão do projecto n. 146, do Sena-
do, organizando o município de Bello Hori-
zonte. 

J.a discussão do projecto n. 150, da Cama-
ra, do corrente anno, permittindo a per-
muta entre os serventuarios de just1ça quan-
do as serventias forem da mesma natureza. 

I.a di ~cus~ão do .projecto n. 153, da Cama-
ra, do corrente anno, concedendo licença ao 
I.· tabellião da comarca de Tres Corações 
do Rio Verde. 

1.8 discussão do projecto n. 152, da Cama-
ra, do corrente anno, sobre feiras de gado. 

3.8 discussão do projecto n. 150, do Senado, 
auctorizando o gover·no a desptmder até a 
quantia de 3.000:000~000 com as obras do 
edillcio do Congresso. 

3.n discussão do projecto n. I02, da Cama 
ra, de 1896, tr·anst'erindo, convertendo e era-
ando escolas primaria1l. 

J.a discussão do projecto n. 154, da Cama-
ra, do cor•rente unno, auctorizando ci gover-
no a ruanriar pagar a quantia de 585$000 ao 
pr?fessor aposentado Flavio Epiphan~o Pe-
reira. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 58.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 6 DE 
SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTiNS 
SUMMARIO ' : - Acla.-Expediente.-Projectos en 

vlados da C~mara -Pareceres de commis~ões .
-Redacçõ~~ finaos. --Ordem do dia.-Projecto n. 
·13', da Camara, fixando a Fo1·ça Publica do Es-
tado para o exercicro de 1899.-0bservações do 
sr. Teixeir-a da Costa.-Projecto n. 146, do Se-
nado, organizando o municipio de Bello Hori· 
zonte.-Discurso e requerimento do sr. Mello 
~ranco.-Projecto n. 150, da Camam, permit-
tmdo permuta entre os serventuarios de justiça. 
Observações dos s1·s. Joaqui m Alvares e Mello 
I<:rauco.-Projecto n. 153, da Camara~ concedendo 
licença ao 1. · tabellião da comarca oe Tres Co-
rações do H10 Verde. -Projecto n. I!J2, da Ca-
mara, sobre ~ei ra • de gado.-l'rojecto n. 150, 
do Senado, auctorizando o governo a despender 
atP; á _quantia d~ 3.00J:U0ll$0UO com as obras do 
edrficro do Congresso.-Discurso do sr. Joaquim 
Al vares.-Projedo n. 102, da Camara, de 1~>96, 
transferido , convertendo •' creando escolas prima-
ria~.-Emendas dos srs. Teixeira da Costa e 
Costa Seua -DiscUl'so e requel'imento do sr. 
Hehello Horta pedi11r!o a nomeação de uma com-
mi~são rio Senado qne Vií cumprimentar os ex.ms. 
srs. ~ecretario~ de Estado -t•rojecto n. 154, da 
camal'a, auctonzando o governo a pagar a quan-

tia de 5R5$000 ao professor aposentado Flavio 
.Epiphanio Pel'~i ra .-Observações do ~r. Necesio 
Tavares. -llel}uerimento do sr. Nec•·sio -De-
clal'~ çfoo riu sr. Pre3idente. - Parecer de · com-
IDISSào.-Hedacção final.-Ordem do dia seguinte. · 
Ao meio dia, feita a ·ct1amada, acham-se 

presente:~ os sr·s. Antonio Martin~, P. Dru-
mond, Gomes da Silva, Bernardino de Li ma 
Levindo Lopes, Rebêllo Horta, Kubitschek' 
Joaquim Alvares, Necesio Tavures, Roquette; 
Carlos Sá, Mello Franco, Costa Sena ·e Tei-
xeira da Costa, faltando com causa partici-
pada os srs . Frederico Augusto, Oliveira 
Penna, Gomes Va.'ladão, Rocha Lagoa Joa-
quim Dutra, Camillo de Britto e Josino de 
Brito, e ~:~em e lia os mais srs. 

Abre-se a sessão : 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
0 SR. l .' SEORE'l'ARIO dá conta do se -

guinte 

EXPEDIENTE 

Um officio do sr. I: secretarie da Camara 
enviando os seguintes : 

Prc,j ecto n. 156, da Camara, 1898 

Artigo unico. Os advogados provis ionAdos 
pelo Presidente da Relação poderão exercer 
a advocacia em qual'}uer comarca do Esta-
do, ficando der·ugados o final da ultima parte 
do art . 11 ~. da lei n. 18 e o final do art. 6. · 
da lei n. 72, que limitam o numero de advo-
l!'ados para cada comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Paço da Camara dos Deputados ao Con-
gresso do E~tado de Minas Geraes, aos 5 de 
setembro de 1898.-Francisco Ribeiro de Oli· 
veirll, p::esidente,-Agosti nho Jose Pereira 
I. E ecretario.-Celes ~ \na s. ares da Cruz, 2.! 
secretario. 

Pro;ecto n. 151 , ... ,t tJ,tma?·a, 1898 

Art. I. · F i0cJ. o governo auctorizado a das-
pende~ pela verb11.- Saúde P:.1blica-até a 
quant1a de 63:000$, para!a con .~; :. ão do abas -
tecimento de agua do districto , " Faria Le· 
mos, município do Carangola , mandando 
construir as r dspectivas obras. 

Parllgrapho unico. A preseute lei enkará 
em vigor desde a data de sua pui:Jlicação. 

Art. 2. ·I:{ e vogam-se as disposiçDes em con-
trario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 5 de setembro 
de I898.-0 presidente, Francisco Ribeiro de 
Olivelra.-0 I: secretario, Agostinho Jose 
Pereira.-0 2. · secretario, Celestino Soares 
da Cruz. 

Projecto n. 158, da Cama ra, 1898 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta. 

Artigo I.· Fica o governo auctorizado a 
mandar constr•uir dentro da area urbana 
desta cidade e nos pontos que julgar mais 
conveniente, dous editl.cios em que funccio-
nem grupos escolares constituídos de meni-
nns de ambos os· sexos em edade escolar. 

'I 
' 

·I 
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Paragrapbo unico. Cada um desses edifi-
cios, cujo plano será estabelecido pela Se-
cretada de Ooras Publicas; terá separada~ 
mente, para cada sexo. as necessarias acom-
modações, e pos-uirà além do matEirial e,co -
lar a que se refere O· paragntpho unico do 
art . 332, da lei n. 41, de 3 de agosto de 1892, 
um museu escolar commum aos iilumnos e 
alumnas i e junto de cada um desses pre-
dios haverá para os ulumnos de cada sexo, 
separaJamente, um modesto jardim p ~ rn re-
creio e estudos botanicos de horticultura e 
aboricultura e um pa,teo para exercicios 
gymnastico~ e evoluções milital'es. 

Art . 2 · Nos grupos esc o lares por esta 
lei creados, o ensino comprehende as mate-
rias a que se refere o al't. 88, lettra-c-da 
citada lei n 41. 

Art. 3: O ensino ministrado nos grupos 
escolares será regul;, rmente dividido por 
ann1•s, cursos e classes, e convenientem~n
te div1dido pelos profe sores . sendo pr·eferi-
das professoras para os cursos elementa-
res. 

Paragrapho unico. O governo, si julgar 
nece~ sario, contratará com pessoa idonea a 
organizat;ãv do ensino nos grupos escolares, 
podendo despender com esse serviço até a 
quantia de 12:000$90ú0 pela verba-Instru· 
cção Publica. 

Art 4 · Aos alumnos que concluirem o 
curso do gr-upos escolares. será passado um 
diploma que lbes dará dil'eito á nom eação 
de pl'ofes>ores e:tl'ectivos de escolas rur11es, 
sem pr·ejuizo da preferencia que têm os uor-
malista8. 

Art. 5: Ficam creada~ nesta Capital tan-
tas escolas urbanas de ambos os sexos quan 
tas forem necessarias, de maneira que a 
cada uma seja distribuído o numero maximo 
de 50 alumnos. 

§ 1: Para a determinação do numero 1es-
sas escolas, que serão providas nos termos 
das leis em vigor, o governo mandará proce-
der immediatamente ao J·ecenseamento no 
perrmetro e8colar desta cidade. 

§ 2. · O ensino nestas escolas comprebende 
as mater1as constantes do artigo 10 e § uni-
co da lei n. 221, de 14 de setembro de 1897. 

Art. 6.• Emquanto não forem installados 
os grupns escolares, as escolas desta Cap ttal 
funccionarão em casas particulllres, abonan-
do-se a cada professor a quantia de 50J000 
mensaes para aluguel de casa ou sala. 

Conc1Uido9, porém, os respectivos ediflci -
os, para alies serão passadas essas escolas, 
que funccionarão dal:i em deante sob o re-
gimen estabelecido pal'a os grupos e~;cola
res. 

Art. 7: Fica aberto no governo o neces-
sario credito pelas verbas-Obras Publicas-
e.,-lnstrucção Publica-até a quantia de 
100:000.;:, para occorrer ás despesas creadas 
por esta lei. 

de 1898.-0 presidente, Francisco Ribeiro de 
Oliveira..-0 1: secretario, Agostinho José 
Pereira.-Celestmo fsoares d&. Cruz. 

Projecto n. 159, da Camara, 1898 
O Congresso do Estado de Minas Oeraes de-

creta: 
CAPITULO l 
DO TRIBUNAL 

Art. l: O juiz substituto da comarca, com 
assistencia do promotor de ju:~trça, dez dias 
antes dt1 cat.la reunião do tribunal curreccio· 
nal, proc~:~der•á ao sorteio de nove vogaes 
para n~He s~:~rvirem dUI'ante suas ~est~ões' 
lavrando-se de tudo acta circumstaoc1ada 
em livro proprw, aberto, numerado, rubri-
cado e encerrado pelo juiz subsLrtuto. 

Art. 2. · O tribunal se int~tallará. se estive-
rem presentes, pelo menos, seis vogaes, 
compondo-l!e o conselho de julgamento dos 
tres JH'Iweiros que forem sorte ... dos no dia e 
no acto. 

Paragrapho unico. Não sendo possível a 
!nstallat;ào, por falta de ~umer·o legal, o 
JUIZ procet.ler·a o novo sertew complewantar, 
aorando a reunião do tribunal para o pri-
weu·o dia util e impondo aos faltosos, sem 
motivo ju:st11icado, o dobro das multas con-
stantes do art. 5: da lei n. 18, de ~8 de 
novembro de 1891. 

Art. 3: O ju1z de direito da comarca, con-
cluídos os trabalhos da junta reviwra de 
jurados, remt~ttera annÚulmente ao juiz 
substituto, d~ntro do praso t.le 48 boras, 
ullia relação autbtntica da lista especial dos 
supplantes. 

Al't. 4. • O juiz substituto, recebida a rela-
ção de que trata o artigo antecet.lentd, fará 
trauscrever, dentro t.lo praso de cinco dias, 
os numas constantes da relel'idü. rtllação em 
pequt~nas cedulas de egual tamanho, que se-
rão recolhidas em uma urna destinat.la aos 
vogaes, verrrtcando-as o promotor da j usüça 
á medida que os nomes furem sendo lidos 
pelo respectivo escrivão. 

Paragr·11pho uaico. Oeste acto lavrar se-ha 
acta cil'cumstanc iada no livro de sorteio dos 
vogaes. 

Art. 5. · Esta Ul'fia terá duas c~aves, fican-
do uma em podtlr do juiz substituto e ou-
tra em poder do promotor de justiça, e cum-
prindo ao respectivo escrivão ter sob sua 
guarda a mesm;L ur·na, livros e mais pa-
peis rel iittvos a P<:!Se serviço. 

Art. 6. · Quand , não se rtzer em tempo a 
revisão de jura..!os, contiuuará em vigor a 
relação enviada no anno antecedente pelo 
juiz de direito d,t comarca. 

Art. 7: Os vogaes sorteados, que servirem 
no conselho de julgamento, serão dispensa 
dos do serviço do jury e do correccional nos 
dous mezes seguintes ao da reuni :lo do tri-
bunal. 

CAPITULOU 
Art 8. · Cada professor dos grupos escola-

res desta Capital terá os vencimentos de 
2:400$ unnuaes. 

Art. 9: Revogam-se as disposições em oo PRiil'AI!-O )JO PROCEsso 
contrario. Art. 8: O preparo do processo dos crimes, 

Paço da Camara dos Deputados do Es-1 da alçada correccional poderá ser feito tan-
tado de Minas Oeraes, Mmas, 5 de setembro to em audiencía como fóra della. 

( 
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CAPITULO Ili 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
Art. 9: E' admissivel ás partes o recurso 

de appellar das decisões do tribunal do jury 
e correccional sobre o ponto principal da 
cau~a, quando foram contrarias á evidencia 
resultante dos debates, depoimentos e pro 
vas perante elle aprese:.ntadas. 

Art. 10: O juiz de dire1to da comarca não 
é em caso 11I~um inhibi tiO de presidir o se-
gundo e subsequentes julgamentos dos pro-
cessos submettidos aojury. · 
. .Art. li:Quandoo juiz de direito ou sub-
stituto fôr chamado a presidir o tribunal do 
,iury ou corracc1onal l'óra da comaroa, pe·r -
ceberá a titulo da ajuda de custo, alé-m dos. 
respectivos vencimentos, a quantia de dez 
mil réis diarios. 

Art. 12. • O potler executivo no .regulamen-
to que expedir· para execução da presente 
lei, procederá da mor! o a acuatelar os inter-
esseM do thesouro relativamente á materia 
do artigo antecedente, e determinará resu-
midamente as questões de facto necessarias 
~ applicaç_ão do direito ao julgamento. 

Art. 13: Rev)gam-se as disposições em 
contrariO. 
· Paço da Camara do:~ Deputados do Estado 
de .Mina@ Oeraes, Minas, aos 5 de setembro 
de 1898.-Francisco Ribe1ro de Oliveira, pre-
sidente.-A,...ostin h o Jo~é Pereira, I.· secre-
tario.-Celestino Soares da Cruz, 2: secre· 
tario. 

Pt·ojecto n. 160, da Camara, 1898 

O CongreMso do Estado de Minas Oeraes 
decreta : 

Art. l . · Fica o · Presidente do Estado de Mi-
nas Oer·aes auctorizado a conceder as se-
guintes licenças para tratamento de saúde : 
de tres unnos, a contar de 1899, ao I: tabel-
lião da comarca de Uberaba, Joaquim José 
dá Oliveit·a P~nna; de dous annos, ao escri-
vão do judicial e notas de S. Antonio do Ma-
chado, José Joaquim dos Santos Silva; de um 
anno, sem .vencimentos, á professora publica 
de Sant'Anna, município de Ouro Preto, d. 
Francisca da Conceição Ferreira e á da cida-
de .de Tres Corações do Rio Vorde, d. Maria 
Blandina das Dôres Rsis. 

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

Paço da Camara dos Deputados ao Con-
gresso Legislativo do Estado de Minas Oe-
raes, aos 5 t.ie setembro de 1898.-Francisco 
Ribeiro de Oliveira, presidente.-Agostinho 
José Pereira, 1. · secretario.-Celestino Soa-
as da Cruz, 2. · secretario. 

l'rojecto n. 161, da Camam, 1898 
O Congresso do Estado de Minas Oeraes re-

solve: 
Art. I: São declarados pullos o § 7: do 

art. 1: e o annexo ao mesmo paragrapho, 
sob a rubrica «varias taxas» da lei que orça 
a receit<t e lixa a despesa do município de 
Qure Preto, para o. exercício de 1898. 

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

A. S.-27 

Paço da Oamara dos Deputados ao Con-
gresso do Estado de Mtnas Geraes, aos 5 d6 
setembro de 1898.-Francisco H.1beiro de Oli--
veira, president.e.-Agv8tinho José Peveira; 
1. • secretario.-Celestino Soares da Cruz, 2. • 
secret11río. 

Os de ns. 156 e 159, vão á commissão de 
Justiça e Legrslação i o de n. 157, à de Fi· 
nanças i o de n. 158, á de Instrucçào Publica; 
o de n. 160, á de Requerimentos de Partes, e 
o de n. 161, á de Camaras Municipaes. 

Um requerimento de div~rs•JS funcciona· 
rios publicos pedindo allivio de pagamen.to 
dos juros provenientes do adea.ntamenLo q:ue 
lhes foi feito para a construcçào de casas 
nesta Capital.- A' commissão de Finanças. 

Outro do bacharel Antonio Augusto de Li-
ma, juiz de direito da comarca de Ouro PretQ,.,. 
representando contra o acto do governo do 
E:~t.ado que, privando-o do seu direitl) á co-
marca de Bello Horizonte, nomeou para a 
mesma um cidadão sem eapac11lade legai.-
A' commissão de Requerimentos de Partes, 

0 SR. LEVINDO LOPES, obtendo a palavra, 
pede ao sr. Presidente para nomear interina-
mente dous membros pltra a commissão de 
RHdac~ão, em substituição aos srs. senadores 
Joaqu1m Outra e Jos.Jno de Brito, qu~ se 
acham ausentes em commissllo do Senado. 

O SR. PRESJDI!JNTE nomeia para membros da. 
referida comm1ssão os srs. Costa Sena e Ber-
nardino de Lima. · 

Passa-se á aprtjsentação do pareceres, pro-
jectos, mdicações e requerimentos. 

Pareceres 

0 SR. LEVINDO LOPES, por parte da commiS· 
são de Camaras Municipaes, o:tferece e vae a 
imprimir-se para a ordem dos trabalhos o 
seguinte: 

A commis8ão de Camaras Municipaes ofi'e-
rece para 1egunda discussão o projecto- n. 
159, do Senado, declarando nu llu. uma reso-
lução da assembléa municipal do Caratinga, 
parecendo-lhe que deve ser ~tpprovado. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 
1898.- Levindo Lopes.-Oomes da Silva.-
Joaquim Alvares. 

O MESMO SENHOR, por ·parte da com missão 
de Redacção, ofl'erec~ a seguinte 

Redacçrio jinaZ 

A commissão de Redacção ofl'erec~ para a 
discussão a seguinte redacção final do pro-
jacto n. 154, Jo Senado, de conctl:~são Je sub-
venção á navegação a vapor entre os· portos 
do Rio de Janeiro e Caravellas. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art.· I.· Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a conceder a subvenlfã,O annual de 
48:000.0000 deduzidos da verba. «Obras Publi-
cas,)) à Companhia Empresa 'de Navegação· do 
Rio de Janeiro, ou a quem melhores vanta-
gens ofl.'e!'ecer, para a navegação por vapor 
entre os portos do Rio de Jane1ro e o de Ca-
ravellas. 

Art. 2. · O concessionario obrigar-se-ha: 
1 A dar duas viagens redondas, sendo uma 

no principio, outra no meado de cada mez \ · 
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li A esta'Qelecer ~raf~go mutuo coJ;U a Com- mente de voltar á C11-mar.a ,dps srs. Deputa~ 
pan"lt\a Estrada 'd~1 Ferr.o B~hih ~ ~i\}a's· · 1 dns, onde pode a1doritec'er nn.tl haver numero 

.'ill ' t-,. ter '1}0. ·porto d1o ,Rio.' d,e, J~riei~d um' sufficiente P~li.a qAe 1elle t~Jppa ,rf1nrlamento ; 
tra'piclie' ·ou ·pohto· dà 'lmiparque para 'as mer-· att~ndendo amda a que a · emenda que tinha 
cadoria's · 1

· ' 1 '' ' 'I 1 a ~pretl,eqtar: à. 1 de· p·e·qué1,1a :importa•'•da~ 
'·IV A r~Úber ' cargas1 ' com destino áq.uellaf pOlS I,qu.e versa sobre a•compra rle al'mamen-1 

estrada de ferro em todos os pontos em que tos e oí•trast despesas• que • alteram. bastante) 
tocar. ) I ' I I I I ·

1 . I ' } o· proj'ecto vindo ·do I' governo, por esses mo_., 
·Art. 3·. · '0 ' góver i o ; .providAnc1iará como tivo11 eu deixo de apresentar e~sas emendas,! 

julgar conveniente sobre o contracto :de tra- Ninguem mais pedind ' ll. lpaliiVI'a sobre O' 
fàgo mutbo, a s.egurança da ' nave'gação, o ,art . 1 •·, encerra se a •. discus~ãó 1 e; proce-
acondicionamento das Ulerc~:~dorias entregues jdendo-se á votação, é •O mf'smo(l approvado:' 
ao concessionario e a, regularidade do serviÇo , O art. 2. · é approvarlo, sem deibate, con 
S1lbvencionado: ' 1 I junctamente com a• tllibe!h.t. · ~ · . ) 
' 'Art. 4. · Revogam-se as disposições em bon- O ar·t . 3. · é tambem approvado·,' sem ' de-

trarid. ' ' ; . · bate. Adoptado em sellunda para ·passar á! 
. Sala dds com missões, p. de setembro de terceira discussão, fica o projettto lSflbre a 

1898.-Uevindo -Lopes.-Bernardino de Lima. mesa para entrar na ordem dos tr·abalhos,> 
-costa Sentt . ' dispensado para esse fim o interstício, a re 
• O MESMO SENHOR ·requ'er dispensa de impres- querimento do sr. Teixeira da Costa. · 1 

são e interstício, afim de g,ue ~eja a mesma '' 
redítCÇãO immediatamente ' di~cutidll. PROJECTO N. 146 DO SENADO 

Approvado este requerimento', entra em 
discu~são e é approvada sem' debate a refe- Organiza o municipio de Belto Horizonte 1 

rJda redacção final, a qual vae a copiar; se Entra em segunda d iscus~ão, por airtigo11;' 
pl\ra ser remettida á Camara dos srs. Depu- I sendo a sua leitura dispensada · a requeri·/ 
tado(\. . . ' · mento do sr. Costa Sena, visto 'e11tar impres.l 

O SR. Go~IES ·DA SILVA, por. part'e da com- 1so e distribui do, o projecto 'n. 1'46, ·do Sdna-
mis~ão de Finançás, oft'erece o sellUinte : , /do, organizando o município de Bello 'H'qriJ 

A: 'commissão de Finanças otl'erece para 2.n zonte. 1 • • 1 
discussão o 1projecto n. 155, da Carneira, e jâ 

1

. o sr. ltlello Fl'anco (Não de'Vofveu o seu' 
approvado oro r.a ·pelo ' Senado, orçando a discursÇ>). • · ' 
receita e fixando a despesll. ·para' o· exercic;o· E' lido 0 seguinte: · 
de 1899. · . . ! • 

Sala das commissões; 6 de setembro de Requerimento 
1898.-Joaquim Dutra.-Gqmes da Silva.- . . . . . 
Teixeira da Costa.-Bernardino tle Lima. 1 Re~~e!ro que o pr~Je~to de or.gamzRçllo do 

o MF.:S)lO I !I~NJIOR requer- ,dispensa de imi ll?Un!Cl)>IO d~. Bellp Horlz9nte, va com _u!gen-
pressp.o)e inter~t,icio, afim de ·qu13 seja .o mesr Cia. a comm1ssão de ~amH!llS Mu.mc1p

1
aes

1 n,o dado para a órclem 1dqs ,tra1t>alhos. , 1 , , 1p~rad h,armom~atr ' sua~ , d217s~~s1ções corp as ~a 
Approvado este requerimento, ft~a ,o 1~ro- ; I e1 . ~ prçamen o, ar~. , . . , · t 

J. e c to sobre a mesa para os · tlns con)'e- Sala das sessões, 6 tle àetemllro d~ 1898.-
, • I , ' 'M n lld F ' ' Jl I ( • ' j" n,iente1. 1 .. ..,., , •• ~a~cp.,, 'cl.· ., , ., . ,; 

Passa-se â , , , :: , . Ap01aao e em tscu~~ão, e esta encerrada( 
' 1 , . 1 

,' . Jsem mais• debate ' e approvado o ;requeriinen.,. 
, 2.• PARTE' DA ORDE~ po DÍA . " ,td, sendd. o proje51tb ' 'remettitlo á r'eferida1 

. 1 1 , , 1, , 'tn·s [ , , · 1 , • , 1 r 
PROJEC'Í'O N. 131!, DÁ. CAMARA. l com ~ S 0• 1 1 ' "' 

Fixa a força pu.blica d; '.E~tado :para . 0'. ' I • : ( PftOf~CTO ~/ I5q, p't- C~M'lB.r l ,' ' r·~ 
1 ~i»ercicio de,_ 1899 , , Pe;•mitte 'a 'perm ttta 1 ep.tt·e os· 1se1·v~ntuariosf 

E' lido e entr~ ~m { ségunda discussão, por ' 1 d~·! judfiça '11 . . . · ·.> .·~ 
artigos, o pro,jecto\ n .. 138; Ida Camara, do · 

ti d fi E' 1liM e éntril em primeira ·discussão · o corrente anno, xan ~ ) ~ qrça ~uplic tio projecto n . . 150, da Camara, do corrente 
E~~~o~sb:s 0~bx~r~;~~?1 :~e 1899·{ ; • ·~ 

1 

·~ anno, 1permittindq a per~uta én~re 'os sdr-
0, ·sr! •rei,.:eirà da costà 'e)1: ~ ·$r. ' Prà~ ' ventuarios de 'ju~tiÇa, quantlti 'a.s serventias\ 

sidentá, na. •prim8ira· tliecussão' ' d~'stà 'orqjd-.' fo~etp1 d.a :mesma• nat~:eza. :. 1 ., ·• • • ~ 
cto, em virtu!le das', obsérV9.~96es feitas' ,pl* 1 ~ lllf· .Joaquim Alvares (Não devolyeu q 
illust"e' Senador, o 'sr. dr~ J. Dutra, · ~~; na., seu 'discurso). · · · 
qualidade de membro ,da c,qmmissão . ~e 'for- O sr. ltlello Fràneo (Idem). ' ' 
ça'/pu'blica, I me 'compro'matti 'à aP,r~sen~ar às Ningu~>m I mais pedindo a p11lavra, .encer-
etl\epd~s 'que julgasse ~dn ventln1te', 'a fi~' 1de .' ra-se a dispus são e é rejeitado o projecto., o 
qu,e ·d' proj~:~dto não sobrecarregasse o'~ cofres qual vae 'a arcbivar-'se, officiandO'-:~e ~ re,s-, 
publicas cdm ·qulmtiasi inteirà.inentàs' des'ne- 1 eito â Camara dos srs. Deputados.. · 
cessari'Íls. ,I I J J ' ) I • ' I ' '

1 O!! SRS. ·BERNARDINO DE LIMA, CdST'A SENA 
·Mtts; s'r. r Presi:dente1 att~nd'endo a,:· que es- 1 ~ TEixl!:hü. DA , CosTA pedem para 1 se · co~- · 

taníbs nb's ' ultimos· diAs' 'cl.e ses!ito' da q~e o 1 sign'àr 'nà acta 'que vo~aram ·a favor' db pro-
proj~ctp, sendo ,emendado, ter~ l}eçaesli~~~ 1 

• ec'td. ' , · 1 ' , 
1 

' , ' . ' , • , ; 
___ _._ < ' • • • • ' • • • o SR. PRESIDENTE ~aclara que ', ~ pedtdo 

\') Este tliscurso não ' foi 'revisto pelo.1orador; 1 dos nobres Senàdores será atteridido. · · 
• • 1 ' .o ·, ' 1 1 , 1 • •J ,, r [ '' 11 . . f 

) ' 
'I • • 

, 

( 
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I ) I ( J , l' · 1 '' J , r lj , 1 ' 1 f , ·,, ' q ( ' 1 1 , • , (t Cl (1 1 , i 1 PROJECTO N. 153, DA CAMARA l da ,O }Dmi~~ã\) 1 . C~H;IStrpqtor!l., (C0n19 .. ~~ta;va, 
• . '· ' J ·, '. I . . 

1 

talvez fos~e o' primei~p .. editlp\o 1, ,do m·1,1nd~, 
L~cença ao tabete.a, a~ co~a~ ca de, Tr~s ,Cota- rll~S~f!- l e~pjHlif3 \ l 1 • , , ·, • , 1 .:. ( 

çõe~ d!J 1 Rio ' Ve1·de r•. I l · 1 ·: Nestas condições, me parece.(q,u~,, ~~~n~o .. o 
c!' r.' ' 1 .· .•r ·.''·:,' ·. :' . ··· ' .1 ,. • r. I, pr,ojecto SIJ.\l!ltitut,ivp r dpsr.1 ; s~n,.d0r: . Dl;l,tra 
·c FJ: l1do ,e entr.a Am• prtm'etr.a ,dtsousslio, l· :O ·FQdl} 1 1 l\be,~dad,e 1 áo ,gpv~rno 1 !),e a~t!lnder ti).O 
proJecto n. 153. d~ Camara, do · •co~ rente 

1 
que for plai& cnn,veni!lnte, elle deve1 :~er1 lllj~\anno, concedoln<l~ hc,~nça ,ao I.·. tabelh!!.o da to em vista, pezar bem as circums~f\nci.a~ 

comarca de Tres Corações do Rw Verde. I qu,e co.nqorPe,m . ~~o .fn:vor ,d.es~e 1proj~ct!), . (QUe 
Não havendo_ qu~~ p~ç,a· a, p,al~tvra(.,~ncer- 1 .foi.~stq~ar.lo e ; feitq, po~, um nqt~vell, ;trchit~

:ra-S!l· ~ ,qt~q~~~a? e .~ i o, prt?,~er,tq appr.o,~ado , ,cto, ,com, a, ç.ollaJ:íonação d.ei . o~trQs ni\O · II!~·
PJP. escr.utt,lltcl.o s~~f~~o, ,por, q , v.o~pa, fiO,nGrll ' .J;l.OS .disÜ.nctos, co{Il a .• çirpuml!tappfa ·~mpo,Ilê• ~,renle1~ti, o a, 'coll!ffi\~SãP . dp r:eq.u~pim~q.- .taAte dt:~ e,star dur~nte , quatro . 1!-DtUQS •.• na~ 
liOS (l'e partes. . , ' 1 1 I mãós da Com missão Co'ns~ru<;torá .. , 1 ; r• (. r•' 
''I r' 1 l lc [ , i i 1' ( 1 ~ã\),o6S0a3J aS JU,bS8JI\18,Çil.e,S ,qU6 1 t6DQ0 1 a (.6X• 

·_-J , •,'PROJ<~PTy 'N. 52 ~A ; qAM,AJ:l.~ ,· 1 , ···, .p~nd,er ;. e ~sperq g\le1o, gp.~eroo, 1 ... estuflaqde 
.' Feiras de gado' , , ·. . i 1 ,a q.l,\es~ão,1 aJ,o,pter.o pnojeptp , da · , commi~são 

. , , ; 1 . , , ' , .. • • " 1 . ! Con~tr,uctorl\, aP.r.~yl3it~~tnd,ó qs serviçps f e i toa 
c E~ approvado sem debate ,e·m pi'inleira dis- 'e fazendo lllgum;;t, ~Qd,itlcaçã.o n.o mesmq prq-
.cussão e :Vae ·.á 'comn11s'são :le !Agriealtura, jecto ,pariJ. meltwr.a.l-o. (Mtd~o , bem ./) 1 1 ,·, 

.o projecto' 10 · 15~·, da Camaral, do. corrente . r N~o qa,v:e.n'do mais, quem peça .• a palllVV~t, 
,a,nno, sobre·feirás .. de gado.1 , ,.,, 1. r •. r encerra-se h. discussão ~. é apprqvadq, o pro-
. ,· 1·· l ·, fi, r' 1 , . :. ' . , , jacto, o qual vae á commissão de Redacç!to. 

PROJECTO N. 150, DO SENADO . ;,.' ., .• :, .. ''. . 
( : ' ( ( J • I ( I I ' ,, ;J •'I I ' PROJ,ECTO N. 102, ~A CAMA'RA, ~.E 1896 
.:A~~tõri~a ,o !Jil'P_P.r.flp a qesp~nd~w ·· a~~ · 17Wl-'~~ -' . ''rr.an; fin e convet·ie·e c~·éá ~scai~s ~~ii1;ar~~s 
1 f aa de l3.00Q:OfJ.OH paY(I as, qbi!~S dQ• pd&fi.cro • · · • . • · r . . ,. , , , .' ,-· . ' 

rio co,·Jgr.eSjO ~ I , ' 1 I I ' , f I. f , ~ • ' · I J j 1 ; 
. , "~' c •1 ' , •. • 1 ',' .~. ··< • ··I . • E' l1do ê entra em .3.' /~i.scps~ll?" ,cqnju,n-
' .E' li.d9 e ~n1tr11- .elll . tercei'r~ . dis~vssão 'o, 1 ctr,n;te!lte ,cqrq rs 6.JP/;P..d~s J.a appçoyl\,~tJ.t~; ~m 

:projecto .n. ' l50, ·do . Sepado,, f!-Jldpr~at;t,do .. 0 (2 . . e com, a · o~~fJBÇI, ~ •• P,e_fa Cf?O~ml.~sM 1de 
. lt~verno 111 4asp~nder ~tó .a 1q~at;t~ift r de .•••••• ' .I~~t~uçção Pu.tH.JCa, H: P.~o.JeC~\>. 1\ - 1q~, , da, ,C.a,-
~.QOO:OOO!í! . co~ as obr.as dq ~dJtlcw do Con-1 . m~ra~ d~ 189(1,, ,~ra~s~e[!~Qdp~ con.v~r ,te~d,o e 
cgrésso ·. · · · 1 

. • ' • • ;cr~at;tdo 1 e~co~~s ,pr~,maru~s .. , , 1 1 , 1 · • , 
. .' . r \ ' I r ·.f ( i l ' I'' ·,são otrer~cidp.s, ,ap >ifJfdo.s· ~ l>OSt~s c,oni\ln-

0 sr. JoaqniDl Al't'ares ~barilo 1de. S. Ge- ctamente em dfscl)ssão as ~egujpte~ e/bet~-
t·aldo):- Sr·. Pr ·~:~sidente, vou tomar ao Se- das : . 1 • 1 •• .' ''' ' • 1 , • 

nado poucos mome-ntos de attenção. ' oN'. '1 .. do. sr .rtei~eir~ · da Costa.' ·~o c art ; :1.1• , D_evo ~tlcl~rar, ao Sena~o .que n_ão me op- ·p~ra c{ue em vez' de uma ~· c~4elra1 ~o ·~ ~~.~· 
.ponho 1a emenHa do 1 meu tllilstradó collegá, ma11culi,nQ ·qo .di~tçjcto , do , Cap;m1 Brap,co 
o sr. dr. Dutra,J P ~!rqtJ!J ella 13.stabelece asa· ~mu~icipio,.~ê ' S.allc~!1 ,r,iu~if}' q'o){iP • Pt•s Yelqa~: 
lutar clausula de cn~tractar com quem me- diga-se:-'uma mixta no Jogar danou;~~ o ,~j.çlo 
lhores• va:~tageus1 oã'erecw, .fican~o o 'g?ve~ - Lagôa do T.t vares, no municlpio de' Santa 
.no .auctor1zadq ,a mandar c?~&trUif o ~~~ttlc10 Luzia do Rio dHs• v,elb!J-S. 1 ,, 
.do ,CoJ,lgres'so , Pel~, P,La~ta ext~te~te, ,ou J!Or N. 2, do ~r. Costa ,Se~a, accresçentando-so 
,upta nqva q1,1e of!ereç.a ,m~I~ 1 Vfj.n~age~ ,ao (uma· mixta na ( colonia de' 'Bárreiros. · ~ 
.Estado,. ' I I I . ' I • • • I Não• havendo 'mais' quem' pl3'ça a1 palávra, 
' . De,vo fáz~r algum'~s 1qbServaÇ~es em sustHn- ~ncerr~J~b a disçús~ão' e I eràppró\r'ado!b. pr?~ 
1ação qaquillo qqe pr:'opui ~!IÍ . ~ey projecto. \)ecto:·.coir\ tbd~rs . as.i emenda,s, ? ~úru~ .v1á~' a 
· .. Cdm quap~ó não ,tne, oppo.ph~ .a redapção óomrtnssão da Redac~ão. 1 ·J • 1 1 • : ' 

do ,prcüecto' ,J.o illÜst re S'epaclor, tenbo)n,tai- 1 O SR. Rp:BELt,o HoRTA, obtendo urg~n'çia, 
.1:~ coqfi~nça; , que o go<Verno h~ de ter (J ma- (~'lh,tda~ertt~ e <>.n:~repe I ~~ r~qJI.e'ri~ep to ~íl-~tt' 
xtm,o cmdad,o de•_éstudar o•pU?.Jecto apr.esen- que 'seja n\:nneaêl11. úma·comrrussãp 'dr~ta: ~~a 
tado pe.Ja comm1ssã@ constrqctora. 1 ' afim de ir c,umprime,ntar os exms. srs ~ .Se-
,. Esta ma/nbã ti v e 'occasiãp de ' irl~erpe!Iar o tcretarios 1dre És.tadó 13 pr~: tàí: as b~p;tenq.~~ns 
iJlus,tre engeobeiro pbéfe da/ qoJhmissâ<l, o 'e I os ágradeci'meótó's, d.o ' Senádó' 'peló modo 
habilissi.~p ~: pl]o'iecto··dr .. ~~r:~~cj~qo, Bicáti,Jo, ~ea COJD que ..l. col,l~ b9r#an'l P.om' o iílus'tt~\i'o 
sobre a archJtect.ura do eu~.fic10 ·do ,Congres- sr. d.r. 1Blas-.' r·brLes' nal admmtStraçã'd do Es-
po e obras j!\. f~itas, elle d(:lc1ar.ou-m,e qU(:) as íado. ' c' ' r ' 1 • u' 1 c ' 1 • 1•1' 

obras congtruida ,ofl;er•ecdpi a. 'maxim'a ~e'gu- ' Ag~rovado ' ~ste1 r'equeri1~ehtb, o sr: 'Presl-
f:~nça~q-qe for~m ,fls~~h~ar/aEl .Pq'r ~,ng~'rlp'e!r,Q~ d~nte mmíe1a: para membros Ü!i refeioi'da. :~o!ll
dultmctos, r~ntré .. elle~ .d dr1 C~P:rrano 1 de.'Cai'- mtsslj:o ,os ,srs. seqagore~ Rebello H o na , Le-
:valbo, ~ue .da c;omm1ss'âo 1 vonst~uctora• ',~y.~ ·~irldó ' ~abas e 'M:I:'lló ~ranc~9. 1 

1
' 'I 1 . 

SOU a Sef ll#DIStrO 1ifa 'A• •!Jc'ulturá é bora~ f' ' • ! t'f ''l ( 1 1 .(o 
1 

' o 
0 

f • r ' { 
Publiças ',· q'o· l,iistâü<?1 do~ ·lw>, ' ~ . o ' dr. :Pedro ' ' I·'· 1'z>doJE:6'fo N~ ''üi4, ·nA, dAM~RA • ' :I,,' 
s'igaud 'que 0 mostra' 'abti.vid!ide e I iei'o" rlos I 'I '! I I • 

1 0 
I (. 1 , ('o! ; 1 ' ,' I 

áiversds sef~fcos' a allá coiu'laübs'· ' ·. ) ,, !A.Uctonza' ll 'g.pvef.no ·a mrmtlat· pa,Qal· a quan-
, 1 .. ' ' : 1! 1 ~. •'· • • . :.' · ' ,• ., .·,' tia t de "5fi0/{000· ao • pt·ofes'so1''• aposen.tct'rio 

.• D.tss~ IJ.Jn,da. gqe o P,l'Q1 ~ c~o À~ , cpni~t.~sã~ '· 1FlO!Vio Np·ipltànib Pe-,..'eim.· : • , , • . • 
sendo aqUI vt.sto e ex~.ll',lli)a~o peloqmtp.tstrp '· , '· ,, , , 1 p , 

1 
• 1 . 1 ' 1 :, . i 

belga, que veJU em v1~1ta a pora , C!J.pital, E' lida e entra em J.n discussão o prQJepte 
declarou que si fosse redizado o ·'projecto n. 154, da Ca.mara, do corrente anno; aucte-



'rizando o f!'OVerno a mandar pagar a quan-
tia: de 585:tOOO llO professor aposentado Fla -
vio Epiphan 10 Pereira. 

O "'r. N1•eeslo Tavares (Não devolv.eu o 
seu rliscur8o). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra_. 
se a discu,;são e é approvado o projecto por 
unanimidade de votos em escrutinio se-
creto : 

0 SR. NECE<II) TAVARES, obtendo a palavra 
pela ordem, requer que o projecto que acllba 
de Rer approvado seja dado para ordAm dos 
trabalhos independente do parecer da com-
mi88ão e di8pen~ados para esse fim a ithpres-
são e o inte1 sticio. 

O m. PRESIDENTE declara que a disposição 
do ~trt. 139 de regimento interno e os prece-
dentell da ca~a.. oppõem-se ao requerimento 
do nobre Senador, mas que, em todo caso, 
vae con~ ult.ar ao Senado a re8peito . 

Comul tarla. a Casa, não é approvado o re-
quHimt'nto , pelo que vae o projecto á com-
mis~ão de Finanças. 

Parecet· 

O SR. KunrT~CHEK, obtendo urgencia. otfe-
rece, por varte da commissão de ln8trucção 
Publi ca e vae a imprimir-se para a. ordem dos 
trabHihos, o seguinte: 

A commi8são de Instrucção Puhlica, a que 
foi presente o projecto n. 158, da Camara, do 
corr P- nte anno, auctorizando o jloverno a 
mandar construir editicios para nelles fun-
ccion ,.. rem grupos escolares, ne8ta Capital, é 
de pHrPcer que seja o mesmo submettido à 
I.· rllscm!lão e approvado. 

Sala ri Hs commissões, 6 de setembro de 
1898.-P Drumond.-J. Roquette-vencido. 
J. N Kubit~chek. 

O m. L. LoPE~, obtendo urgencia , ofi'erece, 
por parte da commi8são de Redacção, a se-
guinte 

Redacçilo fina t 
A commissão de Redacção offerece como 

redocç::\o tina! a mesma com que o J)rojecto 
n. 150. rio Se n ~ do, sobre a conces~ão de cre-
dito para as obras do editicio do Congresso, 
nesta. Capital, foi approvado em 3. · discus -
são. 

Sala das commissões, 6 de setembro dfl 
1898.-Levindo Lopes.-Costa Sena..-Hernar 
dino de Lima. 
, O MIWMo SR. requer dispensa de impressão 

e interstício, afim de que seja a mesma im-
medi~.t~~mente discutida. 

Approvacto este requerimento, entra em 
discu~são e é a p~rovada sem debate a refe-
rida re Jacção tina!, a qual vae a copiar-se 
para ser remettida a Camara tios SI'S. Depu-
tados . 

A requerimento do mesmo senhor, o pro-
jacto n. 159, do Senado, sobre nullida.de de 
deliberação da assembléa municipal ue Ca -
ratinga, fica sobre a. mesa para entrar na 
)rdem dos trabalhos, sendo para esse fim 
disp ... nsarlos o interstício e a impr·essão. 

Nnda mais havendo á tratar· se. o sr. Pre-
sidente designa para 9 do corrente a se-

:guinte: 

ORDEM DO DIA 
l. a PAR. TE 

Até l hora da tarrle : 
Leit.ura da acta, expetliente, apresentação 

de par·eceres, projectos, intlicações e reque-
rimentos. 

2.• PARTE 

Ate 4 horas da tarde: 
2.• discussão do projecto n. 155, da Cama-

ra, rio corrente anno, orçfl ndo a receita e 
fixando a despesa tio Estado para o exercício 
de 189\.'. 

3." discussão do pro,jecl.o n . 138, da Ca-
mara, do corrente ann •. fixando a for·ça pu· 
bli •:a para o e.x:ercicio .!~ 1899. 

3.• discussão do proj··· to n. 156, do Sena-
do, auctorizando o A'tJ'·erno a conceder ao 
Banco Constructor do I <rasil, cessionario da 
E. de Ferr«? de Cataguaze~, privilegio para 
a construcção, uso e goso do prolonj!'amentG 
da mesma estrada até o valle do rio Cuie-
thé. 

Continuação da 1.• di~cussão do proiecto 
n. 141, do Senado, auctt.rizan•lo o governo a 
despender até a quantia de 600.000$, com a 
construcção de uma egreja matriz na fregue-
zia desta cidade. 

2.• discussão do projecto n. 159, do Senado, 
rleclarando nulla a. deliberação da assem-
bléa .municipal de Caratinga. de 3 de feve-
reir·o do corrente anno, sobre as contas do 
agente executivo do anno anterior. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 59.· SESSÃO ORDlNARfA, AOS 9 DE 
SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCJA DO SR. ANTONIO MARTINS 
SU~'MARIO :- Acta.- ExpPrliente .- Pareceres de 

com missões.- Hedacção fi11al. Orrtem do rlla.-
l' roj,.clo n. Hi\ do Senado. orçando a rrcei ta e 
tlxanrlo n. rl•)~pe~a do Estado para o exercício de 
1 · ~:> . lletJUerimento rio sr. Dutra. - Projecto n. 
: ~R. rla Camara, lixando a for ça publica do Es· 
I.Mio para o exe1cicio de 1 ~99 . Projecto 11. 156, 
rlo Se11:1do coocedeudo pri vilegio para constru· 
cç:\n, uso e go~o rio prolongamento da E. 1?. de 
C;,lanuazes até o vn lle rlo Cnielé.- Projeclo n. 
141, ~do Senado. aurtorizanrlo a cooslrucçào de 
ur11a egrrja matriz 11a rrrg uezia desta cirl ~ rle . 
l'r .ject•1 n. 159, do Senado, sohre ~ :assembléa 
mu11icipal de Caralirrga. - HPrJacções fluaes.- Pa-
rPreres rir. com •rwsõ••s. - Ordern do rlta sel(ninte. 
Oll:~e rvações do sr. l\ebêllo Horta.-- Dec laração 
elo sr. Pt·,·sidente. 
Ao meio dia, fe ita a chamada, acham-se 

pre~ente os l'rs.: Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond , Levindo Lopes, Kubits-
chek Joaquim Ali ares, Necesio Tavares, 
Me ll~ Franco, Bern -1rdino de Lima, Carlo& 
Sá Gomes da Silva, Josino de Brito, Ro-
qu'atte, Camiilo de Britto, Rebêllo Horta, 
Nogueira e Costa Sena, faltando com causa 
p11 rticipada os srs. : Frederico Augusto, Oli-
veira Penna, Gomes Valladão e H.ocha Lagôa, 
e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão . 

( 

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

O sR. I.· SECRETARIO dá conta do se-
guinte 

EXPEDIENTE 

Um offlcio .do ar. I.· secret8'rio ·da Cama-
·ra, commun icando que, tendo sido approva-
da a emenda otferecida. pelo Senlldo á pro -
posição n. l<t4, sohre1subsidio ao Pr·esidente 
do E~tado e aos membros do Clln~tre$S •, foi 
a me11ma remettida á sancção, sob n. 67 .-
O Senado fica i utei·rado. 

Passa-se á apresentação de par·eceres, pro-
jectos, Indicações e requerimeutos. 

Parece•·es 

O SR. Joa11uim Alvares, por pHrte da com-
missão de Requerimentos de partes, ofi'erece 
os seguintes: · 

A commissão de Requerimentos de pa1tes 
a que fo.i pr~sente o pr~jecto n. 153, da 
Camara dos sr~. 'Deputad·•s, concedendo 2 
annos de licP. nça ao I . · tabelliãn da comar-
ca de Tres Coraç··es do Rio V r de, Casimiro 
Avaliar, é de parecer que pllSSe a 2. · dis-
cussão com a mesma redacção. 

Sal a das ses~ões do Senado, Cidade de Mi -
nas, 9 d..., setembro de 1898 .-Joaquim Alva-
ret~.-Costa tieoa. 

A c0mt:nissão de Requerimentos de Partes, 
a que foi presente o projecto o. 160, da Ca-
mara dos srs. Deputados, concedendo 3 an· 
nos de licença ao 1.· tabellião de Uberaba, 
Joaquim J o~é de Oliveira Penn11, de 2 an· 
nos ao tabellião de S. Antonio do Machado 
José Joaquim dos Santos S1lva, e a tle I an-
no, sem· venciml:lntos, á professor·a. publica 
de Sant'Anna, município de Uuro Preto, e 
de parecer qufl seja o mesmo submettido á 
discussão. 

Sala das Sessões do Senado, cidade de Mi-
nas, 9 de setembro de 1d98.-Joaquim AI- · 
vare~.-Costa Sena. · 

O de n. 160, vae a imprimir-se para entrar 
na ordem dos trabalho~, e o de n. 153, a 
requerimento do mesmo sr., fica sobre a 
mesa para entrar na ordem do •lia, dispen-
sados para e' se fim o interstício e a impres-
são. 

O sr. LEVJNDO LOPES , por parte da com-
missão de Redacção, ofi'erece a seguinte 

Redacção final 

A commissão de Redacção offere.ce para a 
discus~ão a seguinte redacção final das 
emendas ao projecto n. 102, da Camara dos 
srs . Deputados, de creação de cadeiras de 
instrucção primaria. 

N. I 
Ao art. 2.·-Supprlma-se. 

N. 2 
Ao art. 2. ·-Supprima se. 
Ao art. 3. ·-Acrescente-8e in-ji 1e : 
Uma carleira para o sexo masculino na 

povoação denominada Alliança, no districto 
do Carmo; 

Nma cadei•ra mixta no 1o~rar denominado 
L11g• ·1a do T:.vares. no n1unicipio de Sbnb. 
Luzia do H.io das Velhas ; 

Uma cadeira par•a o sexo feminino no ar-
raüd ,1 da Bar.r.a do CHetbé; 

Uma ca.Jeira rural· mix ra no Alto Sem Pei-
xe, no dist,f'icto e mnnicipio de Alvinopolis ·; 
Um<~. carieira rural mixta na 1 ua Nova ,de 

Santo Antonio, no districto de S. João do 
Morro Grande ; 

Uma cadeira mixta na colonia de Barrei-
ros. 

Sala das commissões, 9 de setemhro de 
1898.-Levindo Lopes.-Josino de Bf'ito -
Joaqu ;m Dutra. 

0 ME>MO SENHOR F6QU"r d.ispensa tde im-
pressAo e interst.icio ·~t~m de que ·SS!ja a 
me8ma immediatame.nte rliscut.ida. 

Approvailo este requerimP.nto, entra em 
discussão e é opprovHdil. sem debate a refe-
rida redacção final, a. qual vae a copiar-se 
para ser remettida á Carnara tios srs. depu-
tados 

0 SR. JO AQUIM DUTRA, por parte da com-
missão de FinAnças, o1ferece o seguinte: 

A commissão de Fin~tnças offerece para 3.· 
diséussão o pr~jecto n. 154, com a mesma 
redacção com que ·foi approvado em 2. ·, 
e é de parecer que, submettido á diEcussão, 
seja a pprovado. 

'sala das commissões, 9 de ~setembt'o de 
1898.-.loHquim Dutra. - Gomes da Silvs.-
Bernardioo de Lima -J. Roquet.te. 

A requHimento do sr. Gomes da Sil;va., 
fie» sohre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, dispensados para esse fim o inter-
Rticio e a impressão. 

O SR. CMTA SENA, por parte da com missão 
de Obras Publica~ . ofi'erece e vae a imprimir-
se para a ordem dos traba1hns o seguinte : 

'A commissão de Obras Publicas, a que foi 
presente o projecto n. 147, da Camara dos 
t~ns. Deputados, do corrente anno, auctori-
zando o governo a contractar com quem 
mais vantal!:ens o:trerece" a construcção de 
uma linha ferrea que, começanrio na cidade 
do Curvello . ou outro ponto mais convenien-
te da E. de Ferro Central do Brasil pa~sando 
pelas comarcas de Diamantina, Bocayuva e 
Montes Claros, vá. a cidade de S. Francisco, 
e de parecer que seja submettido á I.. dis-
cussão. 

Sala das commissões, 9 de setembro de 
1898.-J . N. Kubitschek.- Costa Sena.-
eamiJtlo de Britto. 

Passa-se à 
2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

PRf'JEOTO N. 155, DO)ENADO 

Orça a receita e fixa a despesa do Estado 
para o exe1·c'cio de 1899 

Entra em 2. · discussão, por artigos, sendo 
a sua leitura di spen•ada a requerimento do 
sr. Costa Sena, visto e~tar impresFo e dis-
tribuído, o projecto n. 155, da Cam~.ra., do 
corrente anno, or~ando a receita e fixando 
a tiespesa d•J Estado para o exercício de 
1899. 

f 
r 



o !IR. JOAQUIM DUTRA, obtendo a palavra, do a forÇa• pUb1lica 'ao Estado r pdr'a q ,àxer-
,o:fferece o seguinte · . ' cicio de 1899, foi appro v a do e1)1 

1 
3.; :di~çus-

·.sãol F 1 t ' • · • . Requerimento 

Requeiro adiaménto pÓr 24 horas 
- je:~to n. 155. 

S11la das commissões, 9 de setem'bro de 
do .pro- 1898.-Levindo Lopes. · Joaquim Dutra.-Jo-

sino de Brito · 1 
• 

1 

' Sala du.s sessões, 9 de setembro de 1898.-
: J, Dutra. 
. Approvado este requerimento, fica adiada 
a discussão e o projecto sobre (t Mesa . . 

PROJEOTO N. 138, DA C'A ~fARA. 

Fixa lt força publica rio Estado pa1·a o 
exercici' de 1899 

Entra em 3. · discussão, sendo a sua leitura 
dispensada a requerimento do sr. Gomes da 
Silva., o projecto n. 1J8, da Cam ara, do cor- . 
rente anno, tlxando a força publica do Esta-
do para o exercJCio de 1899. ' 

Não havendo quem peça a palavra, encer-
. ra-se a discus~ão e é approvado o projecto, 

o qual vae á com missão de Redacção. 
PROJEOTO N: 156, DO SENADO 

Concede pl'ivilPgio prwa construcção, uso e 
.. goso uo prJtunuamento da E. F. de Cala-

gua.t es até o va lte do rio Cuieté. 
E' approvado, sem debate, em terceira 

discussão, e vae tumbem á commissã;o de 
· Redacr,:ão, o projecto n. 156, do Senado, au-

ctorizando o governo a conceder ao Banco 
·constructór do Brusil, concessionario da E. 

· de Ferro de C .. tagu~zes, privilegio ,! para a 
construcção, uso e goso do prolongamento 
da mesma estrada até o valle do rio Cuieté. 

. PROJECTO N. 141, DO SENADO 
Construccão de uma eg1•ej a m atriJ na f1·e-
, · · gjtez ia ·desta · cidade 

Continuando a primeira discul'lsã o do pro-
·jecto n. 141, do Senado, auctorizando o go-
verno a de> pender até a 'quantia· de 600:000$ 

:· com a coostl'uc.,:ão de uma egreja ínatriz na 
. freguezia de8ta cidade, é a mesma encerrada 
: sem mais debate e approvado ó projecto que 

vae á commissão de Obras Publicas. · , 

PROJECTO N. 159, DO SENADO 
Assembléa, muni~ipa l de · Caratinga 

E' approvado, sem debat-e, em segunda 
discussão, o projecto n. 159, do Senado, de-
clarando nulla a deliberação da assembléa 
municipal de Caratinga, de 3 de fevereiro 
do corrente anno, sobre as contas 'do agente 
executivo do anno anterior, o qual, não ten-
do soffrido alterações, fica sobre a mesa, 

. para entrar na orJem dos trabalhos depois 
de findo o interstício regimental. 

O SR. LEVI'IDO LoPES, oótentlo urgencia, 
ofl'erec.e, por parte da commissão ~e ·Reda-

. cção, a seguinte : 

Redacqão jinctl 

O ·ME, llro sn. requer d.ispepsa dé impre'ssão 
e interstício, afim de que seja a mesma, im-
mediatumente discútid'a, · 1 • ' . 

Approva,do E)Ste'. requerimentb. · en'tra llill 
discussão e·é approvada sem debate a referi-
da redacção flnul, a qual vae a cópiar-se para 
ser remett1da á sancção presidénCial. · C1 

f r : , J 

Pa 1'ec~ NIS · · . , · ' 
0 SR. BERNARDINO DE LtMA, por parte da 

commissão de Agricultura, obtendo urgen-
cia, off~1ece os seguintes : . · ' . • C• 

A commissão de. Agricultura, ·a ·que foi pre-
sente o projecto n. 125, do Senado: . 

Considerando que os syndicatos agricúlas 
são de gr·ande vantagem pQ.ra a agriculwva ; 

Considerando que, na ausencia ou ·delici&n-
cia da in~ciativa indLvldual e do espt·rito de 
associação, deve o Estado promover· :os meios 
nCjcessarios ao desenvolvimento :das ind.us-
trias ; , 
Considerand~ que nenhuma outra 1 indus-

tria merece, m~is que a agrícola, os lfav·or•es 
que o Est'ado póde dispen~.ar, ma.xtn'té entre 
nós e na época que atraves~amos : . 1 

E' de par~cer que prosig1 a di~cussão 1do 
projecto e seja o mesmo appyo'vado,. ~eser
vando·s~ o ,direito de qfl'f,'lrecer emendas no 
Correr daquella, , < i • I 1 

Sala das commissões, 9 , de setepthra de 
1898 -Carlos Sá.-Bérnar:dino, de Lima\- .No-
gueira. · · 1 

• • 
1 

.• 

A commissãq de Agricultura, Elo qu~- foi 
presente o proiecto n. 152,, da . Camar·ardos 
Deputados, approvado em prime.i.r:a .dl!lcus-
são, é de parecer qu~ o mesmo SfiJa submet-
tido á segunda e approvado, r eserv!lnt1o-se 
ella o direito· de ·emenda.l-o no1 corr.er . da dis-
cussão. 1 • r · L 

Sala das commissões, 9 . de s~tembrQ de 
1898.-Carlos Sá . .:.. Bernardino, de Lima.-l'io-
gueira.' ' 

A com missão de Agricultura, a qu ê. foi ' pre-
sente o projecto n. 157, do Senado, esta•bele-
cendo um mstituto agronomico e1n ·s <'José 
d' A,lém Parabyba, é de parecer ·que sej'a o 
mesmo submettido á 2. · discussão e appro-
vado. 1 · 

Sala das -commissões, . O , de !letembl)o de 
1'898.-Carlos Sá.-Nogueira.-Ber,nardiuo de 
Lima.-Vencido : sou de parecr,H' que seja o 
pr.ojecto sujeito · à discussã.o e rejeitado~ 

Os de ns. 125 e 152, vão a impri,mir-se para 
a ordem dos trabalhos,' e o de n. 157, a re-
querimento do sr. Joáquim Alvares, fica w-
bre a mesa para ,entrarna orde.t.n dos iiraba 
lhos, dispensados par~ esse fim o intecsttcio 
e a impressão . 

A commissiío de Redacção offere ce como 
·redac.,:ão linHl a mesma com que o projecto 
n . 138, da Camara, do corrente anno, flxan-

0 SR. LEVINDO LOPES, obtendo ,urg~ ncia, 
ofterece, por p!l,'rte da commisSÜ ij) ~~. Q0o1ma-
ras Municipaes, os · se~uintes ,: : . , · 

A .comm1ssão de CiJ.q1aras: Mumc1paes orfe-
·rece para a discussão o proJecto . n. '16\, , da 
Camara. dos srs. Deputados, em ·que são an-

.. 

( 

nulladas disposições da lei do orçamento mu- h Que o art. 4 tem por tobjecto a dispo~ição 
nicipal de Ouro Preto; 'par~cendo lhe, at· \"a ultima parte do art. 1 §1 2. do projecto 
tenta á prqc~d~ncia.fios •[undamento,!!}ta re- n. 146 ; . . ,1 

p~esehtpçãó J~nta, qu,e aev.e ser approyado. Qu~• .o 'substitutivo não comprehende a ma,-
Sala · das commis~pes, 91 d,e ~e tem b_ro de tet·i,a ~os ar,ts ., 3 a 7 'dq mesmo pr:ojecto, n)J. , 

1898.'- ·Levindr;> Lqpes· •. - ,Gowes da , S1lv~.- ~46, 27 n: 4 e 28 qo projecto n .. 155 .: :. . 1_ 

Joáquim, Al'~arés.-A, impri!llir.-se. ' · · Entende a commiss.ão que o numer·o de vé-
·A colrlmibsão de Camar~~o Municipaes:, ten- teudores . não· deve ser inferior ao que foi ' 

dO examinado OS proj~c'tos \mpreSSUfl fl. ,146, 1 d t 9'1 d ' 891 . . 
• 1 dl . d 1 • • • d mar·ca o no a11 . , § 6 a ler n. 2, de 1 , ' 

do ~enatl?, e orgamz~ção o, muntctp!O ' e para a ~· " eleição rlà ver.éadores nos p'rinci- ' 
Bailo Ylo~tzonte, ~ ; 155, da Cama_ra !}os srs. paes municípios do Estado ; que compondo- 1 

Deputa,dos, de, orQ~mento ~~ r~~elta• e desp~- ' Fe ·o munieipio de \lffi só districto é Je~ne
sa· do . E~tad~ }\~r a O. ~xer,CICI~ V,!OdOUT'? '· pOIS.! cessaria! a representação .especial de~ te j que l 
que, nãO 1~e .loram 1 p~es~ntes os ' u_r .tgmaes é egualmente1 desnecessaria a auctorização · 
para. o ·fim ,de harmontZII:;"• ~orno foi deltb.~~ ~oni'drida ao gove_rno no ~rt. 3 do _p rojtJcto, ' 
rado pelo .se,n!l.do ·,em. V•tr_tui;le , ,- d~ r~querr á vistra .do art. 28 do: pro)ecto de lei de or-
me'ntlo ~do auctor do prm1~1ro, e .de .p!iro?er Çamento; que . sendo -provisoria a organi- ' 
qu~ se adbpte o seguinte substJt.utrvo, m: zação d(:J', serviço ele· que tratam os· artigos 5 ' 
clmndo-se em. tem~o ,do \proJecto _de lei ll- 7, o qual é por· sua natureza municipal · 
de orça~ento disposições ?u~ n~lle s~o. 00W (Lei n. 2.' art. 39), melhor é conservnr se a · 
t empludas c · I I · , 1 

', • , brgaJ;Ji?.ação actual, ·que é tambem 'provisoria . o Congress.o do Est~dó, de Mmas ~e~aes. I e cessará com a extincçã10 da Prefeitura ; . 
decreta : . : . ' .· 1 • 1 gue desnecessario é dispor se quanto á ren- ' 

.Ary .. ~:· ~o i ter.~ltOI;'IO . desmembr~do d.~ . da yroveniente do sàrviço de. natureza mu-
ffi.UntctpiO •cle Sabar á! ~ ~os~naqo para •ha qa~! . nicipal por acl)ar -.se a materra regulada na · 
tal do Es-tado por llei -addlciOnal ~Co strtUJ legislação em VIgor finalmente, que não 1 

ção., ,) D. 3, det l7 de /d.e~embro ~e f893, o:ga · convet.r;t supprimir-se a auctorizaçãó dada .ao I 

zar,se-hll: ? mU!mc~piO_ de Bello Horizonte go.verno nos 81rtigos 27., , n . 4,· e 28 do. proJe-·1 

con:• os hm~tes ~o dJst.rJCto do me.smo nóme cto n. t l55, sendo certn que sua: inclusão ' 
e se_de. na CidllidO Ide MLDaS,I de accôrilq ?0 ffi neste projecto l n. 1(146) poderá retardav a I 
al~1 n: 2, ~e 14 ?'e se~empro,'de 1891 • e .d~- fdopção de p~ovidencias necessarias1 á con- 1 

ma'is. disposl>;~es · .em VIgpr. . ., à çlusão o melhoramen~o dos div'ersos ramos 
§ 1._' J A ' pruheJra €amara M.untCJpal ser . do serviçp 8i cargo da Prefeitur•a. 1 · 

compo.sta de qumze vereadores, accumu lan- Sala das commissões 9 de setembro de 1898. ' 
d_o Ol p'resi_d~nte as :runcçõesl ~e agente' .~xecu-. I Le:vindo Lopes.-Go:Oes da Silva-wencido. 1 

t1vo mumcrpal. . ' · •, . Í Joaquim Alvares. ' · ' ' 
§ 2.· o presid~noo .e vere~d~res ser,ã? ele1- A imprimir-se 1 , , 

tos no dia que fôr• de&ignado l.pelo' PresJdept~ I . · · , '. ', 
do 'Estad'o dentro ' 1 de tres meze!! > contados ~ ME~I\IO stt . . oíferece,, po~ parte da com- . 
da pu blicaçuo desta , lei!, e ! exerc.erão suar mtssão de Redacção,• a segmnte. , 1 
funcções até o fim do triennio cori·ent~ .. ' Redacçao final 

Art. 2. ~ Installadn a . Oamar.a ,M.umc1pal 
cessarão lasl att~ibuições c'dnfe'ridàs ao Pre· A eommissão de R1eq~cção offer

1
ece , ~orno , 

sidente do lj:~tadq pelo ,1.\:qt. ~ da cita~~~o lei n. edacção tlna!l a ·mesma com que o prOJecto 
3 ficando lexti'ncta a' Prefeitura creada por i' 156, do Senado; sobre o ' prolongamento 
d~creto n1.. 1.0.88, . !)P ·29,de .. t!_ezembro de' 1-8~11, a E. de Forro de Cata,guazes, acaba de 1ser 
e a cargo da ,n;teema Cam..ara ,todo 0\ serVIÇO pprovada em 3,11 discussão. 
de natureza municipal ~egJ.Indo ~ ~ei Jl. 2, d~ 1 Sala das commissões, 9 de setembro d~ 
14, .:;da, : iletem~I:o de 1891 J , · · ·. ; . ,. , }898.-Levin<;t.b .Lopes.-,Joaquim Dutra.- Jo-

A!rt. ~ 3 ·. ·') Fioa~ pert&nc(l'lldo ao 1. mumCipiO Tino de Brito. 
os . terrenos• adqu~riüdS. pelo JEsiádo para ls 

1 0 MESMO SI_t •• requer· dispensa _de ~mpre~
fins da citada· llei n. 3, ·P~~ewados o's nec~s ~- ~ão e inters1itcio afim de que seJa a mesm,a 
rios para a construetão .de ~d1flctos publico • tmmediatamente discutida. 
colto,l}iz~1çãp e· o~1ros S(}rVJços· de ~atureza i Approvado este requerimento, entra em 
es ·aaóa · · , 1 .. 1 , . • ' ·- • • • discussão e é approvada sem debate a refe-

Art. ~,. ·Em s~a_prul).elra re.umao. _dehberar~~t rida reilacção final a qual v~e á copiar-se 
a O~tpar~ Mu~rc1pa~ ~obre a retr~bmção do para se:> remettida á Camara dos , srs. De-
agente execut1 o, sr JUlgar qonvemente con·., t d·os , · . 

1 , - · pu a •1 1 
ceder-Jb a. . I ' ' , . b d t t o 'sr Pre , 

~'rt ~5 ·' Revoaam-se as disposições em con- Nada maiS\ aven o a ra ar-se, . -
t ,,.., .. · · o · àm.ente .designa para 10 do corrente a 11e-.' 
Iar~O. . t 1 1 Confrontando-se este substitutivo com os g1;un e: 

projectos ns. 146 e ,155 ;v,erificl). se: ' 
Que o art.' I.· comprebende as -disposiç~es 

dos arts 1 1. e 2 daqu~ll(} projoc.to coll\ al~era
ção quanto · ao numero de vereador~s e .are 
prescintaçiÍ.o d'9 distri,cto ; 1 < • : 

QUe o art: 2 contem a matéria dos :arts. 8 
dQ me~mo proje'çto e 27 ns. 1, .2 .e 5 do ,pro.- , 
jellto .n. 155 ; e o.art. 3 a dp p1es,mo apt. 27, 

' 3 ' 1 
• ' I ' n.; ' . { 

ORDEM DO DIA 
\ i 

l,a PARTE • 

Ató 1 hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

e pa1·eoeres, projectos, indicações e re~ue- , 
rimentos. 



2.•·PARTE 
Me 4 horas da tarde: 

Continuação da segun·ia discusslto do pro-
jacto n. 155l da Camara, do· corrente anno, 
or.çando a• Deceita e fixando a despesa do 
Estado par.~ o exercício de 1899. 

Primerra di ~cussão do projecto n. 158, da 
Camara, do cor·rente anno, auctorizando o 
governo a mandar construir nesta Ga.pital 
dbus edificios em que. funccionem gr.upos 
escolares. 

Segunda discussão do· projecto n. 153, da 
Camara, do cor . ente lj.nno, concerien lo-licença 
ao I.· tabellião da comarc<t de 'Fr·es Coraçiles 
do Rio. Verde. 

Segunda discussão do projecto n. 154, da 
Camara, do cor·rente anno, auctori1.ando o 
g.ove ,.no a mandar pagar a quantia de, 585.$ 
ao. professor aposentado Flavio Ep tphanio 
Pe reira. 

Segunda discussão do projecto n. 157, do 
Senado, cre ... ndo um Instituto Agronomico 
t1m S. José d' Além Parahyba. 

0 SR. REBELLO HoRTA (pel ' ordem) diz que 
suppõe ter havido eu gano por parte dil Mesa 
na inclusão do proj ecto de orçamento na 
ordem do dia que acab..t de ser lida, por-
qufjnto, tendo sido approvado um requeri-
mento de ad iamento da di ~ cussão do rt~t'e!'i
do projecto vor· 24 horas, lhe parece que, só 
depois de lindas estas, deve ser o mesmo 
incluído na ordem dos trabalhos. 

O sR. P ··ESIDENTE declara que o procedi · 
manto da Mesa está perfeitatueute de llct:l'n·do 
com os precedentes da Casa e que, u!ém 
disso, o adiamento da discu~são fui reque-
rido apenas por 24 horas e que, findas estas, 
deverá a Mesa continuar, dJ accôr'do com o 
p roprio requerimento approvado. 

Levanta se a sessão. 

ACTA DA 60.• SESSÃO ORDINARIA, AOS lO 
DE SETEMBRO DE 1898 

' PRESIDBNCIA DO SR. ANTON O MARTINS 
SUMMAHIO: -Acla. -Expediente.- Pareceres de 

com missões. - Ordem do dia.·- l'rojecto n. 155, 
da c~mara, orçando a receita e fixando a despe-
sa úo E~ t.•cl • ·J para o exe rcicio de 1 ~ 99 . - Dis-
cursos e eme11das elos srs.: J. Alvares, Camillo de 
Britto, Costa Sena, Joaquim Dulra, P. Drumond. 
Leviuclo Lopes e Mello Franco. - Observações 
dos srs.: Hebéllo Horta, ~ern arrt ino de Lima, C. 
rte Brilto, ll ello Ji'r, nco, Joaquim Alvares. L. Lo-
pes e Joaquim Alvares.- Ordem do di,L seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Gomes da Silva, Bernar· 
dino de Lima, Rebêllo Horta, Kubit chek, 
Joaquim Alvares, Te1xeira da Costa, Josino 
de Brito, Costa Sana, Mello Franco, H.oquette, 
Carlos Sá, Necesio Tavares, Levindo Lopes 
e CamiJJo de Britto, .faltando com causa par-
ticipada os 11rs : Frederico Augusto, Oliveira 
Penna, Gomes Valladão e Rochà L'lgôa., e 
sem ella os mais senhores. 

Abre· se a sessão. 
E' lida e app rovada a acta da antecedente. 
0 BR. J.' SECR'i:TARIO dá conta do Se· 

guinte 

EXPEDIENl'B 

Um vequerimen~o de Severino Saturnino 
da ~:~ilva, pedin•io P,ara tor·nar e~tensivo aos 
sol.rcitadores os fi"·ores constantes do proJe. 
cto n. 400, da 0~emara dos srs. 1 .eputados.-
A' com missão de· Requerrmentos de Partes. 

Um telegr11mrua do Pl'e~idente da Assem-
h éa de· Sergipe, communtcantlo que na. ses-
são de 8 da corrent'e, foram reeleito ~ o dr. 
Drl niel Campos, presu:lente ; coronel Benicio 
vice p1!6sidente ; tenente Marcelino Jorge; 
I.·· secr~taria, e a ire r es Aarlto Brito, 2: se-
cretario.-0 Senado fica inteirado e agrade-
ce a communicaçúo. 

Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
jectos, indicações e requerrmentos. 

Pareceres 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO, por pa T'te-da com-
missão de Justiça e Legislação, olferece e 
vão a imprimir-se os segumtes : 

A commissão. de Justiça e Legislação, a 
que foi presente o pr-oj~:~cto n. 159, da Cama-
r.a dos Deputados, sobre moditlcações dos 
tr~bunaes corneccionaes, é de parecer que 
se]a o mesmo submettido á primeira discus-
são e appmvado. 

Sala das commissões, lO de seterr~bro de 
iM98.-CamiUo de Britto.-R. Horta. 

A commissão de Justiça e Le!!lSiaçãe, tendo 
em vista o projecto de let n. 141, da Cama-
ra, approvado em prtmeira discussão, é de 
parecer que seja o mesmo submettido á . se-· 
flUnJa dbcussão ; reserv .• ndo-se á commis-
são o direito de o:fferecer, opportunamente, 
as emendas que, julgar convenientes. 

Sala das comm1ssões, lO de setembro de 
1898.-C. Britto.-R. Horta. 

Passa-se á 

2.· PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECTO N. 155, DA CAMARA 

Orça a receita e fiwa a. despesa do Est~/10 
pe:na o exercício dê 1.899 

Continúa a sell'unda discussllo, por artigos; 
do projecto n. I 35, da Camara, do corrente 
anno, orçando a veceita e fixan.io a despesa 
do Estado para 0 exercício de 1899. 

Em discussão o artigo I.· 
O sr. Joaquim Ahares (Barão de S. Ge-

raldo) :-Pedi a JHlavra, sr. Presidente, para 
apresentar uma •;manda au~mentanrlo o im-
posto ~:~obre gen .. ro~> de exportação de 16 a 
17 mil tresentes contos. Não posso de mo -
mento jus titlcal· ~t porque está ligada ao § 2. ·, 
e por isso, lim1t 1-me apenas a apresental-a. 

0 SR. PRESIDENTE :-Esta em diSCUSSãO to-
do o artigo. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALOO :-Neste caso, 
eu continúo. 

O meu pensamento é o seguinte : deseja-
va e vou propor a elimina._;ão do § 2. • que 
diz : «idem, s0bre gêneros de consumo de 
fóra do Estado, 1.300:000$000». 

Os nobres Senadores comprehendem bem ; 
desde que· se proponha a suppress!lo do § 
2. ·, ficaremos com um deficit de l.300:000J \ 

.. 
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mas, o orçamento ficará equilibrado, desde 
que se eleve de 16 a 17 mil tresentos con-
tos, no § I.·. 

E' sabido que essa renda do café tem at-
tingido a mais de 16 mil con'tos ; no exerci-
cio fl.ndó tivemos um accrescimo de 4 mil e 
quinhentos contos. 

Como os nobres senadores vém, é imprescin-
dível a eliminação desse imposto de consu-
mo ; houve já dois accordãos do Supremo 
Tribunal Federal, annullando os impostos 
lançados sob essa denominação ; seria mes-
mo um desastre si qualquer contribuinte re · 
clamasse contra esse imposto, e o Supremo 
Tribunal o annullasse . 

Assim, o melhor meio de equilibrar o orça -
mento, acabando com esse i rn posto inconsti-
tucional, é augmentar em 17 mil tresentos 
contos o imposto do § 1.·, e supprimir o 
imposto do § 2:, que j á foi considerado pelo 
Supremo Tribunal Fe.Jcral como inconstitu-
cional. 

Vou mandar á Mo.-a a minha emenda. 
E' lida, apoiada e posta conj unctamente 

em discussão a segumte 
Emenda n . 1 

Art. 1: § I.· Em vez de 16.000:000$000, di-
ga-se : 17.300:000$000. 

Ao art. J. : § 2: Suppri rna-se. 
Sala das sessões, 10 de setembro de 1898 . 

-Joaquim Alvares. 
O sr. Camillo (le lh·itto:-Não sei si 

poderei repetir hoje o que por vaze~ disse 
quando se começou a tomar por base da re-
ceita um algarismo arb1trario. Sendo o or-
çamento uma previssão, seguiu-se sempre 
uma regra invariavel: a me lia d:1s 3 ultimas 
arrecadações; o nobre Senador, o er. Rebêll.o 
Horta, recorda-se, com certeza, que discuti-
mos muito sobre esse ponto, até com certa 
vehemencia. 

Si a ultima arrecadação foi de . .•.•..•••. 
21.016:673$885, era caso de perguntar-se á 
nobre comm issão de orçamento porque som-
bras de pessimismo adoptou o algarismo •••• 
20.905:700$000? 

0 SR. NECESIO TAVARES:-V. exc. não leva 
em conta a diminuição da colheita do café? 

0 SR. JOAQUIM DUTRA:-V. exc. devia estu-
dar a tabella, e estudar parcelladamente o 
orçamento, a receita ,da arrecadação dimi-
nuiu em alguns pontos. 

0 SR. CAWLLO DE BRITTO:-Em outros au-
gmentou. 

O seUo deu 1.257:380,~929, muito mais do 
que em 1896; do mesmo modo o imposto de 
contractos, 673$025; passagens nas estradas 
de ferro 254:952$450; se llo de heranças ..... 
711:029$ 118. Constituindo esses impostos a 
receita permanente hão de crescer; a pro-
gressão nas taxas referentes aos actos da vi-
da social e economica, é lei reconhecida, 
sinão fosse assim o regresso seria a nossa 
divisa. A receita. tributaria: esta sim póde di-
minuir pelas occurrencias naturaes; intem-
peries que acarretem falhas na colheita. 

Quem póde dizer que a renda do café aug· 
mentará ou diminuirá? 

A. S.- 2i! 

V. v. excs. hão de se regular pela arreca .. 
daç.ão ultima; que é o unico dado certo. 

0 
1
sR. NECESlO TA VARES:-No I. . semestre 

do ann o findo, foi pequena a colheita. 
0 SR. CAMILLO DE BRITTO:-Em 1897, a. renda 

do café montou a 16.463:196$327; em 1896, 
entretanto, vv. excs. clamavam qu·e estava 
diminuindo a producção, quando n~sse anno 
a mesma renda fÕI'a de 15.496:582$937. 

0 Slc NECESIO TAVAHES: -Mas por quanto 
vendeu se nessa occasião o café? 

0 8r. CAMILLO DE BRlTl'O:-Mesmo ad valo-
1'e?n, ha a compensão na quantidade. 

Creiam que não tenho outro intuito; vejo 
nos recursos orçamentarios margens para a 
satisfação das t11 edidas que não fora m con-
templaàas; vejo mais o pregão de uma de-
pressão financeira. Será ;t baixa no preço do 
café? 

O sR. NEc •siO TAVARES:-Devemos attender 
a certas circumstu ncias: o preço e qualidade 
do café 

0 SR. CAMILLO DE BRI'l'TO:-Não podemos 
fazer um calculo com toda a exactidão; aó 
menos sirva-nos de regra a despesa. Esta 
computada em primeiro Jogar e depois uma 
receita correspondente (apartes). 

Porque não nos havemos de guiar pela ul· 
tima arrecadação~ 

0 SR. JOAQUIM 0U1'RA:-V. CXC. reputa im-
pecca vel essa regra? 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO.-fmppccaveJ, 
não; mas approxim o -se melhor do que esses 
vinttl mil e uma fracção que não con•espon-
dem a nenhum outJ'O da tabella1 

Donde tirou v. exc. essa cifra~ 
O sa. JoAQUIM Du1'RA:-E' a media da arre· 

cadaçãn dos ultimos annos . 
o SR. 0A MILLO DE BitrTTo:-Tambem falli. 

vel. 
Os contribuintes concorrem com uma re-

ceita para t1er toda empregada nas necessi-
dades publicas; desde que concorrem com 
21.616:673$885, não temos outro caminho a 
seguir sinão dar lhes uma despesa equiva-
lente a essa receita . Cortam· se subvenções 
ao ensino, á escola de Minas, ao lyceu sala· 
siano e outras consagradas em leis, sómente 
para se obter um excedente de receita de 
centenas de contos ao serviço dos creditos 
supplementares. 

Dizem vv. excs. que em 1899 a renda vae 
ser muito menor do que em 1898. E' exacto 
que as responsabilidades aggravam-se, sobre 
tudo no que diz respeito ao credito. 

0 SR. BARÃO DE S. GERALDO:-Deve-se tomar 
cautela em tempo. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA:-A commissão to-
mou a media das arrecadações dos tres ulti-
mos anno ~ . 

0 SR. CA JIHLLO DE BRITTO:-Então VV. CXCS. 
augmentaram; a media importa em .....•.•. 
20 .073:273$ e a cifra é de 20.0 16:573$885; é 
que ás novas fontes de renda devem corres-
ponder os calculos. 

o sR J. DUTRA:-V. exc., ai estudasse o or 
çamento,· não diria que, este anno, novas 
fontes de renda appareceram. 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO:-Pois não é nova 
a renda da nova Capital~ não é nova fonte 
o saldo dos depositos das caixas economicas1 

I 
I 
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não temos ainda outras que ficam depen-
'dentes de actos legislativos e tam bem de 
ind ustrias na~centes~ 

Sei que o projecto resulta de combinações 
feitas com a maxima prud~>ncia; é um noli 
me tanyere que se decompõe ao mais leve 
toque . Re~peito muito o regimen adoptado 
dos excedent•·s da recaita. 

0 SR . S. GERALDO :-Mas ê melhor assim . 
0 SR . CAMILLO DE BRITTO :-Não, senbOI'j 

ll. receita toda deve ser empregada nas ne 
cesFid ades publicas. V. exc., o infatigavel 
}latrono dos interesses agricolas , veja que 
esse systema pr·e.i udica· os; não ba verba para 
os prem ios agr·icolas, para sementea e ma-
chin n~. 

Em todo o caso, vou pa!"sar para outro 
terr·eno, incommodcmdo o i ilu strado sr. I: 
Se c r· e ta ri o. 

(Nã·• apoiado do s1·. 1: Sec1·eta1·io) 
n ... sflj<,va um a explicação sobre o § 3:, 

pois constou-me que ahi estavam incluídas 
as custas judie;iaric,s; ora, o sello tixo e pro 
}lorc10nal é muito differente das custas j u-
diciat·Jas. 

c, mo v. exc. sabe, ha muitM, que se p a-
gam por estampilh a e outras não; convil,ha 
que esse par .. gr·apho fosse niais claro. 

A magi"tratura e a classe dos funcciona -
rios ror·en ~es , com razno, desejam qu e as 
cu~tos revertam para elles em plena execu -
ção tio regulamento, lendo o orçamento po-
dem entender qu e o pensamento do legisla-
dor foi abl'ir· mão dessa renda tradicional-
mente e propriame nte delles. 

0 :>R. GOMi;S DA SILVA :-Está especificado 
na tabellu. 

0 , R, C~~IILLO DE BRITTO :-Vi, mas evite-
mos reclaUIIlÇões, aliàs bem fundadas. 
Pe~o liceu ça á nobre commis8âo pAra 

ave, ,turar desde ja uma defesa dos direitos 
das tr.un ;cipalidades e do Estado, em relação 
âs tax»s que foram acoimadas de inconsti-
tucionaes pelo nobre senador, o sr. Barão de 
S. Geraldo. 

Si ros@e opportuno, eu acompanharia a me-
dida de suppre8são que v. exc. propuzesse 
das taxas de exportação, mas a de consumo 
ê ut1l e protectora no estado actual das in-
dustr· as. 

Não é de todo o ponto exacto que v. exc. 
acaba de alflrmar, que o Supremo Tribunal 
Federal expedira rlous accordãos contra o 
impo8to de consumo de generos de fóra do 
Estado. 

Essa questão nos preoccupa ha muito tem-
po, e, examinando se cuidadosamente as 
phrases das sentença!;! do Supremo Tribunal 
Federal, não pode-se dizer que tenham in-
teira Hppllcação ao imposto cobrado pelo 
Estado de Minas. 

0 SR. S. GERALDO :-Como não ~ 
0 SR. CAl'iiiLLO DE BRlTTO :-A primeira sen-

tença do Supremo Tribunal Federal foi daria 
em virtude de uma reclamação da Bahia. 
Desrle o tempo do ministerio Paranaguà IJUr-
giu essa questão que vae muito debatida, 

Um imposto sobre os genero3 de importa-
ção que chegava por mar aos portos de Per-
nambuco; o imposto de estatística da Bahia 
e dos Estados maritimos em que se pareciam 

com as nossas modestíssimas taxas itinera-
rias ~ A incidencia do imposto e a ~ ituação 
geographica. 

l\11nas resolveu a questão. Os generos de 
consumo vêm do Rio e de outros pontos , ao 
entrarem no merendo estadoal, sujeitam-~e á 
taxa. 

Esses generos ~ ão extrangeiros e de im-
portação? ap fma~, faze m transito para ou-
tros Estado~~ Niio; ou producção nacional ou 
extrangeirn, vão Eer con~umid as na alimen-
tação, no vestuario , na habitação, alguns 
em mercadorias, outros não sendo isto in-
differentes . 

No Ceara, na B.1bia, a incidencia toma 
feição diversa; as me!'Cadorias extrangeiras 
são taxadas, ao Ferem despachadas nas alfan-
clega. 

Em Mina s, as l11 1:' r cn dorias nacionalizam-
se nos ar·mazens durnnte dias e depois vêm 
para o co nsum o; a ~uo. situação aq uem da 
serra do mar tor·na illll)Ossivel a importação 
de mercadorias extrarq~uiras e a violação do 
art. 7: 

O Supremo Tribunal proferiu este accor-
dão pontuado de votos riivergentes. Os mi-
ni stl'os, drs. Aclolpho Olyntho, de saudosa 
memoria (apoiad,,s) , Ribeiro de Almeida, 
André Cavalcunti, Espírito Santo e Macedo 
Soar·es, defenderam a boa doutrina, e nós 
outros, os leigos, sabemos quão transitorJU é 
a vida desses accordãos, tão incertos e ' ão 
com batidos. 

A Constituição Federal apenas prohibiu no 
art. li imp ostos de transito entre os Esta-
dos sobre a producçã1.1, mas permittiu que se 
tr·ibutasse a importa~ão de mercadur1as ex-
trangeiras (avt. 9 § 3. ), mas em proveito da 
União. Quando se definem generos de~embar
caJos, vindos por nHw, de paizes extrangei-
ros, exclut~-se t erminantemente os impobtos 
cohrados no terl'itor·io de Minas, sobre mer-
cadorias nacionalizlldas . 

Os Estados do interi or podem lançar taxas 
nos generos que entram sem que se dê a im-
portação reservada á União. 

O sR. BARÃO DE S. GERALDO: - Não apoia-
do, não póde ; é um imposto federal cobrado 
pela União e não pelo Estado. 

0 SR. CAIIULLO DE BRITTO :- Esta sentença 
do Supremo Tribunal não tem applicação. 
E' imposto cobrado ha muito tempo ; por 
tradição longuissima, fundando-se na pnssa-
gem dos generos pelo territorio do Estado ; 
esta firmado nos costumes, e sempre man-
tido. 

Em ultima analyse : foi discutido nas duas 
Casas um imposto municipal, quasi identico 
ao que se cobr·a ; e as considerações que 
acabo de fazer applicam-se perfeitamente as 
camaras. 

A União arrecada taxas de consumo sobre 
o fumo, bebidas e outros generos. 

Na França e quasi por todos os paizes, im-
posto identico sobre generos ê cobrado de 
departamento para departamento, de com-
muna para communa e até de um bairro para 
outro, nas proprias ruas da cidade. E' a base 
de um systema de . protecção aos productos. 
Si hoje fór abandonado amanhã talvez faça 
falta. 

. . 
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Peço desculpas aos nobres Senadores por 
. ter t omado tanto tempo em um~. tão impor· 

tan· e discussão, e licença para offerecer as 
seguintes emendas : (lê). 

(Muito bem I ' 
E' lida, a poiada e posta conjunctamente 

em discussão a seguinte 

Emenda n. 2 

Ao art. 1: Em vez de 20.905:700~, diga-se 
21.0 16:673$895. 

Ao § 3. · Accrescente-se : inclusive custas 
jud iciari<J s. 

Minas, 10 da setembro de 1898.-C. Britto. 
O s r. Rebêllo Horta :-(Não devolveu o 

seu discur·so). 
O sr. t'osta Sena :-Sr. Presidente, pedi 

a palavra para apresentar estas duas emen-
das : (lê). 

Apresento essas emendas porque examinei 
·.todas essas verbas e o chefe da fiscalização 
me garantiu que se podia muito bem elevai-
as, em vista das providencias que foram to-
madas pelos fiscaes. 

São emendas de pouca importancia e que, 
me parece, podem ser acceitas pelo Senado, 
pois, como disse, as rlz de accôrdo com o 
chefe da fiscalização. 

São lidHs , apoiadas e postas conjm~.etamen
te em discussão as seguintes : 

Emenda n. 3 

Ao art. 1.· § 13: 
Em vez de 200 diga-se : 250 contos. 
Sala das sessões, J O de setembro de 1898. 

-o. Sana. 
Emenda n. 4 

Ao art. I.· § 3:: 
Em vez de 1.180 contos, diga-se : 1.200 

contos. 
Sala das sessões, 10 de setembro de 1898. 

-c. Seno. 
O sr. Joaquim Dutra (I.· Secreta1·io) :-

Não me proponho, !lr. Presidente, fazer um 
discurso sobre as condições economicas do 
Estado, e muito menos sobre as condições 
financeira!! da actualidade. 

Limitar me-hei, sr. Presidente, em breves 
palavras, a dar as r azões que assistem à 
commi ~são de Finanças para impugnar as 
emendas que foram apresentadas ao corpo 
do orçamento, no art. L· e seus paragra-
phos pelos srs. Sen adores barão de S. Geraldo, 
Camillo de Britto e Costn Sena. 

dor, resta á commissão de Finanças, simples~ 
mente, a segunda parte, isto é, tomar á 
emenda de s. exc. , sob o ponto de vista or-
çamentario. 

Comprehende, sr. Presidente, que para a 
supp ressão de uma verba importante de 
1.::!00 contos no orçamento, preci sara o ~o
bre Senador de dados seguros que a isso o 
auctoriza~sem. 

O enado sabe perfeitamente que a verba 
de exportação é a que mais direotamente 
concorre para as rendas publicas do Estado, 
e não ignora egualmente quo a exportação 
tem sua alavanca pouerosa no ca!'é. (Apoia-
dos). 

Ora, sr. Presidente, o illustre Senador, que 
muito uem con hece o v<Jlor economico ines-
timavel desse l'actor basico da nossa receita, 
não ignora que, estando elle sujeito a oscil· 
lações varias, niio ofi'erece garantia segura 
para que possamos llsseverar o «quantum» 
deverá pr·oduzir e isto com exactidão mathe-
matica. (Apoiados). Além da escass, z ou 
abundanCJa de colheita, esta ainda sujeito a 
ba;xa e elevação de preço, e dd certo t empo 
a esta parte a baixa de preço tem coincidido 
com a baixa do cambio, facto este que não 
tem explicação plausivel, nem em relação 
ás forças de producção e de consumo, nem 
em relação a qualquer outro aspecto, sob o 
qual encare se a questão. (Apoiados). 

Por algum temp .. , sr. Preside nte, se quiz 
impinrtir o excesso de producção como ct~nsa 
determinante da baixa de pre~o que tem ul-
timamente coincidido, como jà disse, com 
não menos admiração de todo~, com a baixa 
do cambio. 

Estudos feitos dPpois, trabalhos de estatís-
tica cuidados&mente concatenados vieram 
demonstar, porém, sr. ~residente, que nãa 
havia verdade em tal a lle~ração. 

As causas de tal facto hão de emanar de 
outras origens que não essa, que tem sido, 
sem fundamento seguro, apontada. 

E por isso mesmo, sr. Presidente, que se 
trata de um producto de grande valor eco-
nomico entre nós , como o café, tornam-se 
da maior importancia todas as questõea re-
ferentes ao seu commercio. (Apoiados). 

o governo do Estado, sr. Presidente, não 
tem sido indifferente aos interesses dos la-
vradores, e procurará, estou certo, o lado 
tributaria da questão , como patrioticamente 
já tem procurado melhorar o mecani~mo do 
commercio deste producto, onde incontesta-
velmente residem os males que actualmente 
t anto prejudicam a causa dos lavradores e 
até mesmo os interessel! do .8stado. (Apoia-
dos). 

O sr. Senador barão de S. Geraldo apresen-
tou uma emenda supprimindo o § 2. · do 
art. I.·, isto é, os l. 300 contos provenientes 
de imposto sobre os generos de consumo de 
fóra do Estado. E' uma quastão, sr. Presidente, que se 

Duas fol'am as faces encaradas por s. exc.: agita de certo tempo a esta parte que con-
uma relativamente à constitucionalidade do sidet'O de maior importancia para o Estado, 
imposto e outra relativa e propriamente à e que por isso mesmo muito preoccupou a 
parte o;ç,nnentaria. I attenção do governo do sr . dr. Bias J:<'or·tes 

Sr. Presidente, depois que os illustres Se- e, posso offlrm al-o, muito preoccuparà a at-
nadores, os srlel. Camillo do Britto e Rebé llo tençlio do actual govet·no, que para ell!t oon-
Horta que me anteced eram, competentes I vergira a attenção de seu~:~ esforços. 
como são, escla.receram o Senado quanto aos Infelizmente, sr. Pr• sidente, todas as ten ... 
escrupulos inconstitucionaes do nobre Sena- tativas postas em execução não têm dado _ 
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um resultado que satisfaça a deversidade de 
interesses que se prendem a essa questão. 
(Apoiados). 

E a razão é simples, sr. Presidente. Julgo 
estar li gada justamente a complexidade dos 
interesses que se prendem ao commt:lrcio de 
café, tendo o governo dirigido mais atten-
ção para o lado tributaria do que para o 
commercial. 

E' bem sabido, sr. Presidente, e ninguem 
conte~tará, que o regimen tributaria exis-
tente :prejudica os lavradores , presta ndo -se 
ás especulações que afl't:l ctam indiscutivel-
mente o commercio do cn.fé e o seu preço. 
(Apoiados). 

E a prova está nos esforços feitos de mu-
dar o seu mecani smo. (Apoiados). 

E vem a proposito, sr. Presidente, ler ao 
Senado o que a tal respeito diz um publi-
cista : 

<<0 imposto de exportaçiJo não é pago quan-
do a mercadoria vae ser exportada, e sim 
muito antes della reali~ar se. 

E dahi a razão de vulgarmente denomina-
rem esse imposto, intposto de entrada. Logo 
que o café venha da Estado productor e che-
gue a este mercado, o imposto é pago, não 
pelo exportador que o compra, e sim por 
um intermediaria entre elle e o productor, 
recebendo o documento fiscal corresponden-
te, a que cbamam «guia». 

Esse intermediaria nem sempre inclue na 
venda do café a vendada «guia », donde a 
conseq uencia de estabelecerem-se dous ra 
mos tle commercio-o commercio do café e 
o commercio da «guia». \ 

E' faci l, em face disto, ver os males que 
se derivam desse regimen. 

E' sobreoproductorque recahe o pagamento 
do imposto de exportação, por isso que não 
é o exportador quem o pa ga. 

E não sendo elle pago, no acto da expor-
tação, e sim muito antecipadamente, para 
que o documento fiscal sirva de objecto de 
um ramo de commercio é evidente que na 
realidade a taxa do imposto não é ae 11 ·r. 
e sim muito mais. 

Si não houvesse vantagem de separar-se 
«a guia» da venda da mercadoria, para 
constituir-se um ramo de commercio a parte, 
essa separação não se faria. 

Essa separação creou um regimen, atra-
vés do qual não podemos deixar de ver van-
tagens para aquelles que fazem esse ramo 
de commercio, vantagens estas que dão em 
resu ltado aggravar-se o tributo sobre o café, 
prejudicnr se os interesses do productor, 
tudo isto contribuindo para afl'ectar o preço 
da mercadoria, desvalorizando-a. 

Que necessitlade ha de separar-se « a guin. >> 
da venda do café 1 

Qual é o conjuncto de interesses de ordem 
publi ca a que corresponde a necessidade 
dessa separação 1 

A taxa de ll ·y., creada por lei, é paga 
pelo intermediaria, por conta do productor, 
que não é embolsado de~sa despeEa. Entre-
tan to, em parte nenhuma cabe a obrigação 
ao productor de pagar o imposto de expor--
tação das mercadorias . 

. ~e.•"' 

As «guias», que ficam em mão do inter-
medi aria, são vendidas em separado da 
mercadoria, cuja exportação só póde e:tre-
ctuar-se em face dellas. 

Neste commercio « das guias » ha vanta-
gens que vêm aggravar ainda mais o im-
posto. 

Além disto, ha a ponderar o seguinte : 
A I gumas dessas «guias » não devem ser 

vendidas, porque a mercadol'ia, a que ellas 
correspondem, 11ão é exportada, e sim con-
sumida. 

Qual é o criterio para distinguir «estas 
guias », que não devem ser vendidas, da-
quellas a que corresponde a mercadoria ex-
portava! 1 · 

Que fim têm as« guia; » do café que entra 
para o consumo ? » 

Ei~, sr. Presidente, " tras t antas questões 
que devem ser esLuda :as e merecer a at-
tenção dos poderes publicos. 

O ultimo regulamento, expedido pelo go-
verno de Minas de accôrdo com o do Estado 
do Rio, não sei, sr. Presidente, SB re~olverá 
em parte essas questões? 

A pratica o dirá. Entretanto, quer me pa-
recer que nã.o. O ideal será a expedição li-
vre. (Apoiados). 

A emenda do nobre Senador, portanto, sr. 
Presidente, fazendo carregar sobre a expor-
tação de 1.300 contos do § 2. ·, não tem 
procedencia e nem dados que a justifi-
quem. 

Está, portanto, pois, em rapidas palavras 
justificada a opposição natural e patriotica 
que faz a commissão de Finanças a essa 
perturbação, a es~a subversão da organiza-
ção orçamentaria, que viria estabelecer a 
emenda do nobre Senador. 

Volto, sr. Presidente, a responder ás ob-
servações feitas pelo illustre SeMdor, o sr. 
Camillo de Britto; e serei breve, porque, sr. 
Presidente, si quizesse demorar-me sobre o 
assumpto, eu diria ao Senado de antemão : 
ninguem mais do que o proprio Senador me 
deu armas tão poderosas para comhntel-a. 

S. exc. reputa absolutament(l impeccavel 
o orçamento feito pelo algarismo das ultimas 
arrecadações. 

Ora, sr. Presidente, em um Estado como o 
nosso, que tem sua receita repousando ex-
clusivamente sobre um genero, que tem um 
orçamento <•macrocephalo>> que tem cabeça 
e não tem corpo, estando esse genero, o ca-
fé, sujeito a variadas oscillações de preço, e 
a tantos outras, como é que o nobre Sena-
dor quer que a arrecadação seja impeccavel, 
quando o genero que a produz está sujeito 
a oscill ações 1 

O nobre Senador·, estou certo, quiz ape-
nas dar provas de seu talent,l, e sabbatinar 
a commissão d!! Oi'çaménto, (não apoiado do 
sr . Camillo de BriLto) e fazer uma licção 
de economia política .. 

0 S R. CAliULLO DE BRITTO :-V. exc . sabe 
que eu não sou vaidoso, nem tenho o direi-
to de o ser. Todos os annos reclamo por 
es!la verdade orçamentaria. 

0 SR. JOAQUI~i DUTRA :-Ora, a prova de 
que s. exc. quiz dar mostras da sua compe 
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tenciaJ aliàs indiscutivel, wbre o assumpto, 
é que, sem analysar as diversas parcellas 
que concorrem para a somma total, s. exc. 
altera a somma e não altera as parcellas. 

0 SR. CA.MILLO DE BRITTO :-Por uma razão: 
tenho certeza que v. exc. não adoptava a 
emenda. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA :-V. exc. está assim 
prejulgando o modo de pensar da commis-
são de Finanças; si v. exc. trouxesse um es-
tudo completo, dados seguros, com certeza 
a commissão de Orçamento, que absoluta · 
mente não faz questão fechado sempre que 
se trata do interessepublico, Lavia de accei-
tar com todo o patriotismo os meios forne · 
cidos pelo honrado senador. 

Mas, como disse, s. exc. altera a somma 
das ultimas arrecadações e não altera as 
parcellus; quer que a commissão acceite as 
emendas, ou antes as apresenta porque sabia 
que a commissão não acceitava. 

Devo affirmar ao Senado que a commissão 
tem bastante patriotismo para acceitar to-
das as idéas tendentes a melhorar as nossas 
condições economicas e financeiras. (Apoia-
dos). 

Assim, portanto, ella não poderia negar o 
seu apoio, o seu concurso ao honrado Sena-
dor, si a sua ideia viesEe melhorar o orça-
ment0. 

A 2: parte da sua emenda é perfeitamente 
acceitavel, porquanto ella apenas esclarece 
o pensamento da commissão . 

Ao d1scurso do nobre senador o sr. Rebêl-
lo Horta apenas tenho a dizer que me é gra-
to, mais uma vez, testemunhar a isenção 
de espírito, o patrioti11mo e sinceridade com 
que s. exc. encara todas as quest.ões que 
são sujeitas á deliberação desta casa. (Apoia-
dos). 

Bem sei que s. exc., desde longos annos, 
opina para que o orçamento seja faito de 
conformidade com a ultima arrecadação. 

O sa. R. HoRTA :-Mas não como infalli-
vel. · 

0 SR. JOAQUIM DUTRA :-S. exc. mesmo O 
confessa que nem um nem outro modo é in-
fallivel. 

Não posso sinão subscrever, com ~xcepção 
feita á restricção do art. 11, do proJecto, as 
palavras de s. ex c., rendendo assim, como é 
mau costume, ho.menagens ao _seu patriot_is-
mo, zelo e dedicação. (Apoiados, mmto 
bem!) o nobre senador o sr. Costa Sana apresen-
tou uma emenda elevando a verba do sello, 
etc., etc. 

Por mais seguros que sejam os dados for-
necidos ao nobre Senador, permittir-me-ha 
s. exc. que eu aos seus anteponha os que 
me foram ministrados pelo digno sr. Secre· 
tario das Finanças, que é o m·ais directa-
mento responsavel por todas essas questões 
referentes á arrecadação. 

Ora, pelos dados apresentados pelo d_igno 
sr. Secr·etario, vê-se logo que a comm1ssão 
de Fin11nças não poderia acceitar uma alte-
raç11o para mais, sem dar provas de pouca 
cau te la na decretação da receita geral. 

Acho, sr. Pr·esidente, que d~vemos ter _a 
maxima cautella não só nas d1versas rubr1-

cas consignadas no orçamento, ·~oJno tam-
bem na decretação de medidas que tenham 
em vista a pulverização da nossa receita 
ordmaria. 

Jâ disse, sr. Pr·esidente, e tive occasião de 
dizer ao Senado, em 1895 : não nos devia-
mos illudir com as exterioridades enganado-
ras que davam um estado lisongeiro para 
as nossas condições economicas e financei-
ras; que nos devíamos acautelar, porquanto 
a União nos annunciava um enorme deflcit, 
e não devíamos concorrer de modo algum 
para o desperdício dos din beiros publicas 
em Minas. 

Ora, o Senado ni'í.o se illuda : de 1895 a 
1898 as nossas condições economicas têm 
peiorado muito, não são as mesmas. 

E' chegado o momento, senhores, de abdi-
carmos todas estHs pretenções locaes (apoia-
dos) para só tratarmos de at:te~ de_r ao 
engrandecimento do Estado, (apoiadiSS imos) 
só consignando no orçamento verbas repro-
ductivas ; mas si o Senado e n. Camara con-
tinuarem neste triste afan de h1do gastar 
sem nada produzir, creio, sr. Presidente, 
que aquelles que resistiram patriotic:tme~t~J 
que aquelles qu e ordenaram o despe~dJC~O 
dos dinheiros publicas, resignados os pnmel-
ros e arrependidos os ultimos, terão talve_z 
de lamentar as grandes desgraç~s econon_u-
cas e financeiras ri o Estado de Mmas. (MUlto 
bem ; muito bem!) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra se a discussão e é approvado o arti-
go com a 2. · parte da emenda n. 2, sendo 
rejeitada a 1: parte e todas as outras emen-
das. o art. 2. · é approvado sem debate. 

Ao art. 3. · são o:trerecidas, apoiadas e p~s
tas coniunctamente em discussão, as segum-
tes emendas : 

N. 1 

Ao art. 3:, § l. · n. XXVIII, letra b . 
Supprimam-se as palavras-e S. FranCisco 

em S. João d'El-Rey, e em vez de dez con-
tos, diga-se oito contos de réis. 

Sala das sessões, 10 de setembro de 1898. 
-Joaquim Alvares. 

N. 2 

Ao art. 3. · · § 1. ·, n. XXVIII, letra cl 
Accrescente-se depois de Caethé e de S. 

Fran~'isco de Assis em S. João d'El-Rey, a 5 
contos, e em vez de cinco contos} diga-se dez 
contos. 

Sala das sessões, 10 de setembro de 1898. 
-Joaquim Alvares. o sr. (Josta Sena:- (Não devolveu o seu 
discurso.) . 

São lidas apoi adas e postas conJuncta-
mente em discussão, as seguintes emendas 

N. 3 
Ao art. 3.o § I.·, n. XXVI!!. Accrescenta-se: 
Letra o ) subvenção ao curso annexo da 

Escola de Minas de Ouro Preto, 20:000S000. 
C. Sana. 
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N. 4 
Letra p) auxilio ás olflcinas de meninos 

pobres da Escola D. Bosco, em Cachoeira do 
Campo, 20:000$000. 

S. R. 
Sa la das sessões, lO de setembro de 1898. 

-Costa Sena. 
O sr. Camillo tle Britto (depois de 

apresen tar uma emenda ) : - Sr. Presiden-
te, eu desejava. que a illustra1a. commissão 
de Finanç~ s tomasse em consideração, sem 

·q~e eu UJ>resente emenda, n. verba para p r e-
m I os agr1colas , adubos, sementes etc. pois 
não a yi em projecto de Or(iamento. ' 

Por Isso, eu muito estimaria, si o nobre 
relator da cnmmissão q uizesse dar -me uma. 
explicação a respeito. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente 
em discussão a seguinte emenda : 

N. 5 
Emenda adrlitiva ao § 3. • 
Concessão de premios a industrias 80:000$. 
Acq uisição de plantas e S·~mentes l5:0l'0$ . 
Augmente-se á verba de despesas â ...•.. . 

20.892:575S365. 
Sala das ses~ões, lO de setembro de 1898. 

- Camillo de Br·itto. 
. O sr. Jon t_~nim Dutra:- Pedi a pala-
vra, sr. PresHlente, para submetter á consi-
deração do ~ enado algumas emendas por 
parte da commissão de Finanças ao art 3 · (lê) . . 

Na I.· emenda manda-se elevar a 10 contos 
a. verba consignada á illuminação do Pata' 
cw ; mas como ha necessidade da conserva-
~~o do predio e suas dependencias, a commis-
sao manda essa emenda, pois que tmta-se 
da _conservaç_ão de uma obra que ficou em 
mais de mil contos para o Estado. (<<Muito 
bem I>>) 

A 2. · emenda a com missão apresenta no 
caso de ser approvada pelo Senado uma' ou-
tra que a commissão . tem de apresentar, 
exacta.mente para a ImiJres8ãO de talões 
etc., e despesas de fiscalização, augmentaodo~ 
se de lO a 20 contos ; desloca-se de um a 
outra verba que se julga desnecessaria na 
quantia total; tira-se de uma verba, e trans-
fere se para outra. 

Si essa emenda for approvada pelo Sena-
do, é mister deixar margem ao governo 
para. a asc~nção de suas disposições. 

Foi por Isso que a commissão propoz es-
-sas emendas. 

Permitta- me o Senado que emitta por par-
ia da commi~são, o meu modo de pensar so-
bre as emendas apresentadas. 

A emenda do sr. senador barão de S Ge-
raldo uni fica em um só Azylo as duas· ver-
·bas. 

S. exc. está informado de q!le os dois asy-
los não são mais que um, em S. João d'El -
Rey; de modo que ba sómente um au-
gmento de um conto de reis, ficando elle 
equiparado ao asylo de Caethé. B' uma 
emenda que, em nada alterando o orçamen-
to, pórle ser votada. 

Reconhecendo quanto seja util a emenda 
do SI'. ~enador Camillo de Britto, acho que 

ella augmenta de 95 contos, e o nosso orça-
mento não está em condições de supportar 
esses augmentos. 

O nobr·e senador sabe que o governo póde 
es~n beJecer um credito supplementar na ru-
briCa Secretaria da Agricultura , e, p~rtanto, 
nã.o ha necess idade de se consigoar verba 
pa ra e' se fim. 

Quanto á emenda do nobre senador o sr 
Costa Sana, eu de ixo dc acompanhar s'. exc: 
nus brilhantes conside1·a.ções que HCaba de 
fazer quanto aos serviços prestados pelo 
~o llegio da. Cachoeira do Campo, a pelo cur-
so annexo a Escolil de Minas ; mas, força é 
confessar, no nosso orçamento devemos evi-
tar _tanto, quanto poss1vel, as pequenas pul-
verJsações, em seu corpo. 

Por essa razão, eu continuo a pensar que 
não devemos subvencionar e manta!' in. ti-
tutos particulares, quando o Estado tem di-
ver~os _gymnasi~s creados . (Mu-ito bem !) 

Sao l1 ~os ap_01adas e postas conjuoctamen-
·te em d1scussao as seguintes emendas : 

N. 6 
. Ao art. 3. · § I.· n. 2.- Em vez de 2:400$ 

d1g~ se : . 10:~60 .~000, e accrescente-se depois 
de 1llummaçao-e conservação do Palb.cio 
jardineiros etc. ' 

A' rubrica do n. 31 § 2. ·, do art. 3. - Rm 
vez de 30:000$000, diga-se 40:000$000. 

N. 7 
A' rubrica do n. VI § 2. · do art. 3. ·- Em 

vez de 132:000~000, diga-se 152:000$. 
N. 8 

A' lettra b, n. XVlll, do § I.·, do art. 3:-
0nde se dtz 50:000$000, diga-se : 11 :940 ~ooo 
a lterando-se a somm~t nos Jogares conveni-
e.Jtes. 

Sala das commissões,' lO de setembro de 
1898.-Joaquim Dutra.-Gomes da Silva.-J. 
koquette.-Teixeira da Costa. - Bernardino 
de Lima (com ·restri ções). 

O sr. CautiJio ele Britto : 7 Sr. Presi-
dente, como tlca.m consignados nos nossos 
trabalhos as palavras do nobre senador, sr. 
Dutra, que, garantiu-me que pela verba da 
Secretaria da Agricultura, o governo póde 
mandar fazer o pagamento dos premias agrí-
co las e compra de sementes, adubos, etc. 
eu requeiro a retirada da emenda. 

O sr. Be••nartliuo tle Lima: - (Não de-
volveu o seu discurso). 
Ningu~m mais pedindo, a palavra encer-

ra-se a dii!CUSSdO e é approvado o artigo com 
as emendas ns. I, 3, 6, 7 e 8, F.endo rejeita-
das as tle ns. 2 e 4 e retirada a de n. 5. 
. O sr . Joaquim Alv::~res pede para se con-

Signar na acta que votou a favor da emen-
da n . 2. 

O sr . Presidente declara que o peditlo do 
nobl'e senador será attendido. 

Os arts. 4. · a 7.· são successivamente ap· 
provados sem debate. 

Em discussão o ar·t. 8. · 
O sr. 1•. Drumuuti:-Venho em nome da 

commtssão de Policilt apresentar a seguin-
te emenda. (l é). 
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A verba de que ·se trata foi esgotada o 
anno pa$SatJo, e não tendo podido ser pag<~. 
o deSiJac llo que se deu foi para se espar1.r 
occu~ 1 ão opportuna em que se estabeleceri ~t 
a verba; n r-, s~as cond1ções apresento a emen-
da para o respectivo pagamento. 

E' ltda. a poiada e posta conjunctamente 
em discussão a seguinte : 

Emenda 

Ao art. 8. · accrescente-se in -tine : e de 
506,~650 à verba do n . 4 do § I.· do art. 2. · 
da lei n. 227 de 27 de setembro de 1897 
par11 pagomeuto dos alug uei s da casa em 
que funcci .. ncu o Senat.lo em Ouro Pretn. 

S.da d)lS ses~ões , 10 de setembro de 1898. 
-P. Drumond ,-J. Dutra . 

Ninguem mais pedindo a palavra , encer-
ra-8e a di scussão e ê approvado o art. com 
a emenda. • 

O art. 9. · é approvado sem debate . 
Em discu~sii o o ar·t. 10. 
O Sl'. I~•·vimlo Lu1•es : - (Não devolveu 

o seu discur·so ). 
O Sl' .• Jon.1Jnim Dut1•a : Diz que, em de 

ferencia ao nobre se nador que acaba de 
falar, vae expor ao Senado o seu modo de 
pen~ar em relação ao art 10. 

Pen sa, como s. exc., que as feiras estabe-
lecidas conforme pre~ c1 ·evam as leis, con-
stitu em um verdadeiro mon'opolio e, nestHS 
conuil)iies , não concorrerâ egualmente com 
seu voto para approvaçã.o do art . 10. 

Acha que a taxa de 4'1· devia subsistir, 
quer· o gado transitas se pelas feiras, quer 
não ; e, como menob1·o ot a com missão de Fi · 
nanças, nüo póde deixa r rl e acceitar as ob-
serval)ões l'eitas pelo nobre senador, por-
quanto reputa um attentado ás libe!dades 
do commercio, um vexame mesmo, tornar 
se obrigaturias para o transito as feiras de 
gado .. 

O m. JOAQUD1 ALvARES : -Apoiado, isto 
ê D•U i to odioso. 

O o ttADOR não fala neste momento em 
nome da commissão. pois lbe faltou o tempo 
necessario para consultai -a a respeito, mas 
o seu modo individual de pensar é contra-
rio 110 monopolio : vota contra o art. 10 

Aproveittl- a occasião, jà que se acha na 
tribuna, para declarar ao Sen~do que não 
acha tam hem desarrazoada a rejeição do art. 
11, porquanto · entende que o imposto so-
bre os generos de 1. • necessidade dá uma 
renda muito insignificante e vae, alêm disso , 
pazar exactamente ~obre a classe mais ne -
cessit,ada da sociedade. (Apoiados). 

Vota, portanto, contra o art. lO e acha 
que o Senado procederá bem rejeitando 
tam bem o art. 11. 

(Muito bem). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a discussão e é rejeitado o art. 10. 
Em diseussão o art. 11. 
O sr. L. Lopes :-(Não devolveu o seu 

discu r·so ). 
Nmguem mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a diílcussão e, pr••cedendo-se à vota-
cão, à egualmente rejeita•Jo o art. li. 

O art. 12 à approvado sem debate. 

0 SR. JoAQUIM ALVARES, obtendo a palavra. 
pede para se constgnar na acta que votou 
contra . 

0 SR. PRESIDENTE declara que O pedido do 
nobre Senador será attendido . 

O art. 13 é approvado sem 'debate. ' 
Em discussão o art. 14. 
O sr. !Uellu J.í'rnnco- (Não devolveu o 

seu discur~o). · 
Ninguau1 mais pedjndo a palavra, encer-

ra· se a discu~são e é approvado o ar·t. 14. 
A requ l' rim emo do sr. Joaq uim Alvares, 

consigna-se na acta ter s. exc. votado 
contra. 

Em tliscussão o art. 15. 
O s1• L. Lopes : - (Não devolveu o seu 

disntrso). 
Ni !lgu ... m mais pedindo a palavra, encer-

ra se a d1scu~são e é approvado o art . 15. 
Em discussão o art. 16. 
O sr. L. Lo}les :- 1Nãe devolveu o seu 

d iscurw ). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a discussão e é approvado o art. 16. 
u art. 17 e approva 10 sem debate . 
Em discussão o a i' t. 18. 
O sr. Jonquim Alv1ares (barão de S. Ge-

rat.lo) :-Peclt a palav ra , sr. Presidente, para 
pedir· á illustratl a cummissào uma e:xplica-
~;ão : (le o a1· t. 18) 

O imposto de 100 reis refere-se ao sello es-
tudoal ~ 

Eu não sei ; entro em duvida sobre elle . 
Parece me que ê federal. o sR. JoAQUIM DUT HA: - Mas não priva ·o 

Estado de cobrar· : v ex . pôde achar pe-
s, do, mas não ba. incompatibilidade. 

0 SR. BARÃO DE :-\ , G~:RALDO:-EU não acho 
boa esta incidencia de impostos; declaro por -
tanto á notlre c"mm issão, que, com bas-
tante pezar, voto con1.ra. 

Ninguem mais p~dmdo a palavra ence rra-
se a discussli.o e à approvado o art. 18. 

O art. 19 ê approvauo sem debate. 
Os arts . 20, 21 e 22, são successivamente 

rejeitados depois de ligeiras considerações 
dos srs . Levindo Lopes e Costa Se na. 

Em discussão o art. 23. 
O sr rtlello Franco: - (Não devolveu () 

seu discurso). 
O sr. Joaquim Dutra: -Sr. Presidente, 

absolutamente não a.cho procedencia nas ra-
zões do nobre senador, o sr. Mello Franco, 
para votar contra a 2.• parte, que diz res-
peito ao Ramal Fer reo . 

Entende s. ex . que o ramal deve ser ar-
rendado a curto praso. e jámais alienado. 

Não acho razoes suftlcientes, em vista de 
dependencias, que v~jo poderem ser resal-
vadas nos contractos da alienação, para su-
jeitar se o Estadn de Minas á. conser·vaçl\o 
de um ramal de 14 kilometros de extensão 
que está dando um deficit extraordinario ;· 
nós temos intenção de melhorar as condi-
ções economicas e financeiras e salvaguar-
dar o Estado de vex,., mes que para. o futuro 
pos!!am advir . 

O nobre senador nega a gravidad~ da sit.ua-
ção economica em que nos achamos ; nós, 
porém, devemos armar o governo de todoa 



os meios de prevenir-se contra todas as dif-
ficuldades financeiras que possam apparecer ; 
creio que isto é uma obra patriotica. 

Não vejo quaes as desvantagens que possam 
provir dessa alienação. 

Eu convido o nobre senador a fazer uma 
analyse das nossas condições economica:> e 
financeiras. 

Eu creio que é obra de patriotismo votar-
se medidas afim de que o governo, que tem 
sobre seus hombros graves responsabilidades, 
fique munido de meios de I' Vitar a1J Estado 
de Minas Geraes impert inentes ex igencias. 
(Muito bem !) 

Nin guem mais pedindo a palavra, encerra-
se a ui. cussão e é approvado o art. 23, ten-
do sido a sua votação feita por part es, a re · 
querimento do sr. Mello Franco. 

Art. 24 é approvado sem debate. 
Em discussão o art. 25. . 
O S I'. Cnmillo de B1•itto:-(Não devolveu 

o seu di scurso). 
o - sr. L. J.opes:-(Idem). 
Nin guem mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a discussão e é approvado o art. 25 
O ar t. . 26 é approvado sem debate. 
Em di scussão o art. 27. 
o sr. J.Uello Ft•anco:-(Não devolveu o seu 

discurso). 
E' l ida, apoiada e posta conjunctamente 

em di scussão a seguinte emenda : 
N. I 

Art. a1 t.. . Fica desliga do o art. 'â do pro -
jectr> para ser consti t uído proposição sepa 
rada. \ 

Sala das sessões, lO de setembro de 1893. 
-M. Franco . 

O sr. Costa Sena: - (Não devolveu o seu 
discurso) . 

E' lida , apoiada e posta conj unctamente 
em discussão a seguinte emenda : 

N. 2 
Ao art. 27, n. 4. 
Em vez de - amortização e juros de seu 

debito de casas e lotes - diga-se :- amorti-
zação de seu debito de casas e lotes, alli-
viados desde já do pagamento dos respec-
tivos juros.-S. R. 

Sal a das sessões, lO de setembro de 1898. 
-Costa Sena. 

O sr. P. Drumontl:-(Não devolveu o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
ra-se a discussão e é approvado e art. '27 
com a emenda n. 2, sendo rejeitada a de 
n. l. 

O art. 28 é approvado sem debate. 
Em di scussão o art. 29. 
o sr . Levimlo Lopes:- (Não devolveu o 

seu discurso) . 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente 

em discussão a seguinte emenda : 
N. I 

Fica elevada a 10:000$000 para o venci-
mento de juros n. importancia dos depositas 
fe itos na Caixa Economica do Estado. 

S3:la das sessões, lO de setembro de 1898.-
Levmdo Lopes. 

· O s~ . Joaquim Dutrn:-(Não devolveu o 
seu d1scurso ). 

São lidos, apoiadas e postas conjunctamen-
te em discussão as seguintes emendas : 

N. 2 
Accrescente -se onde conv ier os seguintes · 
Art. Fica o Governo do Estado auctori~ 

zado, desde j á, a mandar proceder ao levan-
t~mento da estatística territorial para ser-
Vlr de base ao regimen tributaria expediu-
~o se as nece~sarias in strucções para esse 
íun, podendo 1mpor multas até o maximo ti.e 
500$000 aos infractores do regulamento que 
fôr expedido. 

N. 3 

Art. Fica o Governo tio Estado auctoriza-
9o, desde já, a fazer operações de credito na 
lmportanCJa de 15.000:000$000, a juro annual 
de 5 '[.para resgate da divida externa tlu-
ctuante. 

N. 4 
Art. Fica extensiva a todas as repartições 

e fun ccionarios do Estado a faculdade con-
ferida ao Presidente contida na 2 ... parte do 
art. 6 da lei n. 6 de 16 de outubro de 1891 
podendo reformar os r espectivos regula~ 
mantos de accôrdo com as conveniencias do 
serviço publico. · 

N. 5 
Art. A porcentagem que cabe aos colle-

ctores pelos depositas na caixa economica 
recahirà sobre o liquido das entradas verifi-
cadas sem estralmente. 

N. 6 

Art. Continúa em vigor a auctorização 
contida na disposição do art. 11 da lei n. 
227 de 27 de setembro de 1897 para o serviço 
de immigração e colonização. 

N. 7 
Art. Fica aberto a0 Governo o credito 

extraord inario de 30:000$000, pela verba In· 
strucção Publica, para occorrer ao paga· 
manto do premio devido ao cidadão José Pe-
dro Xavier da Veiga, pela publicação das 
«Ephemerides mineiras», nos termos da lei 
n. 126, de 11 dajulho de 1895, eultima parte 
do art. 55 do regulamento promulgado com 
o decreto n. 860, de H! de setembro do mes-
mo anno. 

Sala das commissões, 10 de · setembro de 
1898.- Joaquim Dutra.- Gomes da Silva.-
J. Roquette.- Teixeira da Costa. - Bernar-
dino de Lima (com restricções). 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-
e a discussão e é approvado o ' art. com 
odas as emendas. 

O art. 30 é approvado sem debate. 
Adaptado em 2." para passar á :~. a discus, 

são, vae o projecto com as emendas appro-
vadas á commissão de Finanças . 

Estando terminada a hora o sr. Presiden-
te designa para 12 do çorre~~e a seguinte · 
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ORDEM DO DIA 

J.n PARTE 

Até I hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.a PARTE 

Atá 4 horas da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 158, da 

Camara, do corrente anuo, auctorizando o 
governo a mandar construir, nesta Capital, 

·do;us edificios em que funccioaem grupos 
escolares. 

Segunda discussão do projecto n. 153, da 
Camara, do corrente anno, concedendo li-
cetlça ao I.· tabellião da comarca de Tres 
Corações do Rio Verde. 

Segunda discussão •lo projecto n. 154, da 
Camara, do corrente anuo, auctorizando o 
governo a mandar p:Lgar a quantia de 585$ 
ao professor aposentado Flavio Epiphanio 
Pereira. 

Segunda discussão do projecto n. 157, do 
Senado, creando um Instituto Agronomico 
em S. José d'Além Parabyba 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 6J.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 12 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRÉSIDENCIA DO SR, ANTONIO MARTINS 
SUMMAHIO :-Acta .-Votação adiada .-Exped ien-

te. -Pareceres de commissões.-Ordem do di a -
Projecto n. 158, da r.amara, sobre construcção de 
edillcios para grupos escolar·es .-Projecto n. 153, 
da Camara, concedendo licença ao 1. · tabellião 
da comarca de Tres Corações do lHo Verde. -
Projecto n. 154, da Camara, auctorizando o go-
verno a mandar pagar a quantia de 585$000 ao 
professor aposentado, Flavio Epiphanio Pereira. 
Projecto n. 157, do Senado, creando um Instituto 
Agronomico em S. José dAlém Parabyba.-Or· 
dem do dia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, Gomes da Silva, Levindo Lopes, Ca-
millo de Britto, Joaquim Alvares, Bernardi-
no de Lima, Necesio Tavares e Costa Sena, 
faltando com causa ·participada os srs. : Fre-
derico Augusto, Oliveira Penna,Gomes Valia-
dão e Rocha Lagôa, e sem ella os mais se-
nhores. 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, à esta encerrada sem debate 
e adiada a vot.ação por falta de numero. 

0 SR. I.' SECRETARIO dá conta do Se-
guinte 

EXPEDIENTE 

Um officio do sr. dr. Americo Wer neck, 
communicando que, a 7 do corrente, tomou 
posse e entrou em exercício do cargo de Se· 
cretario de Estado dos Negocias da Agricul-

A. S.-29 

tura, Commercio e Obras Publicas, para o 
qual foi ',nomeado por decreto da mesma da~ 
ta.-0 Senado fica inteirado e agradece. 
: Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
Jactas, indicações e requerimentos. 

Parece1·es 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, por parte da com. 
missão de kequerimentos de Partes, offere-
c~ e vão a imprimir-se para a ordem dos 
trabalhos os seguintes : 

N. 61 
A commissão de Requerimentos de Partes, 

a que foi presente o requerimento do dr. An-
tonio Augusto de Lima, juiz de direito da 
comarca de Ouro Preto (antiga Capital) pro-
testando contra o acto do governo que pre-
teriu seus direitos no provimento da comar-
ca de Bello Horizonte (nova Capital), é de pa-
recer que, antes de tudo, vá a petição á 
commissão de Justiça e Legislação, porque 
trata· se de assumpto de alta transcendencia, 
em o qual muito convem ser ouvida essa 
commissão. 

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi-
nas, 12 de setemoro de 1898.-Joaquim AI· 
vares .-Costa Sana. 

N. 62 
A commissão de Requerimentos de Partes, 

a que foi presente o requerimento de Seve-
rino Salustiano da Silva, solicitador de cau-
sas da comarca de Bomfim, em que allega 
que, tendo-se mudado para a comarca de S. 
João Nepomuceno, não póde ahi exercer sua 
profissão por ser vedado pela lei, e pede 
para se tornar extensivos aos solicitadores 
os favores concedidos pelo projecto n . 40@, 
é de parecer que seja o mesmo indeferido e 
archivado, por não haver conveniencia de 
interesse publico que o justifique. 

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi· 
nas, 12 de setembro de 1898.-Joaquim AI· 
vares.-Costa $ena. 

O SR. C. DE BRITTo, por parte da commis· 
são de Justiça e Legislação, offerece e vão 
egualmente a imprimir-se para a ordem dos 
trabalhos, os seguintes : 

A commissão de Justiça e Legislação, a 
que foi presente a proposição de lei n. I45, 
da Camara dos srs. Deputados, do corrente 
anuo, estabelecendo quaes os emolumentos 
devidos aos escrivães de paz, pelo registro 
de nascimentos e obitos e eleva de 1:200$000 
a 2:400$000 o ordenado dos escrivães da Re-
lação, sem prejuízo dos emolumentos que 
lhes competem pelos actos que . praticarem, 
à de parecer que seja a mesma submettida 
á I.· discussão. . 

Sala das commissões, 12 de . setembro de 
1898.-Gomes da Silva, com restricções.-
Camillo de Britto. 

A commissão de Justiça e Legislação, a 
que foi presente o projecto n. 156, da Cama-
ra, do corrente anuo, derogando o final d.a 
ultima parte do art. ll3, da lei n. 18 e final 
do art. 6. · da lei n. 72, que limita o nume-
ro de advogados e auctoriza os advogados 
provisionados pelo Presidente da Relação a 
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~xercerem ~~:dvocacia em qualq_uer coma~ca 
'do Estado, e de parecer que seJa submettido 
â primeira discussão, com a mesma reda-
cção com que veiu da Camara. . 
· Sala das commissões, 12 de setembro de 
1898.-Gomes da Silva.-.Camillo de Britto. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA, por parte da com-
miSSãO de Finanças, o:trerece e vão a impri-
mir-se para a ordem dos trabalhos, os se-
g uintes : 

A commissão de Finançall,a que foi presen-
te o prqjecto n. 149, da Camara, do corron~e 
anno, auc torizando o governo a ceder o edi-
ficio em que funccionou o Externato do Gy-
mnasi o Mineiro, eq1 Ouro Preto, á associação 
que alli se organizar para a fundação de um 
Gymnasio, já approvado em I.· discussão, é 
de parecer que seja o mesmo submettido á 
2. · e approvado. 

Sala das commissões , 12 de setembro de 
1898.-Joaquim Dutra.-Bernardino de Lima. 
Gomes da Silva. 

A commissão de Finanças o:ITerece para ser 
submettido á 3 . · discussão o projecto n. 155, 
da C1mara, do corrente anno, orçando a re-
ceita e fixando a despesa do Estado para o 
exercício ele 1899, com as seguintes emendas 
já ap~rovadas pelo Senado em segund!\ clis-
cussão : 

N. 1 
Ao art. I.·, § 3. ·-áccrescente-se :-inclu-

sive custas judiciarias. 
N. 2 

Ao art. 2:, § l. · n. II-, onde se diz-mu-
minação do Patacio-diga-se:-illuminação e 
conservação do Palacio, jardins, etc., e ele-
va-se a verba de 2:400,pQOO a 10:460.$000. 

N. 3 
Ao art. 3: § l. · n. XVIII, Jettra-B-, on-

de se cliz-50:000$000-diga-se 11 :940,~000. 

N· 4 
Ao ar ~ . 3. · § l. · n. XXVIII-lettrá-B-, 

supprimam-se as palavras-e S. Francisco 
em S. João d'E1 -Rey-reduzindo-se a verba 
de 10:000,$000 a 8:000$000. 

N. 5 
Ao art. 3:, §I. · n. XXVlll, depois da lettra 

-N -acccrescente-se: 
O) Subvenção ao cur.:Jo annexo da Esc0la 

de Minas de Ouro Preto-20:000$000. 
N. 6 

Ao art . 3 . · § 2. · n. VI-em vez de 132:000$ 
-diga-se:-152:000.$000. 

N. 7 

N. 9 
Ao art. 10-Supprima-se. 

N. 10 
Ao art. 11-Supprima-se. 

N.ll 
Ao art. 20-Supprima-se. 

N. 12 
Ao art. m-Supprima se . 

N. 13 
Ao art. 22-Supprima-se. 

N. 14 
Ao art. 27, n. 4-em vez de- amortização 

juros de seu debito de casas e lotes-diga-se 
-amortização de seu debito de cas9.s e lo-
tes, a lliviados desde jà do pagamento dos re-
~pectivos juros. 

Accrescentem-se onde convier os seguin-
tes : 

N. 15 
Art. Fica o governo do Estado auctori zado 

desdejá a mand ar proceder ao levantamento 
da estatística t el'ritorial para servir de base 
ao regimen tributaria, expedindo para esse 
tlm as necessarias instrucções, podendo im-
por multas até o maximo de 500$ aos infra-
ctores do regulamento que a respeito fór ex-
pedido. 

N. 16 
Art. Fica o governo do Estado auctorizado 

desde já a fazer operações ele credito na im-
portancia de 15.000:0003, a juro annual dd 
5 ·r .. para resgate da divida externa flu-
ctuante. 

N. 17 
Art. Fica extensiva a todas as reparti ções 

e funccionarios do Estado a facu ldade confe-
rida ao Presidente, contida na 2. · parte do 
art. 6: da lei n. 6, de 16 de outubro de 1891, 
podendo reformar os respectivos regulamen-
tos, ,de accôrdo com as conveniencias do ser-
viço publico. 

N. 18 
Art. A porcentagem que cabe aos collecto-

res pelos depositas na caixa economica re-
cahirá sobre o liquido das entradas verifica-
das semestralmente. 

N. 19 
Art. Fica elevada a 10:000$ , p::tra o venci-

mento de juro~ a importancia dos depositas 
feitos na caixa economica do Estado. 

N. 20 
Art. Continúa em vigor a auctorização 

contida na disposição do art. li, da lei n. 
227, de 27 de setembro de 1897, para o ser-
viço de immigração e colonização. 

N. 21 
Art. 3. · § 2. · n. XXI-em vez de-30:000$ 

diga se:-40:000$000-, alterando-se as som-
mas nos lagares convenientes. 

N. 8 
Ao art. 8. ·-accrescente-se:-e de 506$650 

à verba. do n. IV do art. 2. · da mesma lei n. 
227, de 27 de setembro de 1897, para paga-
mento dos alugueis da casa em que funccio-
nou o Senado em Ouro Preto. 

Art. Fica aberto ao governo o credito ex-
traordinario de 30:000,~ , pela verba-Instru-
cção Publica-para occorrer ao pagamento 
do premio devido ao cidadão José Pedro Xa-
vier da Veiga, pela publicação das Ephemeri-
des Mineiras, nos termos da lei n. 126, de 
11 de julho de 1895, e ultima parte do art. 

( 
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55, do regulamento promulgado com o de-
creto n. 860, de 19 de setembro do mesmo 
nnno. 

Sala das commissões, 12 de setembro de 
1898.- Joaquim Dutra.-Gomes da Silva. -
Teixeira da Costa.-Bernardino de Lima. 

O MESMO SE'IHOR pede ao sr. Presidente pa-
ra incluir este ultimo projecto na ordem do 
dia, visto ter providenciado para que a im-
pressão elas emendas approvadas em 2 · dis-
cussão, se fizesse a tempo de serem distri-
buídas pelos srs . Senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara que, à vista da 
ultima parte do art. 144 do regimento in-
terno, o pedido do nobre Senador serã at-
tendido. 

Passa-se à. 

SEGUNDA P.t\RTE DA ORDEM DO DIA 

PROJECTO N. 158, DA CA~ARA 
Construcção de edificios para grupos esco-

la?·es 
E' lido e entra em 1: di scussão, que é en-

cerrada sem debate, ficando a votação adi-
ada por falta de numero, o projecto n. tfi8, 
da Camara, do corrente anno, auctorizando 
o governo a mandar construir nesta Capi-
tal dous editl.cios em que funceionem grupos 
esc dares. 

PROJECTO N. 153, DA CAJ\fARA 

Licença ao 1. · tabellião da comarca de Tres 
Corações do Rio Verde 

E' lido e entra em 2: discussão, que à en-
cerrada sem debate, ficando do mesmo mo-
do adiada , a votação, o projecto n. 153, da Ca-
mara, do corrente anno, concedendo licença 
ao l. · tabellião da comarca de Tres Cora-
ções do Rio Verde. 

PROJECTO N. 154, DA CAMARA 

Auctori.:;a o ,qoue1·no a mandar paga?' á quan-
tia de 585H ao pro{esso1· aposentado Ftavio 

. Epi phanio Pereira 
E' lido e entra em 2. · discussão, que é 

encerrada sem debate, ficando do mesmo mo-
do adiada a votação, o projecto n. 154, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a mandar pagar a quantia de 5!l5$ 
ao professor aposentado Flavio Epiphanio 
Pereira. 

PROJETO N, 157, DO SENADO 

Créa um Instituto 'Agronomico em S. José de 
Além Parahyba 

E' lide e entra em 2. · discussão, que à en-
cerrada sem debate, ficando do mesmo mo-
do adiada a votação, o projecto n. 157, do 
Senado, do corrente anno, preando um In-
stituto Agronomico em S. José d'Além Para~ 
hyba. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para 13 do corrente a se-
guinte 

ORDEM DO DIA 

J 1.' PARTE 

Atà1 I hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresenta-

ção de pareceres, projectos, indicações e re-
querimentos. 

2.' PARTE 
Até 4 horas da tarde: 

Votação em primeira discussão, do pro· 
jacto n. 158, da Camara, do corrente anno, 
auctorizando ·o governo a mandar construir 
nesta Capital dons edificios em que fun-
ccionem grupos escolares. 

Votaçã0, em segunda discussão, do pro-
jacto n. 153, da Camara, do corrente anno, 
concedendo licença ao I.· tabellião da co-
marca de Tres Corações do Rio Verde. 

Votaçllo, em segunda discussão, do pro-
j acto n. 154, da Camara, do corrente anno, 
auctorizando o governo a mandar pagar a 
quantia de 585$ ao professor apo~entado Fla-
vio Epiphanio Pereira. 

Votação, em segunda discussão, do pro-
jacto n. 157, do Senad.o, creanào um Insti-
tuto Agronomico em S. José de A1àm Para-
byba. 

Terceira discussão do proj e c to n. 155, da 
Camara, do corrente anno, orçando a receita 
e fixando a despesa do Estado para o exer-
cício de 1899. 

Terceira discussão do projecto n. 159, do 
Senado, declarando nulla a deliberação da 
assembléa municipal do Caratinga, ele 3 de 
fevereiro do corrente anno, sobre as contas 
do agente executivo do anno anterior. 

Segunda discussão do p'rojecto n. 141, da 
Camara, do corrente anno, estabelecendo as 
custas que devem perceber os avaliadores 
nos inventarias judtciaes. 

Terceira discussão do projecto, n. 125, 
do Senado, concedendo favores aos syndi-
catos agrícolas organizados em associa\ões 
de natureza commercia1. 

Primeira 'discussão do projecto . n. 160, da 
Camara, do corrente anno, concedendo li-
cença a diversos serventuarios de .justiça e 
a professores de instrucção ~rimaria. 

Primeira discussão do proJecto n. 161, da 
Camara, do corrente anno, annullando dis-
posições da lei de orçamento da Camara Mu-
nicipal de Ouro Preto. 

Segunda discussão do proj e c to n. 152, da 
Camara, do corrente anno, sobre feiras de 
gado. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 62: SESSÃO ORDINARIA, AOS 13 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR . Al'\TONIO MARTINS 
SUMMAHIO: -Acta.-Votação da de 10 tio corrente. 

-Observações do sr. Nogueira.-Communica-
ções.-Ordem do dia.-Votações das matarias cu-
jas discussões se ·acham encerradas.-Projecto 
n. 155, da Camara, do corre~ te anno, orçando a 
receita e fixando a despesa do Estado para o 
exerclcio de 1899.-Discurso do sr. Nogueira.-
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Oi se ursos e emendas dos srs . Levindo Lopes, 
Kubitscbelc, J Alvares, Joaquim Dutr<l, Custa 
s~n a, P. Drumond. B. d~ Lima e Gomes da 
Silva.-Declarações de volo dos srg . L. Lopes. 
Cam illo de Brillo e B. de Um<L- Hedacçã<J fina l 
elas er11 enrlas adaptadas pelo Senado ao projecto 
de orçamento. - Projecto n. 150. rio Senado, so· 
bre a agsembléa municrpal de Caralioga.- Beda-
cção fi na I r.! o projccto n. 159. - Pr·ojecto n. 14 L, 
da Camara. estabeleodo as custas que eleve m per-
ceber os aval iadores nos inventarias judiciaea .-
Discursos e e11rendas dos srs. · Levin oo Lopes e 
Camillo de Britto. Pareceres de comm issões .-
Ordem do r.lia seguinte. · 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-~ e 

presentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Drumond, Levindo Lopes, Camillo 
de Brito, Kubitschek, Bernardino de Lima, 
Carlos Sá, Roquette, Necesio Tavares, Go-
mes da Silva, Josino de Brito, Teixeira da 
da Costa , Joaquim Alvares, Costa Sana e No-
gueira . faltando com causa participada os 
srs. Oliveira Penna, Frederico Augusto, Ro · 
cha Lagôa e Gomes Valladão, e sem ell a os 
mais srs. 

Abre se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão an-

teced ente e bem assim a do dia I O rio corrente 
Não ha expediente. 
O "'1' .N .. gueira:- Sr. Presidente, tendo 

de dar algumas explicações em relação a um 
discurso proferido pelo sr. padre João Pio na 
sessão de 23 de agosto , consulto a v. exc. 
si posso fazel-o agora ou si. deixo para a 
occasião da discussão do proJecto ue orça-
mento, visto que o assumpto sei_refere mà.is 
ou menos a esse projecto. 11 

O SR. PREDENTE:-Si o assumpto se refere 
á mataria constante do projecto de orçl.,-
mento, achava melhor que o nobre ::;enador 
se a·guardasse para a occasião da discussão 
desse prnjecto . 

o sR. NoouEmA:-0 facto refere-se a bos-
pitaes , e essa mataria está contida no pro-
jacto de orçamento. 

o sR. PRESIDENTE:-Neste caso, a occasião 
propria é a da discussão do orçamento. 

o sR. NooUEIRA.:-Então aguardo essa t.lis-
cussão e desde já peço a palavra. 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA,obtendo a pa1a-
vra envia á Mesa uma representação dos 
hab'i tantes do município de S. José d'Alàm 
Parahyba, pedindo um auxilio para a con-
clusão das obras do edificio do hospital da-
quella cidade .-A' com missão de Finanças. 

Não havendo pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos, passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votaçcio das materias cuj as discussões se 

acha-m enceJ·1·adas 
E' approvado em I.· disc~ssão e v_ae á 

commissão de Instrucção Publtca, o pro.Jecto 
n. 158, da Camara, do corrente anno. aucto-
rizando o governo a mandar construir nesta 
Capital clous edificios em que funccionem 
grupos escolares. 

Procedendo se à votação do projecto n . 
153, da Camara, do corrente anno, conce-
dendo licen çf.l. ao I.· tabellião da comarca de 
Tres Corações do Rio Verde, é o mesmo ap-

provado em 2. · discussão em escrutínio se- • 
ereto por 12 votos contra 4, e tlca St•bre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos 
depois de findo o interstício regimental, vis-
to não ter so:ffrido alterações. 

Procedendo-se à votação, em segunda dis-
cussão, do proj ecto n. 154, da Camara, do 
corrente anuo, é o mesmo approvad0 em 
escrut,nio secreto, por unanimidade devo-
to~ , e fica sobre a mesa para entrar na or-
dem dos trabalhos, dispensado o interstício 
regimental, a requerimento do sr. Necesio 
Tavares. 

Procedendo- se á votação, por artigos, do 
projecto n. 157, do Senado, creando um In-
stituto Agronom i co em S. José d' Além Pa-
rabyba, é o mesmo npprovado em sep:unda 
discussão e fica sob re " mesa para entrar 
na ordem do · trnball'-19 , di spensado o in-
terstício a requerimem .. do sr. Joaquim Al-
vares, visto não tel' so r.·rido alterações. 

PROJEOl'O N . 155, DA OA.MARA 
01'ça a receil•L e fima ct clespesa do Estado 

pa1·a o exerciciu de 1899 
Entra em terceira discussão, conjuncta-

mente com as emendas já approvadas em 
segunda, o proj ec t o n. 155, da Camara, do 
corrente anno, orçan do a receita e fixando a 
despe~ a do Estado para o exerci cio de 1899, 

O 81' • .Noguei~·u :-(Não temos o seu dis-
curso). 

O sr. L. Lopes :-(Não devolveu o seu 
discurso). 

São lidas , apoiadas e postas conjunctamen-
te em discussão, as seguintes emendas : 

N. l 
Ao art. 15 : 

Su bstitua-se pelo seguinte : 
As procurações e substabelecimentos fi-

cam sujeitos ao sello de l :ji;OOO. 
N. 2 

Ao art. 16 : 
L· Supprimam-se as palavras :-e as de 

decisão e demarcação. 
2. · Accrescente-se ~·n fi ne :-não exceden-

do a maior taxa de 50$000. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 

-Levindo Lopes. 
O sr. Kubitschek :-(Não devolveu o seu 

discurso). 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente 

em discussão, a seguinte emenda : 
N. 3 

Ao art. 3. ·, § l. ·, n. XX, letra b : 
Em vez de 5 contos diga-se 15 contos á 

cada um, e em vez de lO contos diga-se 30 
contos alteradas as sommas nos logares 
competentes, lei n. 50, de 30 de junho de 
1893. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 
-J. N. Kuhitschek. 

O sr. J(lnquim Alvares (barão de S. Ge-
raldo) :-Sr. Presidente, na 2. ·discussão des-
te projecto propuz alterações em rel ~ç!l:o ao 
numero 18, art. 2, letra b, alteraçoes que 
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deram mau resultado. Eu estava confund i-
do; pensei que o asylo de S. Francisco, em 
S. João d'El-Rey, fosse o mesmo asylo de 
orpbãos de S. João d'El ·Rey e, por isso, pro-
puz o auxilio de 5:000$000, sómente para 
este estabelecimento, dando em resultado, 
pela decisão do Senado, ti c ar o asylo de S. 
Francis ~o privado do auxrlio. Venho, por-
tanto, propor· agora a seguinte emenda: (Lê). 

Ha uma outra emenda. 
No art. 15, § l.·, se vê o seguinte: (Lê). 

· Ora, vêm os nobres Senadores que cr ~ a 
novo tributo, obrigando todas as notas rle 
despachos nas estações de estradas de ferro 
ao sello de 200 réis. 

Parece uma cousa insi gnificante, mas ga-
ranto aos nobres Senadores qu e é uma cou-
sa inexequivel, porque comprehende-se que 
um pobr·e tropeiro que tem de trazer sua 
mercadoria á estação e fazer um despach o, 
tem necessidade de estar se munindo de sol 
los de 200 réis, o que ás vezes não é de fa cil 
execução . 

E' uma verba que pouco adeanta ao Esta -
do e qu e vae trazer grandes transtorne" e 
perturbações nos serviços de despachos de 
mercadorias. 

Por isso, proponho a emenda que acabei 
de ler. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamen-
te em discussão, as seguint.es emendas : 

N. 4 
Supprima-se a emenda n. 4 ao projecto n. 

155. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 

-Joaquim Alvares. 
N. 5 

Supprimam-se no art. 15, § L·, as seguin-
tes palavras : «no n. 5 do mesmo § da ta-
bella B se farão comprehender todas as no-
tas de despachos em territorio mineiro, quer 
de export~:~ção, quer de consumo, quer de 
estação a estação dentro do Estado. 

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi-
nas, 13 de setembro de l81l8.-Joaquim Al-
vares. 

O sr. Joaquim Dutra : -Sr. Pres idente, 
pedi a palavra para submetter á considera-
ção do Senado algumas emendas e sub-emen-
das ao projecto de orçamento. 

Uma deltas manda accrescentar ao art . 8. · 
o SAguinte : (Le). 

O illustre sr .Secretario das Finanças man-
dou pedir, por meio da commissão de Flnan· 
ças, que se consignasse esse credito, visto 
como, ao transferir-se a Capital de Om·o 
Preto para Bello Horizonte, não havia no 
orçamento vigente verba para essas despesas. 

E' uma emenda que vae dar meios ao go-
verno de satisfazer, no corrent e exercício, 
despesas que não se podia deixa.r de fazer 
porque eram inadiaveis e urgentes. 

As outras emendas são as seguintes : (Le). 
A' emenda que manda consignar 20:000$ 

para o curso annexo á Escola do Minas, a 
com missão de Finanças o.fferece uma sub-
emenda mandando supprimir. 

A outra é relativa. ao art. 25 do projecto 
de orçamento. 

A emenda n. 4, sr. Presidente, é a SigUill-
te: ( Le). 

A commissão, com o voto vencido do 
sr. Bernardino de Lima, manda supprimir 
essa eme nda e restabelecer o art. 27 com a 
mesma reda.cção. 

Antes, sr. Presidente, de j usti 6car essas 
duas emendas , permitta-me v. exc. que emit-
ta o meu modo de pensar relativamente ás 
emendas que acabam de ser approvadas por 
diversos senadores ao projecto que orça a 
receita e fixa a despesa para o exercício de 
l81l9. 

As duas primeiras emendas ~ presentadas 
pelo sr. senador Levindo Lopes, uma man-
dando sujeitar as pracurações e substabele-
cimentos á mesma taxa e a ou tra mandando 
supprimir as palavras : «e as de divisão e 
demarcação•> e accrescentar qu e a maior 
taxa seja de 50.~000, são em 3ndas perfeita-
mente acceit:weis , além de que já foram 
conveni entemente justificadas pelo seu au-
ctor. 

A emenJa aprdsentada pelo SI'. senador 
barão de S. Get•aldo é uma emenda rle sim-
ples redacl(ãO . (Apoiada ela s1· . bw·ào de S. Ge-
1'a !do) 

Quanto á isenção, a que s. exc. se re feriu, 
de notas de expedição, etc., com quanto 
essa se !lo augme nte até ce rto ponto as ren-
da~ publicas , IIHJS e lll quantias peq uenas, 
qu o não co rTe~pondem mesmo ao embaraço 
e lÍ per turbação que vae truzer ao serviço 
publico, emba1·açando mesmo a · nossas ex-
pedições , a comm issão não faz quest ão de 
acceitfl. r es a emenda, mesmo porque a ren · 
da é rliminuta e não eq uivale a b~o lutamen
te, como acabei de dizer, ao embaraço e á 
perturbação que vae trazer ilsse sello ao ser-
viço publico. 

Quanto :\ emenda apresentada pelo sr. se-
nador Kubitschek, s. exc . ao justificai-a re-
portou se a um c,rrte que a commissão fez 
na verba de 50:000,i000 . .. 

0 SR. KUBITSCHEK :-Não, senhor; não me 
referi aos cgrtes . 

0 SR. JOAQUJl\1 DUTRA :-Essa verba foi di-
minuída na quantia de 38:060$000, mas fo-
ram accrescentados 8:0G0.$000 para a verba 
destinadn. á li mpeza e conservação do Pala-
cio, etc.; e foi elevada a 20.000,S000 a verba 
destinada á rubrica, publicações e impressões 
na Imprensa Official; de maneira que houve 
apenas um a transposição de verba; e, a ac· 
ceitar-se a emenda de s. exc., eu creio que 
o Senado irá estabelecer o precedente de 
accei tar todas as emendas que no mesmo 
sentido foram ofl'erec idas. ( Apoiados). 

Agora, sr. Presidente, permittam-me v. 
exc. e o Senado que, mesmo muito a contra 
gosto, e tendo mais em vista attender a in -
teresses do Estado do que mesmo outras 
quaesquer preoccupações, eu justifique em 
bJ·evet~ tecmos as duas outras emendas que 
submetti á consideração do Senado. 

Uma dellas, sr. Presidente, refere-se ao 
art. 3. ·, § L·, n. 28 do proj ecto de orça-
mento. lettra o, que consigna a quantia de 
20:000$000 para o curso annexo da Escola de 
minas de Ouro Preto. 



Comprehende v. exc., sr. Presidente, que, 1 remos por todos os modos fazer crer aos con-
si eu quizesse obedecer á corrente de meus tribuintes que não ha grande razão nas sus-
sont.imentos pessoaes, certamente não viria, peitas que têm de que as rendas publicas as-
como venho, negar o meu apoio á emenda tão exclusivamente canalizadas para os be-

, apr.esentada pelo meu i Ilustrado collega .e JW.ficios e favores de Bello Horizonte. (Apoia-
amigo, o sr. ctr. Costa Sana ; mas, sr. Presi- d'fls). 
dente, pelo dec. n. 2.857, esta~e leceu-se para A emend :.1,, sr. Presidente, manda alliviar 
a ~atr1 c ula nos cursos supenores e, conse- os funccionario s publicas do pagartJ.ento de 
gumtemente, para a matriCula na Escola de JUros a que estão sujeitos. 
Minas, o curso dos gymnasios. Si fóra sr Presidente deixar-me dominar 

Ora, o Esta_do mantem, como todos sabem, como já 'dis~e, pela cor~ente de sentimento~ 
d_ous gymnasw~-um externato em Bello Ho- pessoaes conhecendo as difllculdades que 
rizont;' ~ um Internato em Rarbacei~a. Por todas as' classes sociaes atravessam neste 
conse"?mte os elementos preparatorws para momento, certamente não hesitaria em dar 
;io~atr~c u~a nas acade~mas e escolas supe- o meu voto para favorecer uma classe que 

es stao comp;ehendidos no _Programma realmente pl'e~ta gt•andes serviços ao Esta-
de est.udo_s do cu! so dos gymnasw_s, e,, p~lo do i mas, sr. Presidente, no momento eco-
~ecreto. citado, sao esses os que dao direito nomico e financeiro que atravessanlos nã a matr·Icula . . . , o 

N ~ • d . f " cumprlrla bem com os deveres mherentes ao 
o cu r. 0 anne~o, segun ° 111 ormaçves qu_e meu mandato si sacrificasse os altos inte-

rne foram fornecidas, estuda-se rr!-athemat~- resses do meu Estado pela gloria de uma 
ca. elementar e elemen~os de physiCa e cbi- popularidade momentanea (Muito b 17 'l 
Imca ; ora, essas matenas fazem parta do I: . · e t · , •. 
anno do curso superior da mesma Escola, Sr. ~residente, o Senado .sabe que _quantia 
portanto me parece que 0 curso é mais superwr a 1.000:000 .~000 foi despendida .Pelo 
uma revisão tle estudos, . um preparo para E_stado a favor e_xactamente dos funccwna-
que o alumno matriculado no 1: anno não riOs ; e neste ~J uste final de contas, cbe-
encontre embaraços. Parece-me, portanto, gou o governo a conc_lusão de que estes lhe 
que, a dar-se a necessidade de estabelecer- et•am devedores da Importante somma de 
se o curso annexo á Escola cte Minas, essa 2.880:000S000 ! . 
necessidade deve existir tambem em relação Os 5 '/., sr. Prestdente, correspondentes a 
a todos os cursos superiores-á Academia esta somma, e no momento em que atraves · 
de Direito á Academia de Medicina etc. samos devem ser abonados a favor do Es-
etc. ' ' ' tado. 

Demais, sr. Presidente, comprehente v. Demais, sr. Presidente, e no mesmo proje-
exc. que, para o estudo de mathematicas ele- cto n. 155, em que o governo, como medida 
mentares, chimica e physica, etc., não é 1administrativa, pede uma auctorizfl ção ao 
mister grande numero de lentes ; portanto, Congresso para fazer operação de credito no 
me parece que, de duas uma : ou a quan- valor de 15.000:000$000 'para pagamento da 
tia é superior ás necessidades, ou ella não diYida externa contrahida pelo Estado e ap-
deve exi ·tir ;-superior ás necessidades, dada plicada em parte nesta Capital, é neste mes-
a hypothese que fos~e estrictamente necessa- mo projecto que o Senado manda consignar 
ria a creação de um curso annexo para que o allivio do pagamflnto dos juros de uma 
o individuo se preparasse nas matarias que parte avolumada desse capital, tlo qual o 
tem de estudar no I.· anno, me parece que, Estado está pagando juros e o Congresso au-
mesmo dada a hypothese dessa necessidade, ctorizando o governo a fazer operações de 
que para mim não está provaria, ainda as- ' credito para o pagar ! 
sim a quantia seria exagge:ada porque crei.o E demais, sr. Presidente, qual a garantia 
que dous lentes ~ram sutfimentes para ensi- de bem zelar pelo interesse publico offere-
nar essas mate_r1as. . ceria o Senado votando a favor de semelhan-

São es8as as mformações que tmha a dar te medida 1 ' 
m relação ao curso ·annexo e, em synthese . . 
geral, são essas as razões ponderosas que D Estado paga: Juros do capital que tomou 
actuam em meu espírito para negar 0 meu empre~ta~o, deriva uma avolu~~da som~a 
apoio á emenda, estab~lecendo 0 auxilio ao desse capital ~ara ~ construcçao de predws 
curso annexo á Escola de minas. para os funccwnarws, e agora pede-s~ na 
. Passo agora, sr. Presidente, a dar os mo- e!flend!l que ?O~bato qu~ e!ses funccwn~

tJvos por que apresenta a com missão a emen- rios seJam a!liviad?S dos 11urvS1 aliás modi· 
da n. 4, supprimindo 0 n. XIV, approvo.do cos, a que sao obrigados . 
em segunda discussão. Vejo, sr. Presidente, um prenuncio de que 

Sr. Presidente, não ha quem ignore que a mais tarde, si agora transitar esta medida, 
Ca~ital do Estado t.em se tornado por de- virão pedir a amnistia de toda divida (Apoia-
mais impopular, porquanto a grande maioria dos). Que garantias de honestidade na appli-
d9 Estado julga que para aqui são destina- cação e guarda dos dinheiros publicas pode-
dns todas as rendas publicas, para aqui são remos offerecer aos contribuintes se consen-
destinados todos oa beneficios, para aqui to- tirmos com nossos ,votos na pas8agem da 
dos os favores. medida consignada na emenda 1 
. E' bem sabido, sr. Presidente) que quan- O momento é de sacrificios e não podemos 

twsas som mas tém sido despendidas afim de ouvir as solicitações impertinentes; não de-
dar-se cumprimento á lei n. 3, addicional á vemos dar provimento ao sentimentalismo) 
Constituição do Estado. Justo é que procu- mas s1m encarar com resolução os graves 
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problemas economicos e financeiros, e con-
servar illesa a tradicional rectidão do cum-
primento dos nossos deveres. 

Não podemos sacrificar os creditas da pu-
blica administração mineira, desde longo 
tempo ap ontada como uma escola brilhante 
de bellos ensinamentos. ( "1poiados; muito 
bem I) 

Havemos, sr. Presidente, de dizer áquelles 
que nos confiaram seus capitaes para ani· 
mar o progredir do nosso Estado que esses 
capitaes foram e continuam a ser aprovei-
tados com patriotica intenção e honesti-
dade intliscutivel. (Apoiados; muito bem I 

E' natural que, na actualidade financeira 
por que pas>a o Estado de Minas, tenhamos 
a somma necassaria de patriotismo, para, 
bem compenetrados das condições que nos 
assoberbam, cumprir os nossos deveres com 
todo o rigor e abnegação, evitando favores e 
concessões que não temo::; o direito de fazer. 
( r1poiados). 

Bem comprehende o S9nado que e exclusi-
vamente dentro dos limites de um dever, 11ue 
impuz a mim mesmo, que neste momento me 
pronuncio a respeit.o, porquanto, sr. ·Presi-
dente, si se tratasse, não de interesses do 
Estado, mas de interesses proprios, nestes eu 
teri a o dil'eito de fazer o sacrificio que bem 
entendesse; mas, deante dos interesses do 
Estado, julgo que nenhum dos seus represen-
tantes nesta C.:asl.l o na outra tem, como já 
disse, o direito d.e hesitar um só momento 
entre os altos inte!'esses da publica admi-
nistração de Minas e as g l ol' i ~.s de ephemera 
popularidade. 

Tenho concluído. (Muito bem I Mu ito bem I 
Muito bem 1) 

São lidns , apoiadas e postas conjuncta-
mente em discussão as seguintes emendas : 

N. 6 
Supprima-se a emenda n. 5 do art. 3. · § I.· 

n. xxvm. 
Sala das sessões, 13 ue setembro de 1898. 

-Joaquim Dutra.-Gomes da Silva.-Teixeira 
da Costa.-J. Roquette.-Bernardino de Lima 
(vencido). 

N. 7 
Emen(la ao a1·t. 27 elo p1·ojecto n . 155 

Restabeleça se o n. 4 do art. 27, e suppri-
mida a emenda n. 14, approvada em seguntla 
clisc ussilo . 

Sala elas sessões, 13 de setembro de 1898. 
-Joaquim Dutra.-Gomes da Silva.- Teixeira 
da. Costa.-J. Roquette.-Bernardino de Lima 
(vencido). 

N. 8 
Emenda ao w·t. 8, do p1·ojecto n. 155 

Accrescente-se <<in-fine» : e mais o credito 
de 21:000 ~000, deBde já, para attender ás 
despesas com aluguel da casa para C11mara 
dos srs. Deputados, com a conservação e 
custeio do Palacio e recepção do sr. Presi-
dente do Estado. 

Sala das commissões, 13 de setembro de 
1898.-Jpaquim Dutra.-Gomes da Silva.-
Teixeira da Costa.-J. Roquette.-Bernardino 
de Lima. 

N. 9 
Em enda ao p1·ojecto n. 155 

Ao art. 10- substituam-se as palavras-
fóra das zonas- pelas seguintes - na zona. 

Sala das commissões, 13 d.e setembro de 
1898.-Joaquim Dutra.--Gomes da Silva.-
Teixeira da Costa.-J. Roquette.-Bernardino 
de Lima. 

O sr. Costa Sena: (Não devolvou o seu 
discurso). 

O Nr. P. Drmnontl: (Idem). 
E' ~ida, apoiada e. posta conjunctamente 

em discussão a segumte emenda : 
N.IO 

Subemenda á emenda n . 14 
Accrescente -se «in-fine»: - sómente para 

aquelles que nTio transferiram os seus di-
reitos. 

S. R. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 

- P. Drummonti. 
O sr. ncrnal'(liuo ele J,lnm : (Não devol-

veu o seu discurso). 
O sr. Gomes da Silva: - Sr. Presidente, 

pedi a palavra para ter a honra de submet-
ter á .i udiciosa consideração do Senad.o a se-
guinte emenda: (lê). 

Procurarei justificai-a succin tamente, para 
não abusar da benevolencia (l o Senado para 
commigo. (Não apoiados) . 

Sr. Presidente, v. exc. se recorda de que, 
por occasião da segunda discussã0 do pi'ojecto 
de orçamento, Senadoreil, respeitaveis pela 
sua bonorabiliuade pessoal e pelo seu grande 
cabedal scientifico, insurgiram-se contra o 
art. lO do projecto orçamentario no que con-
cerne ás feiras de gado, e dessa opposição, 
aliás, favoneada pela auctoridade dos honra-
dos collegns, decorreu a emenda suppressiva 
de todo o art. 10, emenda essa que, na vo-
tação, foi vencedora. 

Ao Senado parecerá, por certo, uma des-
communal ousadia de minha parte (não 
apoiadas) em vir contrapor a minha palavra 
pallida e desauctorizada ao pronunciamento 
daquelles illustres e distinctos collegas, cuja 
proficiencia eu sou o primeiro a acatar e 
proclamar. Eu, porem, não poderia quedar-
me em absoluto Bilencio, que deveria ser 
acremente prolHgado, porque conheço de visu 
as lamentaveis contingencias em que longa-
mente se ostorce e se atrophia a honl'ada 
classe dos creadores e boiadeiros, de hu 
muito Yilipendiados, explorados e defrauda-
dos pela gananciosa commandita que, altiva, 
prepotente e desassombrada, campéa no ma-
tadouro do Rio de Janeiro. (Muito bem 1) 

Desde longa data, sr. Presidente, que a 
necessidade da creação das feiras tem se im-
posto á opinião publica e ás cogitações do 
governo que tem cogitado do seu estabeleci. 
manto e manutenção . 



E' assim que, pela lei n. 3.510 de 5 de 
outubro de IM87, o governo da, então, pro-
víncia de Minas concedeu privilegio para o 
estabelecimento de duas feiras de gado, uma 
em Bemfica á margem da <<Estrada de Fer-
ro Pedro Il», e outra em Tres Corações do 
Rio Verde, á margem da «Minas e Rio». 

No intuito de tornar esses estabelecimen-
tos o ponto de convergencia de todo o gado 
mineiro, a citada lei elevou a 5$ o imposto 
de 23160, de cada rez que transitasse pelos 
barreiras na zona da concessão; e a 3.500 o 
do gado embarcado nas e>tradas de ferro, 
sem que, anteriorme1 .te, houvesse se reco-
lhido ás alludidas feiras. 

Ao passo que, com taes prescripções, a 
lei, em beueflcio do boiadeiro, o compellia a 
recolher o seu gado ás feiras, dava-lhe, des-
de logo , uma compensação, cobrando ape-
nas o imposto de I .500 de cada rez, que, 
sahindo das feiras, fosse embarcada nas es-
tradas de ferro e impunha ao concessiona-
rio que somente recebesse pelo aluguel do 
pasto l$000 até 10 dias. 

Mais tarde, appareceu a lei n. 3.762 de 16 
de agosto de 1889 que elevou a 10.$000 o im-
posto de cada rez que transitasse pelas bar · 
reiras na zona da concessão e a 5$000 o . im-
posto de. 3lt500 gado que se embarcasse em 
estradas de ferro, em que, d'a,ntes, tivesse 
se recolhido ás feiras. 

1 
Esta segunda lei manteve ainda o impos-

to de 1.500 para o gado que das feiras sa-
hisse para ser embarcado 

de gado, avolumarem o seu stock para reais .. 
tirem, por algum tempo, ás exigencias do 
fornecimento. 

Deste man~jo resultou que as primeiras 
boiadas, recolhidas ás feiras, alli se demo-
rassem aguardando compradores e os boia. 
deiros,que não tinham exacta comprebens~o 
dos beneficios salutares resultantes da con-
stituição das feiras, se revoltaram contra a 
medida, entendendo que ella só aproveitava 
ao governo para a arrecadação dos impos-
tos. 

Posteriormente e quando, esgotado o 
stoclt dos marchantes, o gado começou a ser 
vendido e por preços elevados, foi que os 
boiadeiros se capacitaram da utilidade da 
instituição. · 

A esse tempo, foram as feiras infelizmen-
te comvertidas em Emp1•esa F?'l:go?·ifica que, 
dando resultados desastrosamentn negativos 
foi a causa occasional da sua nul!ificação J 
desapparecimento. 

Em 1894, a promulgação do dec. n. Il9, 
de 19 de novembro do mesmo anno veiu 
vibrar dolorosamente nalma do sertanejo e 
alarmar os creadores e boiadeiros, cujos in-
teresses eram de novo sacrificados. 

E com razão. · 
Nesse dec. não só se auctorizava o contra-

ato do fornecim.:-nto de carnes verdes com 
um syndicato platina, como se supprimia a 
matança livre desde a data da assignatura 
do referido contracto. 

Vim, então, á tribuna, em 3 de julho de 
1895, e, fazendo mais ou menos as mesmas 
considerações que, ora, exponho ao Senado 
em ligeira synopse, apresentei, pa1•a o esta-
belecimento de 3 feiras, o projecto que, pos-
teriormente, foi convertido n9. lei n. 1.400 
de 20 de julho do mesmo anno. ' 

Vê o Senado, compre!Jende v. exc. sr. Pre-
sidente, que estas providencias estatuídas 
em lei, ao envez de serem vexatorias, 
eram, ao contrario, beneficamente salutares 
e proteccionistas aos interesses dos boiadei-
ros . (apoiados); porquanto es marchantes é 
que tinham de vir ás feiras proverem-sG do 
gado, de que necessitavam. • 

O boiadeiro vendia o seu gado quando a 
o:fferta lhe convinha. 

O gado estava na sua terra, no seu clima 
e nos seus pastos, não desmerecia pela de-

Comquanto inspirado dos melhores dese-
jos, viu-se o governo inhibido de dar exe-
cução á lei, porque a taxa consignada para 
o imposto, contrapunha-se ou estava em 
desaccôrdo com a da Tabella B e com a lei 
~o orçamento. 

mora e pelos maus tractos e estava a cober- Estavam as causas ,..neste pé, quando o 
to das garras do monopolio. contracto celebrado com a firma Carmo &: 

O boiadeiro não se via constituído na Comp ., veiu de novo alarmar e agitar os 
dura· contingencia, em que ora se ,.ê, de, criadores e boiadeiros que actualmente as-
depois de chegado ao Rio e não poden:lo re- tão sob a pressão do mais nefasto e desbra-
tornar a sua boiada, submette-se á torpe gado monopolio ! (Apoiados). 
imposição, á gananceira exploração, á inso- Nesta mesma sessão, sr. Presidente, já 
lita prepotencia daquelles que se locuple- tive occasião de descrever a situação aftlcti-
tam a custa de seu trabalho, arduo, impro- va e angustiosa da industria pastoril; já 
bo e afadigante (Apoiados). tive occasião de pedir ao Senado que pre-

E o governo, por sua vez, protegendo a atasse mão forte a essa respeitava! classe. 
louvada classe dos boiadeiros, consultava os E hoje venho pedir o restabelecimento 
interesses do erario publico pela suppressão do art. 10, sem o qual tornar -se-ha inutil o 
do contrabando e pela fiscalização e arreca- projecto das feiras que se acha na ordem 
dação das suas rendas. do dia. 

Em 12 de novembro de 1889, o go·verno O Senado, como· sempre, cumprirà um dever 
contractou com a «Companhia Pastoril Mi - patriotico e humanitario si fór ao encontro 
neira» o estab e~ecime!lto das feiras, contra da honrada classe dos boiadeiros, cujos re-
as quaes Ee msurg1ram os especuladores, 1 clamas e cujas vistas se voltam para as 
procurando crear-lhes toda a sorte de emba-~ suas luzes e justiça indefectível. (Muito 
raço~ . . bem! Muito bem). 

Fo1 asstm que os marchantes trataram, E' lida, apoiada e posta conjunctamente 
desde logo, de, fazendo grandes compras em discussão a seguinte emenda: 

( 

N. Il 
Sub-emenda ao projecto n. 155. 
Ao art. !O-Restabe1eça-se. 
Sala das sessões, 13 d·e setembro de 1898.-

Gomes da Silva. 
O sr . .Joaquim Alvares : - (Não devo!" 

veu o seu discurso). 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente 

em discussão a seguinte emenda. : 
N. W 

Supprima-se a ultima parte do art. 10 des-
de a palavra «estabelecidas até feiras>>. 

Sala das sessões do Senado, 13 de setembro 
·de 1898.- Joaquim Alvares. 

Não havendo mais quem peça. a palavra, 
encerra-se a discussão, e, pt·ocedendo-se á 
v otação das emendas, são approvadas de 
ns. I, 2, 4, 5, 6, 7, 8, li e 12, sendo rejeita-
da a de n. 3 e fican cl prejudicadas as de ns. 
9 e 10. 

N. 4 
Ao art. 3.·, § 2.· n. VI. Em vez de:-

132:000$, diga-se 152:000$000. 
N. 5 

Ao art. 3. ·, § 2·. n. XXI. Em vez de:-
30:000$, diga-se 40:000$000, alterando-se a 
somma nos Jogares convenientes. 

N. 6 
Ao art. 8. · Accrescente-se. 
a) verba de 506$650, á do n. IV, do art. 2.· 

§ 1·. · da lei n. 227, de 27 de setembro de 
1897, para pagamento dos alugueis da casa 
em quefunccionou o Senado, em Ouro Preto. 
b) e mais o credito de 21:0.00$, desde já, para 
attender as despesas com o aluguel da casa 
em que funcciona a Camara dos srs. Depu-
tados, conservação e custeio do Pa1acio e 
recepção do Presidente do Estado. 

N. 7 
Adaptado em 3.8 di scussão , vae o proje- Ao art. 10. Supprima-se a ultirea parte 

-cto com as emendas approvadas à commis- desde a palavra-estabelecidas-até as pala-
.são de Redacção. vras, zonas das feiras. 

0 SR. LEVINDO LOPES, pede para Se consi- N. 8 gnar na acta que votou contra a suppressão 
da emenda que consignava verba para o 
curso annexo á Escola de Minas, e a favor 
da emenda ofl'erecida pela commissão de Fi-
nanças, restabelecendo o n. 4, do art. 27, do 
projecto. 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO, 'pflde que Se COn-
signe tambem na acta que votou contra a 
emenda que supprimia o auxilio ao curso 
annexo â Escola de Minas. 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA pede egual-
mente para se consignar na acta que :votou 
contra a emenda n. 7, porque pretendia vo -
tar pela de.n. 10, ofl'erecida pelo sr. P. Dru-
mond. 

0 SR. PRESIDENTE declara que O pedido 
dos nobres Senadores será attendido. 

o sn. L. LoPES, obtendo urgencia, o:ffere-
ce, por parte da commissão da Redacção, a 
seguinte 
Reclacção fi nal das emenclas adaptadas pelo 

Senado ao p1·ojecto de Otçamento 

A commissão de Redacção o:fferece para a 
discussão a seguint!l redacção das emendas 
approvadas pelo Senado ao projecto n. 155, 
de Orçamento da receita e despesa do Esta-
do, para o exercício de 1899. 

N. 1 
Ao art. l. ·, § 3. · Accrescente-se inclusive 

~ustas judiciarias. 
N. 2 

Ao art. 2. · § l. · n. li. Onde se diz : -
illuminação, 'diga-se illuminação e. conser-
vação do Palacio e suas dependen01as, ele-
vando -se a verba de 2:400$ a 10:460~000. 

N. 3 

Ao art. ll. Supprima se. 
N. 9 

Ao art. 15. Substitua-se pelo seguinte: 
As procurações e sub3talecimentos ficam 

sujeitos ao sello de 1$000. 
N. 10 

Ao art. 15, § l. · Supprima-se o ultimo 
período que comeQa nas palavras, no n. V e 
tvrmina nas palavras do Estado. 

N. ll 
Ao art. 16: 
a) Supprimam-se as palavra:- e as de di· 

visão e demarcação. 
b) Accrescente-se in fine : não excedendo a 

maior taxa de 50$000. 
N. 12 

~ Ao art. 20. Supprima-se. 
N. 13 

Ao art. 21. Supprima-se. 
N. 14 

Ao art. 22. Supprima-se. 
N. 15 

Art. Fica o governo do Estado auctorizado 
desde ja a mandar proceder ao levantamento 
da estatística territorial para servir de base 
ao regimen tributaria, expedindo para esse 
fim as necessarias instrucções, podendo im-
por multas até o maximo de 500$ aos infra-
atores do regulamento que a respeito fór 
expedido. 

N. 16 
Ao art. 3.·, § 1.· n. XVIII, letra b. Onde se Art. Fica o governo do Estado auctorizado 

diz:- 50:000$, diga-se 11:940$000. desde já a fazer operações de credito na im .. 
A. S.-30 



portancia de 15.000:000~, a juro annua1 de I provado em 3."'discussão o projecto n. 159 
5 ·r., para resgate da divida externa ti u- do Senado, declarando nu lia uma delibera~ 
.ctuante. ção da Assembléa municipal de Caratinga. 

N 17 Sala das commissões, 13 tle setembro de 
· 1898.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-

Art. Fica extensiva a todas as repartições sino de Brito. 
e funccionarios do Estado a faculdade con- ~ MESJI~o. SR. requer dispen~a de impressão 
ferida ao Presidente, contida na 2.n parte do e mterstrmo afim de que seJa a mesma im~ 
art. 6.· da lei n. 6, de 16 de outubro de 1891, mediatamente discutida. 
podendo reformar os respectivos regulamen- Approvado este requerimento, entra em 
tos, de accôrdo com as conveniencias do ser- discussão e é approvada sem debate a refe-
viço publico. riria redacção final, a qunl vae a copiar-se 

N. 18 para ser remettida á Camara dos srs. Depu-
tados. 

Art. A porcentagem que cabe aos collecto-
res pelos depositas na caixa economica, re . 
cahirá sobre o liquido das entradas verifica-
das semestralmente. 

N. 19 
Art. 'Fica elevada a 10:000.3, para o ven ci 

manto de juros a importancia rios depositas 
feitos na caixa economica do Estado. 

N. 20 
Art. Continua em vigor a auctorização 

contida na disposição do art. 11, da lei n. 
227, de 27 de setembro de 1897, para o servi-
ço de immigração e colonização . 

N. 21 
Art. Fica aberto M governo o credito ex-

traordinario do 30:000$, pela verba-Instru-
cção Publica-para occorrer ao pagamento 
do premio devido ao cidadão José Pedro Xa-
vier da Veiga, pela publicação das Epheme-
riues Mineiras, nos termos da lei n. 126, de 
11 de julho de 1896, e ultima parte do ar·t. 
55, do regulamento promulgado com o de-
creto n. 860, de 19 de setembro do mesmo 
anno. 

Sala das commissões, 13 de setembro de 
1898.- Levindo Lopes.- Joaquim Dutra.-
Josino de Brito. 

O ~msMo sENITOR requer dispensa de im-
pressão e de interstício, afim de que seja a 
1nesma redacção final immediatamente 
discutida. 

Approvaclo este requerimento, entra em 
discussão e é approvado sem debate a refe-
rida redacção final, a qual vae a copiar-se 
para ser remetti~a com o projecto á Camara 
dos srs. Deputados. 

PROJECTO N. 159, do SENADO 

Assembléa Municipal de Caratinga 
E' approvado sem debate em terceira dis-

cussão, e Yae á commissão de Redacção, o 
projecto n. 159, do Senado, declarando nulla 
a deliberação da Assembléa municipal dG 
Caratinga, de 3 de fevereiro do corrente 
anno, sobre as contas do agente executivo 
do anno anterior. 

0 SR. LEVINDO LOPES obtendo urgencia , of-
ferece, por parte da commissão de Reda 
cção, a seguinte 

Redacção final 

A com missão tle Redacção o:fferece para a 
.discussão a mesma redacção com que foi ap-

l"ROJECTO N. 141, DA CAJ\IARA 

Estabelece as custas que devem perceber os 
a'Vítliadores nos in'Ventcwios judiciaes 

Entra em seg~nda di.scussão, por artigos, 
sendo a sua lertura d rspensada a requeri~ 
mento do sr. KubitschE k, visto estar impres-
so e distribuído, o projecto n. 141, da Ca-
mara, do corrente anno, estabelecendo as 
custas que devem perceber os avaliadores 
nos inv~ntarios judiciaes. 

Em discussão o art. Lo. 
o sr. L. Lopes:- (Não devGlveu o seu 

discurso). 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente 

em discussão as seguintes emendas: 
N. 1 

A' epigraphe do capitulo I-Supprima-se a 
palavra-judiciaes. 

N.2 
Ao art. 1-Supprimam-se as palavras: nos 

inventarias judiciaes, haja ou não menores. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 

-Ferreira Lopes. 
Ninguem mais pedindo a palavra encerra-

se a discussão e é a,pprovado o art. com as 
emendas. 

Em discussão o art. 2. ·. 
o sr. L. Lo},es:- (Não devolveu o seu dis-

curso). 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamen-

te em discussão as seguintes emendas : 
N. 1 

A' epigraphe do cap. 2 e art. 2 substi-
tuam-se as palavras-de hypothecas pela se-
guinte-geral. 

N. 2 
Ao art. 2 § 1: onde se lé 20;, diga-se 30$. 

N. 3 
Ao art. 2 § 3 lettra a onde se là 15$, diga-

se lO,JIOOO ; lettra b) em vez de 18$, diga-se 
15$000 e em vez de 100$000 diga-se 50$000. 

N. 4 
Ao ~rt. 2 § 6-Substituam-se as palavras-

tabellrães de notas pelas seguintes-escrivães 
do judicial e notas. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 
-Levindo Lopes. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão e é approvado o art. com as 
emendas. 

·, 

( \ 
' 

Em discussão o art. 3. · . 

I 245 
l -
I Ninguem mais pedindo a palavra, encer-

ra-se a discussão e é approvado o artigo com 
as emendas ns . .1, 2 e 4, sendo rejeitada a de 
1!.. 3. 

o sr. L. Lopes:- (Não devolveu o seu dis-
curso). 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamen-
te em discussão as seguintes emendas : 

N. 1 
Ao art. 3-Substituam-se : nas diligencias 

preliminares dos processos criminaes, autos 
de corpo delicto, inqueritos ou averiguações 
policiaes pelas seguintes: nos processos de in-
v:estigação dos crimes. 

N. 2 
Ao art. 3 § I-Substitua-se pelo seguinte: 

Quando esses processos forem archivados 
por não ministrarem base para acção crimi-
nal nada perceberão. 

N. 3 
Ao art. 3. · § 2:-Supprima-se. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 

Levindo Lopes. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-

se a discussão e é approvado o art. com as 
emendas. 

Em discussão o art. 4. •. 
O sr. L . Lopes:- (Não devolveu o seu 

discurso). 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente 

em discussão a seguinte emenda : 
N . 1 

Ao cap. 4: - Supprima-se.' 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1898. 

-Ferreira L'opes. 
Ninguem mais pedindo palavra, encerra-se 

a discussão e é approvada a emenda, ficando 
prejudicado o art. 

Em discussão o art. 5. ·. 
o s1•. L. Lo},es:- (Não devolveú o seu 

discurso). 
São lidas, apoiadas e postas conjuncta-

mente em discussão as seguintes emendas : 
N. l 

Ao art . 5. · § 1:-Supprima-se. 
N. 2 

Ao art. 5: § 2:-Supprima-se . 
Sala das ser.sões, 13 de setembro de 1898. 

-Levindo Lopes. 
o sr. f'. tle Britto:- (Não devolveu o 

seu discurso). 
Sito lidas, apoiadas e postas conjunctamen-

te em discussão as seguintes emendas : 
N. 3 

Emendas additivas. 
Os escrivães nas diligencias que fizerem 

,em companhia dos juizes para exercerem 
funcções fóra da séde das comarcas terão os 
mesmos emolumentos que elles. 

N. 4 
As disposições do art. 117, capitulo 2 da 

lei n. 105 de 24 de julho de 1894 são exten-
sivas ao contador e distribuidor da Rala· 
ção, 

Sala das sessões, em Minas, 13 de setem-
bro de 1898.-Camillo de Britto. 

Em discussão o art. 6. 
o sr . L. Lopes;- (Não devolveu o seu dis-

curso). 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente 

em discussão a seguinte emenda : 
Ao art. 6.-Substitua-se pelo seguinte : 
Revogam-se os capítulos 5, exceptuados os 

artigos 110. n. 6, e 114, e 11 do titulo 2 da 
lei n. 105, de 24 de julho de 1894, e demais 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1898.-
Levindo Lopes. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer· 
ra-se a discussão e à approvada a emenda, 
ficando prejudicado o art. . 

Adoptada em 2." para passar á 3.n discus-
são, vae o projecto com as emendas appro · 
vadas á commissão de Justiça e Legislação. 

O sR. KuarTsCHEK, obtendo urgencia, otre-
rece, por parte da commissão de lnstrucção 
publica, o seg~inte: 

Pcwecm· ctiJ p1·ojecto n . 158, da Camm·a, 
1.898 

A commissão de Instrucção Publica, a que 
foi presente o projecto n. 158, da Camara, 
do corrente anno, auctorizando o governo a 
mandar construir edificios para nelles fun-
ccionarem grupos escolares, nest,t Capital, 
já approvado em J.a discussão, é de parecer 
que seja submettido á 2.a. 

Sala das commissões, l3 de setembro de 
1898.-J. N. Kubitschek.-J. Roquette, ven-
cido.-P. Drumond. 

A imprimir-se. 
Estando terminada a hora, o sr. Presiden-

te designa para 14 do corrente a seguinte : 

ORDEM DO DIA 
}.n PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque · 
rimentos. 

2.a PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Terceira discussão do projecto n. 125, do 

Senado, concedendo favores aos syndicatos 
agrícolas organizados em associações de na~ 
tureza commercial. 

Primeira discussão do projecto n. 160, ela 
Camara, do corrente anno, concedendo li-
cença a diversos serventuarios de justiça e 
a professores de instrucção primaria. · 

Primeira discussão do pro jacto n. 161, da 
Camara, do corrente anno, annullando dis-
posições da lei de orçamento da Camara Mu-
nicipal de Ouro Preto. 

Segunda discussão do projecto n. 15i',· da 
Camara, do corrente anno, sobre feiras de 
gado. 

Primeira discussão do projecto n. 145, da 
Camara, do corrente anno, estabelecendo os 



2.46 

emolumentos que devem perceber os escri-
vlíes de paz pelo registro de nascimentos e 
obitos . 

Primeira discussão do projecto n. 156, da 
Camara, do corante anno, permittindo aos 
advogados provisionados pelo Presidente da 
Relação o exercício da advocacia em qual-
quer comarca do Estado. · 

Segunda discussão do projectCl n. 149, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a ceder o predio em que funccio-
nou o Externato do Gy,mnasio Mineiro em 
Ouro Preto. 

Primeira uiscussão do projecto n. 147, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a contractar a construcção de uma 
linha ferrea entre a cidade do Curvello e a 
de S. Francisco. 

Discussão unica do parecer n. 61, da com-
missão de Requerimentos de Partes, opi-
nando que sej >~. remettido à commissão da 
Justiça e Legislaç1to o requerimento do juiz 
de direito da comarca de Ouro Preto. 

Discussão unica do parecer n. 62, da com-
missão de Requerimentos de Partes, indefe-
rindo o requerimento em que. o ci.dad!lo Se-
verino Salustiano da Silva pede para serem 
extensivas aos solicitadores os favores do 
projecto n. 400, da Caril ara dos srs. Deputa-
dos . 

Terceira discussão do proj ~cto n. 154, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a mandar pagar a qdant ia de 585·3 
ao professor aposentado Flavio U: pipbanio 
Pereira. 

Terceira discussão do projecto n. 157, do 
Senado, creando um Instituto Agronomico 
em S. José d'Além Parahyba. 

Levanta-se a ses8ão . 

ACTA DA 63. e. SESSÃO ORDINARTA, AOS 14 
DE SETEMBRO DE ' 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
SUMMALUO :- Acta. - Discurso do sr. Carlos Sá.-

Cornmuoicações.- Pareceres de commis1ões. -
Ordem do dia.-Projecto n-1 25, do Senado, con-
cedendo favor·es a syndi catos agricolas.-Projecto 
n. lfiO, da Cnmara, concedendo licença a di versos 
Iu nccionarios de jus ti ça: - Projecto n. 161 , da Ca-
mara, nnnullanrto di sposições da lei de orçamen-
to da Camara Municipal de Ouro l'relo.- Dis· 
cursos dos srs . : Camillo de Britto, Co3ta Sena , 
L. Lopes.-l'rojecto n l f>2, da Camara,- creanrlo 
feiras ue gados .- Discurso e emenda do sr. L. 
Lopes. -Disr ursos dos srs.: Bernardino de Lima 
e r.om cs da ' ilvn .- Projecto n. 145, da Carnara, 
estabelecendo os emolumentos que devem perce-
ber os esc ri v1ies de paz pelo registro de na sci· 
mcntos c obitos ,-Projec lo n. I ?~- da Camarn, 
permitli 11 rlo nos arl vogado3 provrsronados pelo 
Presidente da Hela(·ão o exe rcicio da ad vocacia 
em qnai C[llCl' comar ::a ilo E!' tado .- Di scursos. dos 
srs. : Costa Sena e Teixeira da Co s ta.- Pr~JCCt o 
n. t49, da Camnra. man dando ceder o p_redr~ Cf!l 
qu e fuo cciooou u l~x temalo do Gym nas ro Alrner-
ro em Ouro l'relo.- l'rojecto 11 . 1'17, da Cam:1ra , 
wbr·e cousLrucçào de un1a linha ferrea . euLrc a 
cidarle do Cur·vell0 c a li a Formiga.-·D:,>cus.-ão 
dos parer.eres n ~ . 6l e 62, da commissi'io de Hc-
querimentos de Pnrles.-r•rojecto. n. L541 da Ca· 
mara, maudaudo pag .r a quantra de 58~$000 ao 

professor aposentado, Flavio Epiphanio Pereira. 
-Projec to n. 157, do Senado, creando um In· 
stituto Agronom ico em S. José d'Além Parahyba. 
-Emenda do sr. Joaquim Alvares .-:-Onlem do 
dia seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Antonio Martins, P. Dru-
mond, Gomes da Silva, Levindo Lopes, Ku-
bitschek, Camillo de Britto, Nogueira, Ne-
cesio Tavares , Carlos Sá,Bernardino de Lima, 
Costa Sena, Teixeira da Costa , Roquette,Joa-
quim Alvares, faltando com causa partici-
pada os srs. : Oliveira Penna, Frederico Au-
gusto, Rocha Lag&a e Gomes Valladão, e sem 
ella os mais srs. 

Abre·se a sessão . 
E' lida e approvada a acta da antece-

dente. 
Não ha expediente . 
O s r. (.'nrlos S á :- Sr·. Presidente, é cheio 

de acanhamento que v c nho roubar a attan-
ção do Senad o por alguns instantes, afim de 
desoqrigar-me de um dever pessoal. 

Como sabe v . exc., tenho sempre me con-
serYado em silencio nesta casa, mas hoje, 
que nos achamos quasi no flm da sessão em 
que linda-se o meu mandato, eu incorreria 
em falta im perdoavel, si não aproveitasse 
essa occ:rsião para agr·adecer ao independen-
te eleitorado de Minas a insigne honra que 
cavalheirosamente me dispensou, conferin-
do-me o mandato de seu representante nG 
Senado lVIin eiro. 

O SR. B. ElE LIMA :-Muito merecidamente . 
(Apoiados) . 

0 SR. GOME. DA SJLVA :-E' um galardão 
do seu merito. (Muitos apoiados). 

O sn. CARLos SA :-Approximando ·se como 
disse, sr. Presidente, o tempo de encerrar-a& 
a presente sessão e, além di sso, estando tam-
bem proxímo o dia da partida do vapor que 
tem de levar-me ao ponto da minha residen-
cia, eu, embora acarihadissimo, venho à tri-
buna para agradecer do fundo d'alma ao 
independente e livre eleitorado mineiro a 
honra que immerecidamente me conferiu. 
(Não ap?iados geraes) . 

Acanhadissimo, sim, sr. Presidente, por-
que é a primeira vez que venho a esta tri-
buna, de vido isso ao meu genio e á falta 
absoluta de dotes oratorios, o que me tem 
feito até passar por um senador mudo. (Nã~ 
apoiados gm·aes). 

Tambem a v. exc., sr. Presidente, e aos. 
meus dignos collegas, quer presentes, quer 
ausentes, eu dirijo o meu adeus, pondo á dis-
posição de todos a exiguidade de meus p~e
stimos em qualquer tempo, quer no servrço 
publi co, quer na vid~ particular . 

Despedindo-me assim de meu s collegas~ 
confesso que levo de todos a mais viva re-
cordação e a m;is intima saudade. 

Sr. Presidente, f a zen do essas declarações, 
appello tam bem pa !'a a be_nevolencia dos 
mous nobres co llegas do eleitorado quem& 
elegeu sobre o meu procedimento no Se• 
nado. 

VozE; :-Tem sido mu ito correcto. (Apoia-
dos oerces;. 

( \ 

\ 

I 24i 

0 SR. CARLOS SÁ :-Si não tenho proce~tl:
com acerto, releve-me o Senado essa falta, 
mas a minha consciencia não me accusa de Ao art .. 2. · § 6: -Subst ituam ~e as pala-

vras : - tabelliães de notas pelas seguintes: 
-escrivães do judicial e not. 8. ter tido asse pro,~edimento: . . . . 

VozEs :-Apoiados; tem Sido correctissr~Io 
0 procedimento de v. exc, (Ha ov.tr os apo1a-
dos) . 

O SR. CARLos SÁ:- •. si , entretanto, o Se· 
nado entender que não tenho acer~ado o~ 
tenho commettido alguma falta, creia que e 
por incompetencia minha .(não apoiados) e 
não por qualquer outro _mottvo .. 

Tenho assim, sr. Presrdente, fetto. ~ . meu 
agradecimento ao eleitorado e dmgrtlo o 
meu adeus saudoso aos meus illustres colle-
gas. (M uito bem I Muito bem !) 

A requerimento do sr. Levindo LopeP, o 
sr. Presidente nomeia interinamente para a 
commissão de Redacção em substitui ção a 
dous dos seus membros que ~e a(ham ausen-
tes, os srs. Costa Sana e Camillo ele Britto . 

o sR. P. DRUMOND, obtendo a palavra, 
communica que o sr. senaclor Mello Fran-
co por motivo de força maior, tem deixa_do 
de' compare cer á sessão . -0 Senado fica m-
teirado . 

0 sR. C0S'l1A SENA, obtendo a palavra, com-
munica egualmente que o sr. senador Fer-
reira Alves tem tambem deixado de compa-
recer á sessão por grave ~~commodo de saú 
de em pessoa de sua famiha.-0 Senado fica 
inteirado. 

Passa se a apresentação de pareceres, pro-
jectos indicações e requerimentos. 

Parece1·es 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO, por par~e da 
commissão de Justiça e Legislação, offerece 
o seguinte : 

A commissão de Justiça e Legislação o:ft'e-
ece p~tra ser submettido á terceira discuss!lq 

r proj ecto n. 141, da Camara, do corrente 
onno, eRtabelecendo as cu.stas qu~ d~vel? 
perceber os avali a~ores nos ll}Ven_t!iriOs JUdt-
ciaes com as segumtes emendas Ja approva-
das pelo Senado em segunda discussão :. 

N. 1 
A' epigraphe do cap. I- Supprima-se a 

palavra- judiciaes. 
N. 2 

Ao art. 1. · _Sup,pri~~m-se a~ pala;v_:as : -
nos inventarws JUdiciaes, haJa ou nao me-
nores. 

N. 3 
A' epigraphe do Cap. li e art. 2:-Supsti-

tuam-se <:~s palavras : - de hypothecas pela 
seguin te: - geral. 

N. 4 
Ao art .. 2: § 3:- Onda lé- 20,i,OOO, diga-se: 

-30$000. 
N. 5 

Ao art. 2. · § 3. · lattra a)' onde se lê: -15$ 
diga se 10$· lettra b) em vez de 18$ di ga-se 
153 e em v~z de IOO.S di ga-se 50,~000 . 

.N. 7 
Ao art. 3. · Substituam-se as palavras: -

nRS dili ge ncias preliminares do_s pro.cessos 
criminaes autos de corpo de dehcto, mque-
ritos ou ~veriguaçõe.s policiaes -pelas se-
guintes : - nos procesws de investigação 
dos crimes. 

N. 8 
Ao art. 3. · § I. ·-Substitua-se pelo seguin-

te: -Quando esses processos forem nrchiva-
dos por nilo ministrarem uase para acção 
criminal, nada perceberão . 

N. 9 
Ao art. 3.· § 2.·-Supprima-s e. 

N. lO 
Ao capitulo IV-Suppri ma·se. 

N. 11 
Ao art. 5.·, § l.·-Supprima se . 

N. 12 
Ao art. 15, § 2. ·-Supprima-se. 

N. 13 
Accrescent9-se onde con \'ier o seguinte . 
Art ... As disposições do art.. 117, Cap. 2. 

da lei n. 105 de 24 de julho de 1894, são 
extensivas ao 'contador e dis"''ibuidor daRe-
lação. 

N. 14 
Ao ar-t 6. • .,...- Substitua-se pelo seguinte : 
Revogam-se os capitulas 5. ·, exceptuados 

os arts. 110, n. 6, e 11 4 e ll do titulo 2: da 
lei n. 105, de 24 de julho de 1894 e demais 
disposições em contra-rio. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1898.-Go mes da Silva.-Camillo de Brit_to . 

O MESMO SENHOR requer dispensa de Iill• 
pressão e interstício, afim de que seja o mes-
mo parecer dado para a ordem dos tra-
balhos. 

Approvado este requerimento, fica o pro-
jacto sobre a mesa para os fins conve-
nientes. 

0 SR. TEIXE IRA DA COSTA, por parte da com-
missão de Finanças, offerece o seguinte: 

A commissão Lle r' inançus, a que foi pre-
sente o projecto n. 157, da Camara dos srs. 
Deputados, auctorizando o ~overno a despe~
der pel a verba Saúda Publica, até a quantra 
de 63:0003, para conclusão do abasteci~~n~o 
d'agua no distl'icto rle !!"aria Lemos, ~unrcrpw 
do Carangola, é rle pat:ecer _que ~~'J II: o re~e
rrdo proje to submettrdo a pr1 merra dis-
cussão . 

Pa ç• do Sen ado, em Minas, 14 de setembro 
da 1893.-Teixeira da Costa.- Gomes da Srlva . 
J. Roquette,-Bernardino tle Lima. 

A imprimir-se. • 
Pa~sa-se á 



2." PARTE DA ORDEM DO DIA 
PROJECTO N. 125, DO SENADO 

Favu1·es a syndicatos ag1·icolas 

248 

negociantes compram para vender em suas 
casas e algumas em transito, sobre as quaes 
podem recahir impostos estadoaes. 

E' approvado sem debate em terceira dis-
~ussão e vae á. com mi ssão de Redacção, o pro-
Jacto n. 125 do Senado, concedendo favores 
aos syndicatos agrícolas organizados em as-
sociações de natureza commercial. 

E' sobre. o.s generos de consumo que a Ca-
m~ra M.umc1pal de Ouro Preto lança imposto 
e. e da tu qu e muitas dell as tiram a sua prin~ 
mpal fonte de receita. 

Ora, a Camara Municipal de Ouro Preto 
tem com esse imposto uma renda de 25 
contos. 

Contra isso se levantara m sómente tres ne-
g.oeiantes, entre mais· de 300 que t m1 aq uella 
Cidade. 

PROJECTO N. 160, DA CA liiARA 
Licença ct dive1·sos funccionm·ios ele justiça 

E' approvado sem debate em primeira dis· 
cussão, em escrutínio secreto, por 12 votos 
contra 2, e vae á com mi ssão de Requerimen · 
tos de partes , o projecto n. IGO, da Camara 
do corrente anno, concedendo licença a di~ 
versos serventuarios de justiça e a profes· 
sores de instrucção primaria. 

PROJECTO N. 161, DA CAMARA 
Annulla disJ;osições da lei ele m·çamento da 

Carna1·a Mu nicipat de Ow·o p ,·eto 

E_' lido e entra em primeira discussão o 
proJecto n 161, da Camara. do corrente anno 
annull ando disposições da lei de o rçament~ 
da Camara Municipal de Our Preto. 

O st·. Camillo lle Britto: -Sr. Presi-
dente, o projecto que vae Fer, submettido à 
~lta consi.deração do Senado, é da maxima 
1mportan01a ; algumas discussões feridas 
nesta casa sobre o orçamento dà receita vão 
levant~r al ~rma sobre o systema de tax'afl, e 
o que e ma1s grave, fazer um a invasão con-
tra a qual sempre se tem pronunciado os 
respeitaveis membt•os desta Camara em pre-
j ~i~o da liberdade que tem as Cam~ras Mu-
m.clpaes de lançar seus impostos de confor-
midade com as necessidade&, um a vez que 
at~e11:dam aos princípios consagrados na Con-
stttUtção. 

V. exc. viu que na discussão do orçamento 
o. nobre Senad_or, sr. barão de S. Geraldo, fez 
d1versas considerações sobre o imposto de 
consumo, adaptando a opinião daquelles que 
entendem ser esse imposto no Estado de Mi-
nas inconstitucional. . 

O .sR. CosTA SENA: - Estabelecemos duas 
med1d~s .= uma ;par~ nós e outra para o Es-
tado; e mconst1tucwnal, mas nós cobramos · 
entretanto, as Gamaras não o podem cobrar: 

0 SR. CAJ\I!LLO DE BRITTO :-Entende V. exc. 
que esses impostos são inconstitucionaes · 
entretanto, ha urna outra corrente de opi: 
niões, ~liàs, muito respeitava! que pensa o 
contrarro, e por uma r&zão : a importação só 
se da nos portos de mar; desde que o genero 
~ahe .do porto, transitando pelos Estados, não 
e ma1s um genero importado, entram para 
os a~mazens e passam a ser mercadorias. 
. Pms bem , o mesrno se dá. em relação ao 
1mposto das _9amaras Municipae.s; desde que 
os generos sao comprados no Rto de Janeiro 
e_ que ~em transitat' no município, esses não 
sao mars aqueltes que figuram nas sentenças 
do Supremo Tribunal; são generos que os 

Pois então, tres negociantes tem o direito, 
pela nossa Constituição, de dirigir-se a um 
Congresso para pedir revogação e alteração 
de um imposto? .. . 
~ SR. NECESIO TA VARES : - Todo O contri-

bumte tem esse direito. 
0 SR. CAli!ILLO DE BRIT1"1 : - Não senhor 

Veja a minha argumentação: a lei 'n. 2 e á 
Const!tui çã~ dize!U : (lê) 

Assrm, nao veJo a competencia do Con-
gresso_ em tomar conh~cimento dessa repre-
sentaçao de tres negomantes, pedindo a re· 
vogação de impostos. 

0 SR. TEIXEIRA DA COSTA: - Sendo O im-
posto inconstitucional, qualquer cidadão 
póde reclamar: um só podia, quanto mais 
tres ! 

O SR. NEc~;:sro TAVARES: - A lei não pôde 
tulher o direito de qualquer cidadão recla- . 
mar. 

0 SR. CAM!LLO DE BRITTO :-Bem, não diO'O 
o contrario; o .direito de petição é Iiv!'e, m~s 
para ser defarrda deve de ser encaminhada 
em termos. 

O que e_u d_igo é quo devemos indeferir; o 
recurso nao e para o Congresso ; é primeiro 
para a Assembléa Municipal; é ella quem 
dev~ tol!lar co~hecimento disso, em reunião 
de Janerro, pors que é a competente para 
rever as contas e o seu orçamento. 

O SR. NEOESIO TAVARES :- E o Congresso 
tambem, quando ha denuncia de inconstitu-
cionalidade. • 

0 SR. CAJ\'IILLO DE BRITTO :- Porém o re· 
curso deve ser para a Assembléa Municipal 
e a l ~i assim o determinou, e por ella deveu~ 
previamente passar todas as representações 
ao Congresso. 

Po_r isso, .entendo que a representação deve 
ser mdefer1da, embora sejam muito concei-
tuad.os estes tres negociantes, meus amigos 
partrculares, e um delles até meu parente. 
~u, pdrém, em primeiro lagar quero justiça 
aquella população, que acabou de soJJrer um 
golpe mortal com a suppressão da subvenção 
ao curso annexo, e que não tem outros re-
c~r~os sinão, como dizia um dos propaO'an-
dJstas da mudança da Capital, viver embala-
da. nas suas velhas tradições ; pois bem, 
da1xemos que ella ao menos viva da sua 
renda municipaL 

Não ha, sinão com raras excepções, Cama-
ras Municipaes. que não tenham este imposto 
de consumo; e depois, como bem disse o no-
bre Senador, sr. Costa Sana, nada de dous 
pesos e de duas medidas : si dérmos deferi-
mento á representação de tres negociantes 
que não querem que se pague 25 contos de 
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imposto á Camara Municipal de Ouro Pr~to, 
convem tambem attender às reclamações! de 
todos os contribuintes sobre o imposto de 
consumo estadoal, porque têm todos a mes-
ma razão. (Ap oiados). 

Tenho concluído. (Mu ito bem! Mttito bem !) 
O sr. Costa Sena :-(Não devolveu o seu 

discurso). 
O sr. L. Lopes : - (Não devolveu o seu 

discurso). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-

se a discussão e é approvado o projecto, o 
qual vae á commissão de Camaras Munici· 
paes. 

Os SRS. COS'l'A SENA e CAMILLO DE BRiTTO 
pedem para se consignar na acta que vota-
ram contra o projecto. 

0 SR . PRESIDENTE declara que O pedido 
dos nobres Senadores será attendido. 

PROJEOTJ N, }52, DA CAMARA 
C1·üt feiras de gado 

E' lido e ent ra em segunda discussão, por 
arti gos, sendo a leitura dispensada a reque-
rimento do sr. Necesio Tavares, visto estar 
impresso e distribuído, o projecto n. 1 5 '~, da 
Camara, do corrente anno, creando fe iras de 
gado. 

O art. I.· é approvado sem debate. 
Em discussão o art. 2.·. 
o sr. L. Lopes :-~Não devolveu o seu 

discurso). 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente 

em discussão a seguinte 
Emenda 

Ao art. 2, § 2. ·, in-fine . 
Supprimam·se as palavras :-e do que 

transitar por outros pontos se cobrará o 
duplo da taxa referida. 

Sala das sessõos, 14 de setembro de 1893.-
L. Lopes. 

O sr. Bernnrdino de Lima :-Sr. Presi-
dente, pela commissão de Agricultura, ve-
nho dizer algumas palavras ao Senado em 
referencia á. emenda que acaba de ser apre· 
sentada pelo nobre senador, o sr. Levindo 
Lopes. · 

A commissão não achou que o projecto es· 
tivesse escoimado de quaesquer defeitos ; 
mas, attendendo que o praso para a conclu· 
são dos nossos trabalhos se acha qu~si esgo-
tado, tomou a deliberação de não cumprir 
a promessa que fez por occasião de emittir 
o seu parecer, isto é, de offerecer emendas 
ao mesmo projecto. 

Por isso, sr. Presidente, a commissão vem 
impugnar a emenda offerecida pelo nobre 
Senador, tant~ mais quanto a emenda de s. 
exc., vem, por assim dizer, inutílizar o pro· 
jecto. Si o boiadeiro não fôr compellido a 
entrar com o seu gado para as feiras, gosan-
do das vantagens dellas, o monopolio esta· 
belecido em Santa Cruz, enfeixado nas mãos 
de uma só empresa, continuara a levantar 
o collo contra a industria mineira, contra o 
interesse da classe dos boiadeiros, principal-
mente dos representantes da industria pasto-
ril ; porquanto nenhum correctivo, a não 

ser esse meio indirecto, de .feiras, nós pode-
mos empregar para conseguir resalvar os 
direitos dessas classes. (Apoiados). 

E' verdade, sr. Presidente, que cogitou-se 
no projecto de orçamento das taxas que de-
viam ser cobradas dentro ou fóra das feiras; 
mas, qualquer que tenha sido a decisão do 
Senado, não nos devemos prender a ella, para 
continuarmos a votar uma disposição que 
não vem attender aos interesses que pro·cu-
ramos resguarJar. 

Essa emenda suppressi v a da disposição do 
orçamento, sr. Presidente, póde ter uma ou-
tra explicação : não havendo feiras creadas, 
segundo o molcle a que se referem essas ta-
xas, era muito justo que o Senado, e por-
tanto, o Congresso deixasse de consignar no 
orçamento aquillo que não era mataria ven-
cida. 

No orçamento, que é uma lei amma, só 
devem ser consignadas despesas referentes 
à receita j á creada, e, não estando ainda 
approvado o proj ecto que discutimos, muito 
correcto foi o procedimento do Senado, ox:-
purgando do orçamento aquillo que ai nda 
não constava de lei votada. 

Assim , portanto, sr. Presiclen te, já porque 
não temos tempo de fazer passar, com as 
emendas , no Congresso, o projecto cuja ne-
cessidade é palpitante, como ainda porque 
a abo li ção dessa taxa importa em uma pena 
áquelle que quei ra romper com os interes-
ses da classe para tirar proveito proprio, e 
essa taxa é o uni co meio de se poder reali -
zar o fim a que se destina o projecto, por 
esses dois motivos, sr. Presideute, em nome 
da commissão de Agricultura, eu declaro 
qu e detxo de apresentar emendas no senti-
elo de melhorar o projecto, e peço ao Sena-
do que vote contra a emenda uo SI'. senador 
Levindo Lopes, para que o projecto s~ja con-
vertido em lei este anno e comece a produ-
zir seus effeitos beneficos. 

Mais tarde o Congresso o melhorará para 
que esses effeitos sejam completos. Tenho 
concluído. (Muito bem! Mu ito bem!) 

O s1·. Gomes da. Sihra:-Sr. Pres idente, 
desnecessurio seria que eu vies~e occupar a 
tribuna, depois do brilhante di scurso que 
acaba de ser proferido pelo meu illustre 
amigo, o sr. Bernardino de Lima. Entretan· 
to, sr. Presidente , subscrevendo os judicio-
sos conceitos que emittiu o honrado Sena-
dor, corre-me o dever de refutar o argu · 
menta adduzido pelo distincto collega, o sr. 
Levindo Lopes, no tocante á incoherencia 
que diz resultará da votação de hoje, si fôr 
approvado o § 2. · do art. 2. · do projecto em 
discussão, com o pronunciamento, com que 
o Senado, em sessão de hontem, se houve 
em relação ao art. 10 do projecto de orça-
mento. 

Parece-me, sr. Presidente, que nenhuma 
incoherencia resultará do procedimento do 
Senado, si, como espero, fôr approvado o § 
2. ·, a que acima alludi ; porquanto mante-
ve-se no orçamento a disposiç?.lo que consti-
tuía pr•opriamente mataria orçamentaria-o 
imposto de 4 ·f.. · 

A segunda parte, que foi supprimidu po.r 
votação uo Senado, cogitava de um impso 



to cuja importancia a comm:issão de Fazenda 
não podia conhecer e nem si quer prever. Era 
uma especie de multa, susceptível de maior 
ou menor elevação e, por i~so, não podia 
constituir renda certa ou, ao menos, prova-
vai, como se requer nas rubricas que se de-
vem enfeixar em uma lei orçamentaria. 

0 SR. BAHÃO DE S. GERALDO :-Multa não. 
O projecto do orÇamento, nessa pal't~ era 
claro: t ratava de imposto. ' 

O SR. Go~ms DA SILVA :- Sim senhor. Era 
uma especie de multa: era um' imposto cujo 
quanll1m era problematico e do qual s~ não 
devia cog.itct r e.m uma ~ei de orçamento, por 
ser maten a mats propr1amente regulamen-
tar. · 

O sR. B. DBl LIMA :-A lei que creava não 
exist ia ; agora é que a discutimos. 

O sr. Gomes tln. S ilva :-Sr. Presidente 
hontem tive a bc.nra de dizer ao Senado qu~ 
a necessidade da creação !las feiras, desde 
muite, impõe-se á opinião popular e tem 
Eido reconhecida pelos poderes public.os 
desde 1887. Foi, nesse anno, sr. Presidente, 
que o governo da en tão Província de Minas 
começou a cogitar da installação de feiras 
de gado, procurando, si não nulliftear, ao 
menos atteuuar o ganancioso monopolio que 
longamente tem defraudado , a propriedade 
do boiadeiro·no matadouro de Santa Cruz. 

Foi assim, sr. Presidente, qlue se promul-
gou a lei sob n. 3.510, de 5 d:e outubt'O de 
1887, estabelecendo as primeiras feiras ue 
gado em nemftca e em Tres Corações do Rio 
Verde. 

Foram posteriormente rromul gadas as leis 
3.762, de 16 de agosto de 1889 e 140, de 20 de 
julho de 1895. Na primeira, a de 1887, elevou-
se a 5$000 o imposto de 2Bl60 de cada rez 
que transitasse pelas barreiras nas zonas da 
concessão. 

Elevou-se a 3$500 o do gado embarcado nas 
estradas de ferro, mas que não tivesse dado 
entrada nas feiras; e, ao passo que assim 
se procedi a, cobrava se apenas a quantia tie 
l$500 de cada rez que sabisse das feiras para 
o embarque. 

retornar o seu gado, o que é impossível ou 
de submetter-se á prepotencia e ganahcia 
·dos especuladores. 

P~rtanto, ·sr. Presidente, as medidas que 0 
proJec.t~ contét~, são lisongeiramente profi· 
cua:s a mdustr1a pastoril, tão descurada e 
olvidada presentemente. 

_Dou testemun.ho de que taes medidas con-
sl!tuel~ a ma1s v.ehemente aspiração dos 
bot adetrps, que, untdos e-por assim dizer-
corporiticados, como um só individuo in-
vocam ? p~triotismo jámais arrefecido db Se-
nado Mtnetro em prol dos 11eus interesses 
no presente, e do conforto dos seus filhos 
no futuro. (Muito bem!) ' 
Faze~d? !igeiras considerações, espero que, 

pela reJ elçao da emenda apresentadJ. pelo 
llon~ado amigo e respeitavel collega, o sr. 
Levmdo Lopes, o Senado dê mais um eJo-
q uente testenmnbo do seu patriotismo e do 
modo como se interessa pelo nosso pro rr resso 
em ~od11s as suas multiplas e fulgu~antes 
mamfestações. ( Apoiados. Muito bem! Muito 
bem! ) 

Nin guem mais pedindo a palavra encer-
~·a:- s e a di scussão e é approvado o ~rt. e re-
.Jettada a emenda · 

Os arts. 3. · e 6. · sã:o successivamente ap-
provados sem debate. 
~dop~ado e_::n segunda :rara passar á ter-

cetro. dt scussao, fi ca o proJecto sobre á Mesa 
para entrar na ordem dos trabalhos, dispen-
sado par~ esse ftm o i:ltersti cio regimental, 
a requertmento do sr. Bernardino de Li-
ma. 

PROJECTO N. 145, DA CAMARA 
Estabelece os emolumentos que devem perce-

beJ · os escrivães ele pa• 11elo 1·egist1·o de 
nascim entos e ~bitos 

E' approvn.do sem debate em primeira dis-
cussão e vae á commissão de Justiça e Le-
lislação o projecto n. 145, da Camara, do 
corrente anno, estabelecendo os emolumen-
tos que d~vem percebe~ os escrivães de paz 
pelo registro de nascimentos e obitos. 

Pn.ÓJECTO N . 156, DA CAMARA 
As leis subsequentes elevaram o primeiro 

imposto a lO.n,OOO; o segundo a 5$000, porém 
mantiveram sempre o ultimo de l$500. 

Parecendo vexatorias, estas providencias Pe1·mit.te aos advogaclos p1·ovisionados p elo 
eram, ao contrario, proteccionistas e salu- P1·estdente da Relação o exm·cicio cl~ advo-
tares aos interesses do boiadeiro que, em gacia em qualque1· comarca do Estado. 
baneficio proprio, era compellido a procurar 
as feiras par·a evitar o monopolio exercido .Entra ~m primeira discussão, sendo a sua 
no Rio de Janeiro. le1tura dtspensada a requerimento do sr. 

Com taes impostos, com o duplo delles, 0 Camillo de Britto, visto estar impresso e 
boiadeiro negociava desassombrado e repu- distribuído, o projecto n. 156 da Camara do 
tava vantajosamente a sua propriedade, corrente anno, permittindo 'aos advogados 
como, ha pouco, ouvimos, na ante-sala, do privisionados pelo Presidente d!l. Relação o 
honrado criador que assiste aos nossos tra- exercício da advocacia em qualquer comarca 
balbos (alJ9iados). As rrarras aduncas cto mo- do Estado. 
nopclio estavam longe. Não podiam dilacE:\- O ~r. (;osta. Sena:-Pedi a palavra, sr. 
rar a propriedade daquelles, que, como Prestdente, para declarar que voto contra o 
agora ~ depois de consideraveis prejuízos p_rojecto que p~r~nitte ao advogado provi-
nas a1-r1badas, nos estow·os, nas passagens SJOnado o exeretciO da advocacia em todas 
do.s rios caudalosos, vão, finalmente, ser sa .

1 

as comarcas do Estado, porque, a meu . ver, 
cnficados no matadouro de Santa Cruz. elle vem acabar de inutiltzd.r o diploma con-

0 boiadeiro, recolhendo-se ás feiras, não quistado a peso de estudo e de sacrificios 
se vê constitui do no terrível dilemma ou de pelos bachareia em direito. . 

.· ~á no Congresso Constituinte combati. a 1 a respeito do projecto, e o faço porque, n§;o 
1dea de concurao do bacharel para magts- sendo advogado, parece-me ter o direito da 
trado. . . . contrariar a opinião do illustre senador, o 

Com effelto, st seu diploma não serve para sr. dr. CostaSena. Não exerço a advocacia 
dar-lhe ingresso na magistratura, e sf os pro- mas os argumentos a.presentauos pelo no~ 
visiónados podem com elle conc0rrer em to- bre senador não podem prevalecer porque 
das as comarcas e em todos os trabal~os, a si o advogado que não e formado sujeita-s~ 
não ser perante a Relação, não se1 para a um concurso e obtem o direito para ad-
que serve semelhante diploma. . vogar, tanto pode fazel-o na comarca b, como 

Penso. q.ue completado, .como anttgameJ?.t~, na comarca c. Demais, srs., esse privilegio 
seu n?VIctado ~os cargos de promotor e .JUIZ que o n~bre senador quer para os bachareis, 
substituto, esta o bacharel no caso de ser elles o tem: si o homem formado é um advo-
juiz de dire.it?, independentemente de nova~ gado de I.· ordem, as partes não irão pro-
provas exhtbtdas no tal concurso, que ate curar ·um advogado que não tenha coube-
mais me parece exame para offlcio de justi- cimento do direito; mas si ellas procuram 
ça. ~on~e de .levantar, penso .que o concurso muitas vezes o que não ê formado, e por-. 
abatxara o mvel moral e mtellectual da que têm certeza de qu·e este sabe mais o 
magistratura. direito do que o formado, o que, como sabem, 

Não digo isto, sr. Presidente, por menos muitas vezes acontece. Temos um :exemplo 
presar a classe dos advogados provisionados. aqui no proprio Senado: os dignos srs. 

Respeito e acato a todos que trabalham. presidente e 2. · secretario da Mesa não são 
Elles se submettem a exames. prestam ser- formados e, entretanto, exercem no nosso 
viços e mui~os .del!As v1dem certamente mais Estado com brilhantismo, aptidão e vanta-
do que mmtos forma•lu$. Rebouças e um gem a profissão de advogado~. (Apoiados). 
exemplo bem conhecido. E' por essas razões, sr. Presidente, que 

Em toda parte onde não ha formados, ou não acho motivo algum que justifique a op-
não são estes e~ nu me!~ sulflciente, é ne- posição feita ao projecto pelo sr. senador 
cessar10 que haJa provJSlonados que defen- Costa Sena: voto por elle. (Muito bem! Muito 
dam o direito das partes, do mesmo modo bem!) 
que os praticos de pharmacia preparam me- Ninguem mais pedindo a palavra, encer-
dicamen~os e aviam receitas, e o agri.men- ra·se a disc~11são e .e approvado o projecto, 
sor pratwo fa7. seus trabalhos de dtvtsões, o qual vae a comm1ssão de Justiça e Legis · 
demarcações, etc. lação. 

A meu ver, sr. Presiden.te, o papel do ad- O sR. CosTA SENA, obtendo a palavra. pede 
vogado provisionad~ corresponde ao do li- para se consignar na acta que votou contra 
cenciado em pharmacia e ao pratico de agri- o projecto. 
mensura. O sr. Presidente declara que o pedido do 

Por conseguinte, si o Senado npprovar o nobre senador seró attendido. 
projecto em discussão, pedirei que s~ja 
emendado, concedendo·se eguaeE~ direitos 
aos pharmaceuticos e a·grimenso1·es praticos, 
quer haJa formados quer não, '>U quando 
seja insufflciente o numero dos formados, 

Entendo que o projecto é prejudicial á 
classe dos bachareis que conquistaram seus 
diplomas depois de um longo curso de pre-
paratorios, e cinco ou seis longos annos de 
academia com despesas e privações. Penso 
que é injusto nivelar-se assim a carta ou 
licença do provisionado ao pergaminho do 
bacharel, porque não são comparaveis os sa-
erificios e estudos deste ao exame do pro-
visipnado perante a Relação. 

Nunca ninguem se lembrou de provisionar 
medicos ou engenheiros, estes têm seus di-
plomas cercados de regalias e garantias e o 
dlpioma do bacharel em direito tem o mes-
mo valor, foi conquistado do mesmo modo, 
depois de alguns annos de estudos e sacri-
tlcios, devendo, pois, ser amparado e cerca-
do das mesmas vant11gens e regalias. 

PROJEJCTO N. 149, DA ClAMARA 
Man,da ceder o pt·edio em que funccionou e 

Exte1·nalo do Gymnasio JJ!inem>, em Ou1·o 
Preto. · 
E' approvado sem debate, em 2. a discus-

são, o projecto n. 149, da Camara, do cor· 
rente anno, auctorizando o governo a caiar 
o predio em que funccionou o Externato 
do Gymnasio Mineiro em Ouro Preto, o qual, 
não tendo sotl'rido alterações, fica sobre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos, 
dispensado para esse fim o interstício regi-
mental, a requerimento do sr. Costa Sana. 

PROJECTO N. 147, DA CAMARA 
Linha {e?'J·ea ent1·e a cidade áo CurveUo e' 

a de S. Francisco 
E' lido e entra em I.· discussão, que é en-

cerrada sem debate, ficando a votação adiada 
por falta de numero, o projecto n. 147, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a contractar a construcçlio de uma 
linha ferrea entre a cidade do· currello e a. 
de S. Francisco. 

Exerçam os provisionados a advocacia em 
suas comarcas, como os praticos de phar-
macia exercem sua profissão nas localida-
des para as quaes requereram licença e te-
nta o bacharel os direitos e regalias que de·•'em ser garantidos a seu diploma. Discussão dos P'l?'ECe?·~s ns. 61 e 6~ 

Assim penso e por isto voto contra o pro- São successivamente lidos e postos em dis~ 
jacto em discussão. (Muito bf!m, muito bem). cussão que é encerrada sem debate ficando 

O sr. Teixeira da Costa(*) :-Pedi a pa- ---~-- ' 
lavra, sr. Presidente, para dizer o que penso I (') Este .discurso não foi reristo pelo orador. 

A. S. - 31 
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qo mesmo modo adiada a votação, os parece-
res ns. 61 e 62, da commissão de Requeri.: 
mantos de Partes, opinando que seja remet-
tido à commissão de Justiça e Legi~lação o 
requerimento do juiz de direito da comarca 
de Ouro Preto, e indeferindo o requerimento 
do solicitador Severino Salustiano da Silva. 

PROJECTO N. 154, DA CAMARA 

Auctm·i.zct o governo a manda?' pagar a quan-
tia de 585#000 ao p1·o(essm· aposentado 
Flavio E. Pereira. 
E' li do e entra em 3. · discusssão, que é 

tambem encerrada sem debate, ficando do 
mesmo modo adiada a votação, o prnjecto 
n. 154, da Camara, do corrente anno,auctori-
zando o governo a mandar pagar a quantia 
dre 585$000 ao professor aposentado Flavio 
Epipbanio Pereira. · 

PROJECTO N. 1571 DO SEWADO 
C1·êa ttm Instituto Jgronomico em S. José 

d' Além Pamhyba 
E' lido e entra em 3. · discussão o projecto 

n. 157, do Senado, creando um Instituto 
Agronomico em S. José de Além Parahyba. 

0 SR. JOAQUIM ALVARES offerece a se-
guinte 

Emenda 

Accrescente se depois do art. I 9. · o seguin-
te :-Ar~. 10. Revogam-se as disposições em 
contrariO. 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1898 
-Joaquim Alvares. · 

Apoiada e posta conjunctamente em dis· 
cussão, ê esta encerrada sem mais debate e 
adiada a votação por falta de numero. 

Nada mais havendo a tratar· i e, o sr Pre-
sidente designa para 15 tlo corrente ·a se-
guinte · ' 

ORDEM DO DIA 
}.a PARTE 

Até I hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

d_e pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.a PAltTE 
Até 4 horas da tarde: 

Votação em terceira discussão do proje-
cto ~· 154, da Camara, do corrente anno, au-
ctoriz~ndo o governo a mandar pagar a 
qua~tia d~ 585$~00 ao. professor aposentado 
FlaviO Epiphamo Pereira. 

Votação em terceira discussão do projecto 
n. 157, d~ Sana do, creando um Instituto 
Agronm;mco. em S. José d'Além Parahyba .. 

Terceira discusssão do projecto n. 141, da 
Camara, do corrent.e anno, estabelecendo as 
cust~s que devem perceber os avaliadores 
nos mventarios judiciaes. 

Segunda discussão do projecto n. 158, da 
Camarn, do corrente anno, auctorizando o 
governo. a. mandar construir, nesta Capital, 
dous ed1tlcws em que funccionem grupos 
escolares. 

Primeira discussão do projecto n . 159 da 
Camara, tlo corrente anno, modificando o Jul-
gamento dos tribunaes correccionaes 

Terceira discussão do projecto n. ·152,· da 
Camara, do corrente anno, sobre feiras de 
gado. 

Terceira discusslio do projecto n. 153, da 
Cama r a, do corrente anno; concedendo licen-
ça ao 1. • tabeUião da comarca de Tres Cora-
ções do Rio Verde. 

Terceira discussão do projecto n. 149, da 
Camara, do corrente, anno, auctorizando o 
governo a ceder o predio em que funccionou 
o Externato do Gymnasio Mineiro em Ouro 
Preto. ' 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 64.· SESSÃO ORDINARIA AOS 15 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO MARTINS 
SUMMAHIO :-Acta.- Expediente.--Parcceres de 
commmõ6s.-Hedacção final rio projecto n. 125 
do Senado.-Ordem do dia.-\'otação das mate~ 
rias cujai discussões ·se acham encerradas.-
Hed~cções finaes dos projcctos ns. 154 e 157.-
Pro]ecto n. 141, da Camara, estabelecendo as 
custas que devem perceber os avaliadores nos in· 
ventarias judiciaes.-Projecto n. 158,'da Camara, 
sobre const!uc-;ão de edificios para grupos esC8· 
la~es . -Pro)ecto n. 159, da Camara, modificando 
~ JUlgamento dos tribunaes correccionaes.-Pro-
Jecto n. 153, da Camara, sobre licença ao 1 · 
tabelliilo da ~omarca de Tres Corações do Rio 
Verde.-l'ro)ecto n. 149, da Camara, mandando 
ceder o predio em que funccionou o Externato 
rio Gymnasio 1\1 ineiro, em Ouro Preto .-Projecto 
n. 152, da r.amara, creando feiras de gado.--
Hedacções l!naes dos projectos ns. 1í19, 152 c 153 
e emendas ofTerecidas ao projecto n. 141·-Pare· 
cer· de commissão.-Ordem do dia seguinte. 

Votação, em primeira discussão, do proje-
cto n. _147, da Camara, do corrente anno, 
auctor1zando o governo a contractar a con-
strucção de uma linha ferrea entre a cidade 
do Curvello a a de S. Francisco. 
Vota~ão do parecer n. 61, da commissão de 

Requer:tme~tos de .Partes, opinando que seja 
remett1do a co~m1ssão d~ _Justiça e Legis-
lação o requerimento do JUIZ de direito da 
comarca de Ouro Preto. 

Votação do parecer n. 62, da commissão 
de Req:uerimentos de Partes, indeferindo 0 
requerimento em que o cidadão Severino Sa-
lustian~ ~a Silva pede para serem extensivos 
aos soliCitadores os favores do projecto n. 
400, da Camara dos srs. Deputados. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham -se 
presentes os srs. Antonio Martins, Joaquim 
Dutra, P. Dr~mond, Levindo Lopes, Kubi-
tschek, JoaqUim AI vares, Necesio Tavares 
C!lrlos Sá, Roquette, Nogueira, Gomes dà 
Silva,_ Cos~a S?na, Teix~ira da Costa, Josino 
de Brito, l:amillo de Britto e Bernardino de 
Lima, _faltando com causa participada os 
srs. Oliveira Penna, Frederico Angusto, Ro-
cha Lagôa, Gomes Valladão, Mello Franco e 
Ferreira Alves, e sem eJla os mais senho-
res. 

Abre-se a sessão : 

.. 

( \ 
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E' lida e approvada a acta da antecedente., Art. 5. · As posses de terras de indivíduos 
O SR. I.· SECRETARIO d{t conta do seguinte reconhecidamente pobres poderão ser ' Iegiti-

EXPEDIENTE I · madas por co~ta do Est~do, ficando, porém, 
as despesas feitas garantidas pelas terras, e 

Um officio do sr. I.· Secretario da Cama só podendo ser expedido o titulo definitivo 
ra, enviando o seguinte de legitimaçllo achando-se o posseiro quite 

Projecto n. :1.62, da Camara, 1898 
O Congresso do Estado de Minas Geraes 

decreta: 
Art. I . · Fica o governo auctorizado a t.livi-

dir o Estado de Minas em tantos districtos 
de terras e colonização, quantos forem neces-
sarios e exigidos pelo serviço publico. 

§ I.· E' conservada a actual organização 
das commis~õ1s de terras, podendo ser o seu 
pessoal subalterno modificado a juizo do 
chefe respectivo, e este ser nomeado e exo-
nerado livremente pelo Presidente do Estado. 

§ 2. · Os funccionarios das commissões de 
terras nenhum ven·cimento perceberão dos 
cofres publicos, mas serão renumerados os 
seus serviços pela maneira estatuída nos ar-
tigos e paragraphos seguintes. 

Art. 2.· O chefe de cada commissão rece · 
berá de quem requerer compra de terras, re-
validação ou legitimação, ate o maximo de 
cem rêis por metro corrente nas zonas de 
matta e cincoenta réis nas zonas de ca~po ; 
podendo ser este custo modificado pelo go· 
verno, ouvido o chefe da commissão, confor-
me variarem as condições de Jogar e de 
tempo. 

§ 1: O pessoal subalterno das commissões 
nada receberá das partes r.equerentes e será 
remunerado por uma parte da metragem de 
que trata o art . 2.·, a qual serâ fixada pelo 
chefe da commissão, precedendo assenti-
mento do Governo do Estado. 

Art. 3: Iniciado o processo de cada medi-
ção, o requerente depositarà na collectoria 
do município respectivo quantia que repre-
sente proximamente metade do custo do ser-
viço a fazer-se e, terminada a medição na al-
çada do districto, depositarà na mesma colle-
ctoria a parte restante das custas. 

§ I.· Este deposito será levantado pelo 
chefe do districto, logo que fôr definitiva-
mente approvada a medição, ou pelo rdque-
rente si est<l fôr annullada. 

§ 2. • O governo fixará o praso dentro do 
qual deverà ser proferida a sua decisão nos 
processos de medição, que lhe forem submet-
tidos pelos chefes de districto, não podendo 
este praso exceder de noventa dias para os 
pontos mais afastados da Capital, conside-
rando-se approvada a medição para os o1fei-
tos da primeira parte da paragrapho antece· 
dente si, decorrido aquelle praso, nenhuma 
communicação tiver sido feita '(leio governo 
ao collector depositaria. 

Art. 4. · Os emolumentos do chefe do dis-
tricto, quando em trabalho de medição de 
territorios para fundação de nucleos colo-
niaes, ligação de plantas e outros de conve-
niencia parc1 o Estado, que forem especial-
mente determinados, serão fixados por ac-
côrdo entre o chefe do districto e o gover-
no, que poderá fazer o respectivo pagamento 
em prestações adiantadas, conforme a im-
portancia das depesas a realizarem. 

com o Estado. 
Art. 6. · O governo fixará para cada distri-

cto de terras praso em que deve ser reque-
rida a medição das posses, concessões e 
terras d~volutas, occupattas anteriormente á 
promulgação da lei n. 27, de 25 de junho de 
1892, que se acharem sujeitas á revalidação, 
legitimação ou compra directa. 

§ I.· Este praso poderá ser prorogado a 
juizo do governo, elevando-se, porém, de 
50 'I· em cada prorogação os direitos estabe-
lecidos pelas leis e regulamentos vigentes 
para 011 títulos de legitimação, e 50 ·r. o va-
lor das terras sujeitas â revalidação e á com-
pra dire'cta. 

Art. 7. · Fica reduzida de 50 ·r. o valor esta-
belecido pela lei n. 173, de 4 de setembro de 
1896, para as terras devolutas sujeitas á com-
pra directa, quando a area medida fôr infe-
rior a 50 hectares ; de 40 ·r. quantlo fôr su-
perior a 50 e inferior a 100 hectares; do 
custo da medição, quando superior a 100 he-
ctares. 

Art. 8. · Quando os processos não termina.-
ram pela medição,quer por insuflh:if ncir <las 
provas apresentadas pelos interessados que 
por desistencia explícita ou tacita da parte, 
serão cobradas pelo engenheiro do districto, 
segundo o regimento do fóro commum, as 
custas dos tvabalhos que houver e1fectua-
do. 

Art. 9: Fica o governo auctorizado a ven-
der independentemente de hasta publica as 
terras devolutas que forem requeridas para 
fuudação de estabelecimentos agrícolas ·ou 
pastoris, pelos preços da legislação em vi-
gor. 

Art. 10. Para os serviços de que trata a 
presente lei, o governo fornecerá os instru-
mentos de engenharia e material de traba-
lho já adquiridos, pelos quaes serão respon-
saveis os chefes das commissões, que inde-
mnizarão o Estado do valor destes instru-
mentos e material de trabalho pela maneira 
que fôr determinada no regulamento que se 
expedir para execução desta lei. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado 
de Minas Geraes, Minas, aos 14 de setembro 
de 1898.-Francisco Ribeiro de Oliveira, pre-
sidente.-Agostinho José Pereira, I.· secre-
tario.-Celestino Soares da Cruz, 2. · secreta-
rio.-A' commissão de Agricultura. 

Um requerimento do sr. Amaro Carlos No-
gueira, professor aposentado da cadeira de 
latim e francez da cidade de Baependy, pe-
dindo melhoria de sua aposentadoria, de con-
formidade com a lei n. 3.777, de 16 de agos-
to de 1889.-A' commissão de Requerimentos 
de Partes. · 

Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
\ectos, indicações e requerimentos. 
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Pat·eceres 

0 SR. JOAQUIM ALVARES, por parte da com-
lnissão.de Requerimentos de Partes, o:fferece 
o segumte: 

provado em 3: discussão o projecto n. 125, 
do Senado, de concessão de favores aos syn-
dicatos agrícolas. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1~98.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-
smo de Brito. A commissão de Requerimentos de Partes 

a que foi presents o project.o n. 160, da Ca~ 
mara dos srs. Deputados, concedendo 3 ao-
nos de licença ao I.· tabellião de Uberaba 
Joaquim José de Oliveira Penna, de 2 annos' 
ao tabellião de Santo Antonio do Machado' 
José Joaquim dos Santos Silva, e a de I an~ 
no, sem vencimentos, à professora publica 
de Sant'Anna, município de Ouro Preto d. 
Francisca da Conceição Ferreira, e a da' ci-
dade dos Tres Corações do Rio Verde d. Ma-
ri a ~landina das Dôres Reis, approv'ado em 
1. · discussão, é de parecer que seja o mes-
mo submettido a 2.· di~cussão e approvado. 

Sala das sesões do Senado, 15 de setembro 
de 1898.-Joaq uim Alvares. - Costa Se na. 

O M~~sMo SENHOR requer dispensa de im-
pressão e de interstício, afim de que seja o 
mesmo dado para ordem dos trabalhos _ 

Approvado este requerimento, fica o pro-
jacto sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

O SR. C. DH: BRITTO, por parte da commis-
são de Legislação e Justiça, o.fferece os se-
guintes : 

A commissão de Justiça e Legislação ten-
do em vista o projecto n. 145,\da Cnmara dos 
srs. Deputados, sobre os emolumentos a es-
crivães de paz já approvado em I.· discus-
são, é de parecer que seja submettidos á se· 
gunda. 

Sala . das sessões, '15 de setembro de 1898. 
-Camtllo de Britto.-Gomes da Silva . 

A commissão de Legislação e Justiça ten-
do em vista o projecto n. 156, da C~mara 
dos srs. Deputados, já approvado em I.· dis-
cussão, é de parecer que seja submettido á 
2. · com a mesma redacção. 

O projecto versa sobre o e'Xercicio aos ad-
vogados provisionados. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1898. 
-Camillo de Britto.-Gomes da Silva. 

O MESMO SENHOR requer dispensa de im-
press~o e interstício, afim de que sejam os 
mesmos dados para a ordem dos trabalhos. 

Approvado este requerimento, ficam os re-
feridos _Proj ectos sobre a mesa, para os fins 
convementes. 

O SR. L. LoPEs, por parte da commissão 
de Camaras Municipaes, offerece e vae a im-
primir-se para a ordem dos t!'abalhos, o se-
guinte: 

A commissão de Camaras Municipaes offe-
rece para a 2. · discusão o projecto n. 161, 
da Camaru dos srs . Deputados, em que se 
annullam di sposições da lei de orçamento 
do municipio ele Ouro Preto. 

O lll~sMo sE~r~oR requer dispensa de impres-
são e ~nt~rst!Cw .• afim de qufl seja a mesma 
redacçao rmmed1atamente discutida. 

Approvado este requerimento, entra em 
discussão e é appronda sem debate a refe· 
rida redacção final, a qual vae a copiar-se 
para ser remettida á Camara dos srs. Depu-
tados. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votaçtlo das mateno~. · cujas discussões se 

acham e11cen·adas 
Procedendo se á votação do projecto n. 

147, da Camara., do corrente anno, auctori-
zando o governo a contractar a c.:>nstrucção 
de uma linha ferrea dntre a cidade do Cur-
vello e a de S. Francisco, é o mesmo appro-
vado em I.· discussão e remmettido à com-
mis8ão de Obras Publicas. 

Procedendo-se á votação do parecer n. 61 
da commissão da Requrimentos de Partes' 
opinando que seja remettido á commissão d~ 
Justiça e Legis laçãe o requerimento do juiz 
de direito da comarca de Ouro Preto, é o 
mesmo approvado e remettido o requerimen-
to â referida commissão. 

Procedendo -se a votação do parecer n. 62, 
da commissão de Requerimentos de Partes 
indeferindo o requerimento em que o cida~ 
dão Severino Salustiano da Silva pede para 
serem extensivos aos solicitadores os favores 
do projecto n. 400, da Camara dos srs. Depu-
tados, é o mesmo approvado e vae a archi-
var·se. 

Proc?dendo-se á vqtação, em 3. • discussão, 
do proJecto n. 154, da Camara, do corrente 
anno, auctorizando o governo a mandar pa-
gar a quantia de 585$000 ao professor apo-
sentado Flavio Epiphanio Pereira, é o mesmo 
approvado por unanimidade de votos em 
escrutínio secreto, e remettido á commissão 
de Redacção. 

Procedendo-se á votação, em 3. · discussão, 
do projecto n. 157, do Senado, creando um 
Instituto Agronomico em S. José d'Aiém Pa-
rabyba, é o mesmo approvado com a emen-
da offerecida pelo sr. Joaquim Alvares, e re-
mettido á com missão de Redacção. 

O SR. L LoPEs, obtendo urgencia, offerece, 
po~ parte da com missão de Redacção, ás se-
gumtes 

RedacçõeJ finaes 
Sala das commissões, 15 de setembro de 

1898.-Lavindo Lopes.-Gomes da Silva. -
Joaquim Alvares, 

O MESMO SENHOR, por parte da commissão 
de Redacçl\o, offerece a seguinte 

Reclacçilo final 

A. commissão de ReJacçiio o.fferece para a 
discus8ão a mesma redacção com que foi ap-
provado em 3." discussão o projecto n. 154, 
da Camara dos srs Deputados, auctorizando 
o governo a t•agar ao prufessor aposentado 
Flavio Epipbanio Pereira, 585$000. 

Sa la llas C~'lllmissões , 15 de setembro de 
1998.-Levindu Lopes -Joaquim Dutra.-Jo-
sino de Britt·. 

A com missão de Redacção o:fferece para a 
discussão a mesma redacção com que foi ap-

. . 

( \ 
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A commissão d? Redacção _offerece par1~ a 

discussão a segumte redacçao final do :pro-
jacto n. 157, do ·senado, de creação de um 
Instituto Agronomico em S José d'A!ém 
Parabyba. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
decreta : 

Art. 1: Fica creado em S. José de Além 
Parahyba um Instituto Agronomico. 

Art . 2. · O Instituto Agronomico de S. José 
de Além Parahyba, mantido por intermedio 
da Secretaria dos Negocios da Agricultura, 
destina-se ao estudo experimental das ques-
tões agrícolas que se relacionem com a la-
voura neste Estado. 

Art. 3: Os 1ins especiaes do Instituto são: 
§ ; : Fazer investigações de.chimica e pb )_'-

siologia vegetal, tendo em vtsta o aperfei-
çoamento da industria agf'icola. 

§ 2: Emprehender ensaios prat.icos de cul-
tura de planta~, para verificar os processos 
mais proveitosos e fecundos em resultaLIJs. 

§ 3: Esclarecer os agricultores, quer mi-
nistrando-lhes conselhos provoc::~dos por ~on
sultas quer satisfazendo os. seus ped1dos 
de an~l yses, e experiencias sobre terras, 
estrumes, sementes, plantas, quer. e>ponta-
neamente divulgando, pelos mews mats 
convenientes, os preceitos mais salutares da 
sciencia agrGnom •ca e da pratica rUt-:ai. 

§ 4. · Realizar est udos das moles tias das 
plantas uieis, para aconselhar os me1os ue 
de belial-as. 

§ 5. · Auxiliar o desenvolvimento da~ in · 
dustrias mais relacionadas com a agncul· 
tura, taes como as de lacticinio, assucar, 
vinhos, etc. . 

§ 6. · Prestar os meios a seu alcance para 
acautelar os lavradores contra as fraudes e 
abusos, no commercio de estrumes e semen-
tes. . 

Art. 4. · O Instituto será dotado dos segum-
tes meios de acção : 

§ I.· Laboratorio chimico appa.relhado 
convenientemente para toda sorte de analy-
ses e experiencias ; 

§ 2. · Gabinete de pathologia vegetal, en-
tomoloa ia e micrographia, para o estudo das 
pragas que infestam as lavouras ; 

§ 3. • Museu agrícola para a conservação 
de collecções de rochas, terras, plantas, se-
mentes e, em geral, todas as matarias e pro-
duetos agrícolas do Estado, e de fóra ; 

§ 4. · Observatori.o metere?logico ~ara ob-
servações systematJCas de cltmatologm l~cal· 

§ 5. · Bibliotbeca contendo as !I'IDClpaes 
obras classicas e trata os de agronom18, e 
sciencia corrrelatas, assim como revistas te-
cbnicas de merilo ; . 

§ 6. · Deposito de sementes, adubos e m· 
gradientes destinados à distribuição que o 
governo auctoriz~r : . . 

Art. 5. · O Instttuto agonom!Co sera. c?n -
fiado a um profissional ~omp~t~nte, ch11:nrco 
experimentado, que sera aux1hado por um 
ajudante e dous servêntes ; 

Art. 6 · Para as experiencias praticas, e 
mesmo para que o Instituto ~nelh~r ~reen
cha seus fins, o governo provrdenc1ara pa.~a 
que um dos Mmpos praticas creados, Ja, 

por lei, ou dos existentes, que não tenham 
dado resultados positivos, seja installado pro-
ximo do Instituto. 

Art. 7. · O Instituto publicara com o ti-
tulo <<Boletim do Instituto Agronomico de S. 
Jo~é d'Aiém Parabyba» uma revista dos tra-
balhos do estabelecimento, cuja publicação 
será feita na Imprensa Official do Eitado. 

Art. 8. · Emqua11to os recursos financei-
ros do Estado não permittirem, o governo 
poderá installar provisoriamente o instituto 
em commodos fornecidos pela Camar,a Muni· 
cipal de S. Jo~é d' Além Parabyba. 

Art . 9. · O governo poderil na verba « Im-
migração» tirar a quantia n'lcessaria para a 
inst all açl!o e custeio do Instituto. 

Art. 10. · Revogam· se as di~posições em 
contrario. 

Sala da!l ·rommissões , 15 de setembro rle 
1R98.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-
sino de Brito. 

O ~IESMO S R. requer dispensa de impressão 
e intersticio, afim de que sejam as mesmas 
im1nediatamente discutidas. 

Approvado este reque1·imento, entram su· 
ccessivamente em discussão, e são approva · 
dns 8em debate. as referidas ret~acçces , n.s 
quae~ vão a copiar se par3 serem remettl-
das : a do projecto n. 154, à sancçli.o : c a 
do de n . 157, â. Camara dos srs. Deputados. 

PROJECTO N. 141, DA CAMARA 

Estabelece. as custcts que devem pe1·cebe1· os 
avaliado1·es n os inventarias judiciaes 

E' approvado sem debate em terceira dis-
cussão, e vae á commissão de Redacção, o 
proj ecto n. 141, da Camara, do corrente 
anti o. estabelecendo as custas que . dev~m 
perceber os avaliadores nos inventarws ,)U-
diciaes. 

PROJECTO N, 158, DA CAMARA 

Col2s l1''Mcção de edi(icios pw·a grup_os escola1·es 

Entra em segunda discussão, por artigos 
successivos e é approvado sem debate, o 
projecto n. 158, da C amara, do corrente 
anno auctorizando o governo a mandar 
construir nesta Capital dous ediflcios em 
que funccionem grupos escolares, o qual 
não tendo soffrido alterações, fica sobre a 
mesa para entrar na orde~ dos .i.~abalhos, 
dispensado para esse fir~ o JnterstJCw, a re-
querimento do sr. Kubitschek . 

PROJECTO N . 159, DA CAMARA 

M'>di(ica o julgamento dos tribttnaes co1'-
reccionaes 

E' approvado sem debate, em pri~eira dis-
cussão e vae á commir,:são de Justtça e Le-
gislação, o projecto n. 159, ~a Camo.ra, do 
corrente anno, mo~lificando o JUlgamento dos 
tribunaes correccwnaes. 



PROJECTO N. 153, DA CAliiARA 
Licença ao 1. · tabellião da comarca de 

Corações do Rio Ve1·de 
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N. 2 
n·es . Ao art. I.· Supprima-se as palavras : nos 

mventarios judiciaes, haja ou não meno-
res. 

E' approvado sem debate em terceira dis-
cussão, em escrutínio secreto por 12 votos 
con~ra 2 e vae á commissão de Redacção, o 
proJecto n. 15::J, da Camara, do corrente an-
no, concedendo licença ao I.· tabellião da 
comar('a de Tres Corações do Rio Verde. 

N. 3 
A' epigraphe do cap. II e art. 2.·-Substi-

tuo~-se as palavras :-de bypothecas pela 
segumte :-geral. 

N. 4 
PROJECTO N. 149, DA CAMARA 

Man'"'a . ceder o predio em que {unccionou o 
Exte1·nato do G1J1nnasio Mineim, em Oum 

P1·eto 
E' approvado, sem debate, em terceira dis-

cus~ão, e remettido á mesma commissão, o 
pro)ec~o n. 149, da Camara, do corrente anno, 
auctorizando o governo a ceder o edificio em 
que funccionou o Externato do Gymnasio 
Mineiro, em Oure Preto. 

PROJECTO N. 152, DA CAMARA 

Crêa feiras de gado 
E' approvado, sem debate, em terceira dis-

cussão, e remettida à mesma commissão, o 
projecto n. 152, da Camara, do corrente an-
no, creanao feiras de gado. 

O SR. L. LoPEs, obtendo urgencia, oft'erece 
por parte da commissão de Redacçil:o, as se· 
guintes 

Redacçõos finaes 

A commissão de Redacção oft'erece como 
redacção final á mesma redacção com que 
toi approvado em terceira discussão, o pro-
Jacto n. 149, da Camara, do corrente anno 
de cessão do prerlio em que funccionou o Ex~ 
ternato do Gymnasio Mineiro, em Ouro Preto. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1898.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-
sino de Brito. 

A commissão de Redacção oft'erece como 
redacção final a mesma com q1,.1e o projecto 
n .. 152, da Camar~, do corrente anno, sobre 
f~Iras de gado, foi approvado em terceira 
discussão. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1898.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-
sino de Brito. 

Parece á commissão de Redacção que deve 
ser adoptada como redacção final a mesma 
com que o projecto n. 153, da Camara, do 
corrente anno, concedendo licença ao 1. • ta-
bellião da comarca de Tres Corações do Rio 
Verde, foi approvado em terceira discussão. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1898.-Levindo Lopes.-Joaquim Dutra.-Jo-
sino de Brito. 

A commissão de Redacção oft'erece para a 
discussão a seguinte redacção das emendas 
approvadas pelo Senado ao :projecto n. 141, 
sobre custas que devem perceber os avalia-
dores nos inventarias judiciaes. 

N. 1 
A' epigraphe do cap. I - Supprima-se a 

palavra-judiciaes. 

Ao art. 2. · § 3. ·-Onde lé-20$000 diga-se· 
-30$000. ' . 

N. 5 
Ao !"rt. 2. · § 3. · lettra a ) onde se lê : -

15$ diga-se 10 ; lettra h) em vez de 18$ di-
ga-se 15$ e em -vez de 100.$ diga-se 50$ 

N. 6 
Ao art. 2. · .§ 6. ·-Substituam-se as pala-

vras :-tabelhães de notas pelas seguintes : 
-escrivães do judicial e notas. 

N. 7 
Ao art. 3. · Substituam-se as palavras : -

n~~:s ~iligencias preliminares dos processos 
c~tmmaes, aut_os de corpo de delicto, inque-
rtt~s ou aver1guações policiaes-pelas se-
gumte~ :- nos processos de investigação 
dos crimes. 

N. 8 
Ao art. 3. · § I.· -Substitua-se pelo se-

gu.inte :-Quando esses processos forem ar-
chivados por nll:o ministrarem base para 
acção criminal, nada perceberão. 

N. 9 
Ao art. 3. · § 2. • -Supprima-se. 

N. 10 
Ao capitulo IV - Supprima-se. 

N. 1l 
Ao art. 5.·,§ 1,·-supprima-se. 

N. 12 
Ao art. 15, § 2. ·-Supprima-se 

N. 13 
Accrescente· se onde convier o seguinte : 
Art ... As disposições do art. ll7, cap. 2.· 

da lei n .. 105, de 24 de ju~ho d~ 1894, 
são extensivas ao contador e distribmdor da 
Relação. 

N. 14 
Ao art. 6. ·-Substitua-se pelo seguinte : 
Revogam- se os capítulos 5. ·, exceptuados 

os artigos llO, n. 6 e 114, e 11 do titulo 2. • 
da lei n. 105, de 24 de julho de 1894 e de-
mais disposições em contrario. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1898.-Levindo Lopes.-Josino de Brito. 

O MESMO SENHOR requer dispensa de im-
pressão e interstício, afim de que sejam as 
mesmas immediatamente disbutidas. 

Approvado este requerimento, entram su-
ccessivamente 8D:l discussão e são a.pprova-
das sem debate as referidas redacções, as 

( \ 

quaes vão a copiar-se para serem remetti-, 
das: as dos projectos ns. 149, 152 e 153, á1 

sancção presidencial, e a das emendas ao\ 
projecto n. 141, á Camara dos srs. Deputa-
dos. 

O SR. CosTA SENA, obteudo urgencia, of· 
ferece, por parte da commissão de Obras 
Publicas, o seguinte 

Pa1·We1· ao projecto n. 147, da Camara. 

A commissão de Obras Publicas, a que foi 
presente o projecto n. 147, da Camara dos 
srs. Deputados, auctorizando o governo a 
contractar a construcção de uma linha fer-
rea que, começando na cidade do Curvello 
ou outro ponto mais conveniente da E. de 
Ferro Central do Brasil, vá à cidade de S. 
Francisco, já approvado em l. · discussão, é 
de parecer que seja submetthlo á segunda. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1898.-C. Sena.-C. Britto.-J. N. Kubitschek. 

A imprimir~se. 
Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-

sidente designa para 16 do corrente a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 
J.a PARTE 

Até 1 hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.a PARTE 
Até 4 horas da tarde : . 

2.a discussão do projecto n. 160, da Cama-
ra, do corrente ann~, con~ede!ldo licença a 
diversos serventuar10s de JUStiça e a profes-
sores de instrucção primaria. 

2.a discussão do projecto n . 145, do Cama-
ra, do corrente anno, estabelecendo os emo-
lumentos que devem perceber os escrivães 
de paz pelo registro de nascimento e obitos. 

2.a discussão do projecto n . 156, da Cama-
ra, do corrente anno, permittindo aos advo 
gados provisionados pelo Presidente da Re-
lação o exercício da advocacia em qualquer 
comarca do Estado. 

3.a discussão do projecto n . 158, da Cama-
r a, do corrente anno, auctorizando o governo 
a mandar construir nesta Capital dous edi-
ficios em que funccionem grupos escola· 
res. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 65.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 16 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRESIDE'iCIA DO SR. i'i'ECESIO TAVARES 

(Vice· Preside1ü '1 ) 
SU.IUIAHIO:-Act:L- Volaç~o adiada.- Expediente· 

-Discurso e projecto~ do sr. sr . J. Alvares . -
Ordem do dia.-Projectos n~. J(iO , 1-15 e I 56, da 
Camar-a.-1' rojec!o n. 15il, ela Caunra, sobre con-
strucçno rle eclillcios para gmpos e1colares. -Or· 
deí:n do dia segu inte. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham·S3· 
presentes os srs. Necesio Tavares, Gomes da 
Silva, Bernardino de Lima, Levindo Lopes, 
Rebêllo Horta, Camillo de Britto, Kubits-
chek, Joaquim Alvares, Roquette e Costa 
l:lena, faltando com causa participad11. os srs. 
Oliveira Penna, Frederico Augusto, Rocha 
Lagõa, Gomes Valladão, Mello Franco e Fer-
reira Alves, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão: 
Lido. a acta da sessão antecedente, e posta 

em discussão, é esta encerrada sem debate 
e adiada a votação por falta de numero. 

0 SR. J.' SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um officio do sr. I.· Secretario da Camara, 
communicando que, tendo sido approvadas 
as emendas oft'erecidas pelo Senat!o á propo-
sição n. 137, auctorizando o governo a accei-
tar a doação do predio que funcciona a Aca-
demia de Commercio de Juiz de Fóra, feita 
ao Estado pelos respectivos accionütas, foi 
a mesma remettida á sancção, sob n. 68. -
O Senado fica inteirado. 

Outra do mesmo senhor devolvendo o pro-
jacto n. 102, de 181?6, sobre transrerencia, 
conversão e creação de cadeiras de instru-
cção primaria, visto terem sido rejeitadas por 
aquella corporação todas as emendas oft'ere-
cidas pelo Senado ao referido projecto. -
Fica sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Passa-se á apresentação de pareceres, pro-
jectos, indicações e requerimentos. 

Projectos 

O sr. Joaquim Alvares (barão de S. Ge-
raldo):-Pedi a palavra, sr. Presidente, para 
apresentar os dous seguintes _projectos: (L6) 

Ha dias , tive occasião de manifestar e fa-
zer sentir ao Senado a necessidade dessa im· 
portante rêde de estrada de ferro, e, então, 
declarei que, si o governo completasse com 
outras linhas essa viação, ella se tornaria, 
como de facto já é, muito importante ; ou, 
por outra, se completaria essa rêde que é, jà, 
a mais importante da America do Sul. 

Como viram, dos projectos que apresento 
um manda ligar Itabira do Matto Dentro a 
Peçanba, e o outro liga a Leopoldina á Cen· 
tral por Marianna, passando por Barra-
Longa. 

Sr. Presidente, para o complemento da li-
nha ferrea de Leopoldina, faltam apenas es-
sas duas ligações , porque a ligação navogavel 
do Rio Doce (Na ti vida de) j lt. estava decretada, 
e o mesmo acontece com a da União Mineira 
it Gran Pará, de Silveira. Lobo á b,trranca do 
Rio Parahybun a, em direcção ao Areal. 

Portanto, com es •es dous traçados ti a a 
Leopoldina com o seu fim preenchido. 

(Muito bem !) 
São lidos os seguintes : 

N. 160 

O Congresso Legi ,lativo do Estndo da .l\Ii . 
nas Gerues decretn : 
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Art . l. · Fica o governo auctorizado a con-
tractar com a The Railway Leopoldina Com-
pany, ou com quem melhores vantagens oft'e-
recer,· a construcção de uma linha ferrea de 
bitola rle um metro entre trilhos, que, par-
tindo do ponto mais conveniente da linha 
ferrea da dita companhia entre as estações 
de Piranga e Rio Doce, vá terminar na ci-
dade de Marianna, passando por Barra-Longa, 
si o traçado technico o permittir. 

Art. 2. · A' dita companhia, ou a quem 
construir· a dita linha ferrei!., serão concedi-
dos os seguintes favores : 

§ I.· Privilegio por 50 annos de uma zona 
de 30 kilometros para cada lado do eixo da 
linha ; 

§ 2.· Garantia de juros de 6 ·y. pelo praso 
de 50 annos Hobre o capital maximo de ....• 
40:000$000 por kilometro . 

Art. 3. · H.evogam -se as disposições em con-
trario. 

Sala das commissões do Senado, cidade de 
Minas, 13 de setembro de 1898. -JoaqUim 
Alvares. 

N. 161 

O Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. I.· Fica o governo auctorizado a con-
kactar com a The R~tilway Leopoldina Com-
pany, ou com quem melhore3 vantagens otre-
recer, a construcção de uma linha ferrea de 
bitola de um me teo entre trilhos, que, par-
tindo da cidade de Itabira do Matto Dentro, 
vá terminar na cidade do Peçanha. 

Art. 2: A' dita companhia, ou a quem 
construir a dita linha fllrrea, serão concedi-
dos os seguintes favores : 

§ I.· Prtvilegio por 50 annos de uma zona 
de 30 kilometros para cada lado do eixo da 
linha. 

§ 2: Garantia de juros de 6 ·r . ...pelo praso 
de 50 annos, sobre o capital maximo ele ..•. 
40:000$000 por kilometro. 

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

Sala das sessões do Senado, cidade de Mi-
nas, 16 de setemb ro de 1898. -Joaquim Al-
vares. 

Apoiados, vão a imprimir-se para ordem 
dos tl'abalhos. 

Passa-se á 
SEGUNDA PARTE D.-\. ORDEM DO DIA 

P1·ojectos ns . 160 , 145 e 156. , da Cama1·a 
São lidos e entram successivamenta em 

f egunda discussão, que é encerrada sem de-
bate, ficando adiada a votação por falta de 
numero, os projectos ns . 160, 145 e 156, da 
Camara, do corrente anno, concedendo li-
cença a diversos serventuu.rios de justiça e a 
professores de instrucção primaria; estabele-
cendo os emolumentos que devem perceber 
os escrivães de paz pelo registro de nasci-
mentos e obitos, e permittindo aos advoga-
dos pr0visionados pelo Presidente da Rela-
ção o exercício da advocacia em qualquer 
comarca do Estado. 

PROJECTO N. 158, DA CAMARA. 

Construcção. de edificios pa1·a g1·upos escolat·es 
. E' lido e entr.a em terce:ra discussão, que 
e egualmente encerrada sem debate, ficando 
do mesmo modo adiada a votação, o proje-
cto n. · 158, da Camara, do corrente anno 
auctorizando o governo a mandar construir' 
ne.sta Capi~al, dous edificio~ em que fun~ 
cetanem grupos. escolares. 

Nada mais hayepdo a tratar se, o sr. Pre-
sid.ente desi.gna ' para 17 do. corrente a se-
gmnte · 

ORDEM DO DIA 
l,a PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, a presentação 

de pareceres, projectos, indicações e reque-
rimentos. 

2.a PARTE 
Até quatro horas da tarde: 

Votação, em segunda discussão; do proje-
cto n. · 160, da Camara,_ do corrente anno, 
concedendo licença a diversos serventuarios 
de j~stiça e a professores de instrucção pri· 
marta. 

Votação , em segunda discussão, do proje-
cto n: 145, da Camara, do corrente anno, 
estabelecendo os emolumentos que devem 
perct:ber os escrivães de paz pelo registro de 
n ascimentos e obitos. 

Votação, em segunda discussão, do proje-
cto n: 156, da Camara, do corrente anno, 
permittindo aos advogados provisionados 
pele: Presidente da Relação o exercício da 
advocacia em qualquer comarca do Estado. 

Votação, em terceira discussão , ·do proje• 
cto n: 158, da Camara, do corrente anno, 
aul!torizando o governo a mandar construir, 
nesta Capital, dous editlcios em que funccio-
nem grupos escolares. · 

Discussão unica das emendas ofl'erecidas 
pelo Senado ao projecto n. · 102, de 1896, 
transferinclo, convertendo e creando cadeiras 
de instrucção primarta, ·e rejeitadas pela Ca· 
mara dos srs . Deputados. 

Primeira di~cussão do projecto n: 157, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a despender até a quantia de ....• , 
63:000$000 com a conclusão das obras de 
abastecimento de agua potavel no districto 
de Faria Lemos. 

Segunda discussão do projecto n. · 147, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a contractar a construcção de uma 
linha ferrea entre a cidade do Curvello e a. 
de S. Francisco. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA UA 66.a SESSÃO ORDlNAR[A AOS 17 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRES lDE r\CIA. DO SR. NECESIO TAVARES 

(Vice- Presiden te) 
SU .\DIAI\10:-A.c ~a .-Votacão adiada.-Discurw e 

projecto do sr. ·Joaquim Alvares.- Parecer de 
comnlissão.-Ordem <lo dia-Votações adiadas.-

( \ 
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Discussão das emendàs oflerecidas pelo Senado 
ao projecto n. · 1~2 e rejeitadas pela Camara 
dos Deputados.-Disc_p.rso do sr. P. Drum.ond.-
Projecto u. · 157 , da t.:am~ua, sobre ~bastectmen~o 
de arrua pot.avel no dtstncto de Farta Lemos -
Projecto n. · 147, da C amara, sobre construcção 
de uma linha len ea entre a cidade do Curvello 
e a de s. Fr,lUcisco.-ObservaçOcs •l ern e1!das do 
sr. Camil lo de Urilto.- Ordem <lo d1a seguwle . 
Ao meio dia feita a chamada, acham se 

presentes os ~rs.: Nece.sio Tava~es, P. Dru-
mond Bernardino de Ltma, levmdo Lopes, 
Kubit~chek, Joaquim Alvares, Roquette, Ca-
millo ele Britto, Nogueira, Costa Sen~ e Re-
bêllo Horta, faltando com causa ~arttctpada 
os srs. Frederico Augusto, Ohve1ra Penna, 
Rocha. Lagôa, Gomes Valladão , Mell? Franco 
e Ferreira Alves, e sem ella os mats senho-
res. 

Abre-se a sessão . 
Lid a a. acta. da sessão antecedeu te e posta 

em discu ss1Lo é esta encerrada, sem debate, 
e adiada a votação po1· fa lta de numero. 

Não !la vendo expe t.li ente, _passa·il.e á apre-
sentação de parecere!:! , proJectos , mdtcações 
e requerimentos. 

Projecto 

o s r . .Joaquim Alvares (bar li 1 de S. Ge-
!'aldo):- · edi a palavra, sr. l~res tdente, pa-
ra apresentar o seguinte proJecto : (Le) 
. Apresento este projecto á consideração do 
Senado, sr. Presidente, e _o fiz mesmo no fim 
da sessão para que, durante esse interregno 
de tempo, possa o assumpto ser bem estu-
dado. . . 

Como sabeis, na Capital Federal, existem 
dous consllrvatorios de musica, um, olfictnl 
e outro livre; os Estados do !:-'ara, Per·-
nambuco e H.io Grande <lo Sul egualm ente 
já tem os seus . Na Bahia e ~· P~ulo tra tam , 
tambem de crear estes w stttutús : ora, 
sendo o 'Estado de Minas o mais importa nte 
da União (apoiados) e sendo elle o llUe ~em 
produzido os m.aior~s talentos na mus1c~, 
(apoiados) e alem d1sso, tendo nós necessi -
dade de tor~ar a nossa Capital um centro de 
instru cção e, ao mesmo tempo, de concorr.er 
para o se u desenvolvimento e, como sab~1s, 
sendo a musica um elemento altamente Im-
portante para encaminhar a c i villzação do 
povo-foram esses os motiTos que. me leva-
ram a apresentar o presente proJecto, que 
espe ro, será toma~o pelo 'Sena~o na devtda 
consideração. (MUlto bem ! Mutto bem !) 

E' lido o seguinte : 
N. 162 

· o Congresso do Estado de Minas Geraes 
&cre~: . 

Art. 1. · I.<'ica cre~do um Conse_rvatorro d~ 
Musica na Capital do Estado, CUJO dm sara 
educar talentos musicaes ele quaesquer pro-
cadencias. . . 

Art .. 2. · O corpo do~ente se com~ora de : 
um professor de solfeJo, um professor de 
canto, um professor de piano, um . P.rofes-
sor de harpa um professor de vrohno e 
Tiol eta, um 'professor de v iploncello e con-
trabaixo, um professor de mstrumentos de 
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madeira, um professor de instrumentos d~ 
metal e um professor de . harmonia, con-· 
tra.ponto, fuga e composição. 

Art. 3. · A administração se comporá de 
um director, um vice-director, um secreta· 
rio, um inspector de alumnos, e o pessoal 
subalterno de um porteiro, um continuo e 
um servente. 

Art. 4. · Será director nato do Conserva-
torio o profe•sor de harmonia, contra ponto, 
fuga e composição; será vice-director um 
dos professores mais conhecedores da sci-
encia musical; será secretario um dos pro· 
fessores mais versados na burocracia, os 
quaes perceberão por taes serviços as gra-
tificações adean te declaradas. 

Art. 5 . · O governo poderá crear outros Jo-
gares no corpo docente, ad ministrativo e 
subalterno, quando as necess idades do es-
tabelecimento o exijam. 

Art. ti.· O governo expedirà regulament1 
para a execução da presente lei, marcando 
ordena!.l os aos subalternos, e especificando 
tudo que fôr necessario para a pert'eita or-
dem no estabelecimento, abr·indo t ambem os 
creditas necessa rios para sua insta llação e 
manutenção, desde que não possa encontrar 
a quantia necassaria na verba «lnstrucçüo 
Publica.» 

Art . 7: A escolha para todos os funcciona-
rios deverá se r t'eita entra os arti stas mais 
conceituados, sendo que a escolha do dire-
ctor serâ f'ei ta entre os maestros composito-
res de mais notoriedade, pelo seu saber, pro-
ftciencia e moralidade. 

Art. 8. · Os professores terão de ordenado 
6:000$ a nnuaes, gratificação ao director 
3:000$; gl'atiflcação ao secretario 2:0003, e os 
inspectores 3:000$ annuaes. 

Art. 9: R~ vogam se as dispos ;ções em 
contrario. 

Sala das sessões do Senado, cidade de .LVH• 
nas, 17 de setembro. de 18'.18 -Joaq uim Al-
vares. 

A imprimir-se. 
Parece1· 

0 SR. BERNARDINO DE LIMA, por parte da 
com missão de Agricultura, oi:l'erece o se-
guinte: 

A Commissão de Agricultura apresenta pa-
ra I.a discussão o projecto n. 162, da Camara 
dos Deputados, sobre districtos de .terras e 
colonização, e é de parecer que seJ a o mes-
mo approvado. 

Sala das commissões, 17 de setembro de 
1898.-Nogueira.-Bernardino de Lima. 

A imprimir-se. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votações adiadas 

Não havendo numero, deixa-se de proceder a votação das matarias encerradas. 
Discussão das emendas o(fe1·ecidas pelo Seno,.. 

do ao projecto n . 1.02 e rejeitadas pela Ca-
mat·a 
São lidas e entram em unica discussão ~s 

emendas oft'erecidas pelo Senado ao projectó 
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.h. 102, transferindo, convertendo e creando 
cadeiras de instrucção primaria, e rejeita-
das pela Camara dos srs. Deputados. 

O sr. P . Drumoud :-(Não devolveu o 
seu discurso). 
Ningue~ ma!s pedindo a palavra, encer-

ra-se a discussao e fica a votação adiada por 
falta de numero. 

PROJECTO N. 157, DA CAMARA 
Abastecimento d'agua potavet no dist1·icto de 

Fa1·ia Lemos 
· E' lido e entra em I.· discussão, que é en-
cerrada sem debate, ficando do mesmo mo-
do adiada a votação, o projecto n. 157, da 
Camara, do corrente anno, auctorizando o 
governo a despender até a quantia de 63:000~ 
com a conclusão das obras de abasteciment@ 
d'agua potavel, no districto de Faria Le-
mos. 

PROJECTO N. 147, DA CAMARA 
Lin ha {el'·i·ea entre a cidade do CurveUo e a 

de S. Francisco 
E' lido e entra em 2. · discussão por arti-

gos, o projecto n. 147, da Cama~a do cor-
rente anno, auctorizando o govern~ a con-
tractar a construcção de uma linha ferrea 
e?tre a cidade do Curvello e a de S. Fran-
Cisco. 

Em discussão o art. 1 . • 
O sr. Cnmillo tle Britto :-Sr. Presiden-

te, pedi a palavra. para apresentar a seguinte 
emenda (lê): ' 
' Os fazendeiros desse importante município 
reuniram-se e ~rl!'tall!- de obter do Congresso 
de S. Paulo privilegiO para construcção de 
uma linha ferrea que, partindo de Sant~ Rita 
de Cassia, vá á cidade da Franca, na extre-
ma de S. Paulo. 

Para isso, porém, precisam de egual con-
cessão dada pelo Congresso Mineiro; não pe-
dem nem subvenção, nem garantia de juros : 
ficam satisfeitos com o privilegio da zona. 

Segundo os precedentes patrioticos do 
Sen11;do, espero que adoptará a emenda. 
(Muzto bem !) 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Emenda 

Fica mais auctorizado a conceder privile-
gio de zona á companhia que se propuzer á 
cons.trucção de uma estrada de ferro que, 
:partmdo de Santa Rita de Cassia, dirija-se 
a extrema de S. Paulo, no município da 
Franca. 

Sa~a das sessões, 17 de setembro de 1898.-
Camlllo de Britto.-Costa Sana. 

Ninguem m1is pedindo a palavra encer-
ra-se a di scussão e fica adiada a ~otação 
por falta de numero. 

A discussão dos arts. 2. · e 3. · é encerrada 
sem debate, ficando tambem, do mesmo modo 
adiada a sua votação. ' 
. Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-

Sidente designa para 19 do corrente a se-
guinte 

O.RDEM DO DIA 
J.a PARTE 

~tê uma hora da tarde : 
Leitura d~t acta, expediente, apresentação 

d!3 pareceres, projectos, in:licações e reque-
rimentos. 

2.8 PARTE 
Até quatro horas da tarde: 

. Votação, em segunda discussão, do pro-
Jacto n. 160, da Camara, do corrente anno 
COJ'!Ced~ndo licença a diversos serventuario~ 
de Jl~Stiça e a professores de instrucção pri-
maria. 

Votação, em segunda discussão, do proje-
n. 145, da Camara, do corrente anno esta-
belecendo os _emolumentos que deveni per-
cebe~ os escnvães de paz pelo registro de 
nasCimentos e obitos. 

Votação, em segunda discussão, do proje-
cto n_. 156; da CamarH, do corrente anno, 
permitt1n.do aos advogados provisionados 
pelo Presidente da Relação o exercício da 
advocacia em qualquer comarca do Estado, 

Votação, em terceira discussão, do proje-
cto J?· 158, da Camara, do corrente anno, au-
ctorizando o governo a· mandar construir 
nesta Capital dous edificios em que funccio-
nem grupos escolares. 

Votação das emendas o:fferecidas pelo Se-
nado ao projecto n. 102, de 1896, transferiu· 
do, convertendo e creando cadeiras de in-
strucção primaria, e rejeitadas pela Camara 
dos srs. Deputados. 

Votaç:Io, em primeira discussão, do proje· 
cto n. 157, da Camara, do corrente anno au-
ctoriz~ndo o governo a despender ~te a 
quantia de 6'~ :000.E000 com a conclusão das 
obras de abast.ecimento d'agua potavel no 
districto de Faria Lemos. 

Votação, em segunda discussão, do proje-
cto n. 147, da Camara, do corrente anno au-
ctorizando o governo a contractar a ~on
strucção de uma linha !errea entre a cidade 
do Curvello e a de S. Francisco. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 67.a SESSÃO ORDlNARIA, AOS 19 
DE SETEMBRO DE 1898 

PRESILJENCIA DO SR. NECESIO TAVARES 
( Vice-P1·esidente) 

SUMMARIO:-Acta.-Volação acliada.-Volos de pe-
zar.-Discnrsos do sr. Camillo el e Dritto.-Orelem 
do dia.-Votações aeliadas.-Ordem elo dia se-
guinte. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs .: Necesio Tavares. P. Dru-
mond, Bernardino de Lima, Rebêllo Horta 
Kubitschek, Ferreira Alves, Joaquim Alva: 
res, Camillo de Britto e Levindo Lopes fal-
tando com causa participada os srs : Frede-
rico Au~usto, Oliveira Penna, Rocha Lagôa, 
Gomao;_ Valladão .e Mello Franco, e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 

( \ 
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Lida a acta da sessão antecedente e 
posta em discussão, é esta encerrada sem 
debate e adiada a votação por falta de nu-
mero. 

Não ha expediente. 
O SR. P . DRUMO.ND, obtendo a palavra, 

communica que o sr. senador Mello Franco 
deixa de comparecer às sessões por ter fal · 
lecido uma sua irmã, e requer que seja no-
meada uma commissão para dar-lhe pezames 
e desanojal-o. 

O SR. PRESIDENTE, deferi ndo o requerimen-
to do nobre Senador, nomeia para membros 
da refertda com missão os srs.: P. Drumond, 
Bernardino de Lima e Levindo Lopes. 

O sr. Camillo tle Britto (não devolveu 
o seu discurso) fa?. diver.:~as considerações, 
rememorando os inostimaveis serviços pre · 
stados ao Brasil pc·lo general dr. José Vieira 
Couto de Magalhão .; e conc lue requerendo 
que se lance na act't um Yoto ele profundo 
pesar pelo fallecimento de tilo distincto mi-
neiro. 

O sR. PRESIDENTE declara que não ha nu -
mero para :votar-se, mas que, interpretando 
os sentimentos do Senado, deferL1 o reque-
rimento do nobre Senador, mandando que 
se consignasse na acta o voto de pezar. 

O sr. Camlllo de Britto (nil.o devolveu 
o seu discurso) faz diversas considerações 
sobre o projecto que concede favores aos 
syndicatos agrícolas q1:1e se organizarem em 
associações ~de natureza commercial, proje · 
cto esse que já foi remett ido á. Camara dos 
srs. Deputados, e conclue pedindo que se 
transcreva no seu discurso o seguinte tre-
cho da mensagem do sr. dr. Alberto Seixas 
Martins Torres, Presidente do· Estado do Rio 
de Janeiro, dirigida á respectiva Assembléa 
Legislativa e publicada no Jm·nal do Com-
me?·cio, de 16 do corrente, sobre assumpto 
da mesma natureza (lé): · 

«A lei n. 370, de 20 de dezembro de 1897 e 
o Regulamento n. 449, de 23 de fevereiro de 
1898, fundaram as bases de institutos que, a 
meu ver, resolvem completamente o proble-
ma do credito agricola. 

Fornecer dinheiro aos lavradores, fazendo 
os mutuarios dos capitalis tas dos centros 
commerciaes não é dar capital á lavoura, 
pois, os emprestimos voltam com os juros 
para os meios mercantis. 

Só a mutualidade, constituindo os agricul-
tores, reciprocamente entre si, em capitalis-
tas e mutuarios, opera, nos centros agríco-
las, circulação do capital que vae sendo pro-
gressivamente augmentado. 

Si não provier para o Estado vantagem 
immediata da honrosa iniciativa que tomou, 
moldando em lei as instituições de mutua-
lidade agrícola, e indubitavel que as alcança-
rá em um futuro tanto mais proximo quanto 
mais leal e tenaz fôr a campanha das classes 
dirigentes por combater no espírito dos pro-
ductores a preconceito de que tuclo devem 
esperar dos governos. 

A iniciativa privada e a associação são as 
alavancas do progresso nas sociedades mo-
dernas.» 

O SR. PRESID.ENTE declara que o pedido do 
nobre Senador será attendido. 

Não ha.vendo pareceres, projectos, indica~ 
ções e requerimentos, passa-se á 

SEGUL'i})A. PARTE DA ORDEM DO DIA 
Votações adiadas 

Não havendo numero legal, deixa-se de 
proceder á votação das matarias cujas dis-
cussões se acham encerradas. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre~ 
sidente declara que a ordem do dia seguinte 
é a mesma que havia sido dada para hoje, 
e levanta-se a sessão. 

AOTA DA 68.a SESSÃO OH.CINARIA DO 
SEN.-\DO MlN~lB.u, AOS 20 DE SE-

TEMBRO DE 1898. 

PRESIOENOIA DO SR. NECKSIO TAVARES 
(Vice-Presidente) 

SU.IIMAHIO :-A ela- Votação adiada-Expe liente-
Lommuuicaçào-Or.Jem do dia- Votações adiadas 
- Declarac;t\0 du s;·. l'resideute -OrJem 1o dia 
seguinte. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. Necesio Tavares, P. Dru-
mond, Bernardino de Lima, Levmdo Lopes, 
Kubitschek, Joaquim Alvares, Rebàllo Horta, 
J.<'erreira AlvtJs e Costa Sana, faltando com 
causa participada os srs. Gomes Valladão, 
H.ocha Lagôa, Frederico Augusto e Mello 
~'ranco, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão . 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discus~ão e esta encerrada. sem debate e 
adiada a votação por falta de numero. 

0 SR. 1.' SECRETARIO dá conta do seguinte 
I 

EXPEDIENTE 
Dous offlcios do sr. l. · Secretario da Ca-

mara communicando terem sido remettidas 
á sa~cção, sob ns. 69 e 70, redigidas de ac-
côrdo com as emendas o:fferectdas pelo Se-
nado, as proposições ns. 140 e 155! conce~en
do licenç'l. a diversos serventuarws de JUS-
tiça e orçand\.1 a receita e tixando a despe-
sa do Estado para o exercício de 1899.-0 
Senado fica inteirado. 

o sR. P. DauMoNo, obtendo a palavra, 
communica que a commissão incumbida de 
dar pesames e desanojar o sr. Senador Mello 
Franco pelo fallecimento de uma sua irmã, 
cumpriu o seu dever. 

O sR. PRESIDENTE declara que o Senado fica 
inteirado. 

Não havendo pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos, passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 
Vo tações adiadas 

Não havendo numero, deixa-se de proce-
der á votação das matarias cuja discussão 
se acha encerrada. o sR. PREBlllENTE declara que tendo sido 
publicado um edital chamando concurrentes 
para o apanhamento dos debates do Sena'da 
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durante a l .n sessão da terceira legislatura, 
só compareceu um concurrente cuja propos · 
ta a Mt!Sa acceitou, mandando que se la-
vrasse o r~spectivo contracto, que deyerá., 
·em occas1ão opportuna, ser submettldo á 
approvação do Senadó 

Nada mais havendo a tratar-se, o lll'-'Smo 
sr. declara que a ordem do dia para amanhã 
ê !!- mesma que havia sido designada para 
hoJe. 

Levanta-se a sessão. 

PRESIDENCIA DO SR. NEOESIO TA VARES 
(Vice-Presidente) 

SUM~IAHIO: --A c. la--Vnl~ção adiada-Orl1em do dra 
-Votações adi~rlas-LI' ilura cjo resumo 1os tra-
balhos do Senado-Leitura e appr •va•iàO da acla. 
Ao maio dia, feita a chamada, acham-se 

presentes os srs. : Necesio Tavares, P. Dru -
mond, Bernardino de Lima Rebéllo Ho1·ta 
Kubitschek, Ferreir11. Alve~ Costa Sena ~ 
J?aquim .All'ares, faltando c~m causa parti -
Cipada os srs .: Gomes Valladão, Rocha Lagôa 
Frederico Augusto e Mello Franco e seU: 
eJia os mais srs. ' 

Abre-se a sessão. 
Lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão, ê esta encerrada ~em debate e 
adiada a Yotação por fa lta de numero. 
N~o havendo expediente e nem pareceres 

pro1ec.tos, indicações e requerimentos, pas~ 
sa-se a 

2.n PARTE DA ORDEM DO DIA 
VOTAÇÕES ADIADAS 

Não havendo numero legal, deixa-:se de 1 

proceder á votação das matarias cujas dis -
cussões se 11cham encerradas. , 

O SR. PRESIDENTE faz a leitu~a do seguinte 

Resumo dos trabalhos do Senado 

N. 14::S.-Auctoriza o governo a prover os 
loga1·es de professores da Escola Normal de 
Januaria, abrindo novo concurso. Rejeitado 
pelo Senado em 28 de julho. . 

N. 144.-Concedt:l um anno de licença ao 
dr. Victorino Antonio Sacramento juiz de 
direito de Bôa Vista do Tremedal. Approva-
do pelo Se:Jado e remettido á Camara sob 
n.· 98 em 12 de agosto. Approvado pela Ca-
mara e remmettido á. sancção sob. n. · 65. 

N. 145.-Concede á Escola Normal Livre de 
Bello Horizonte as prerogativas das que 
gosam as otflciaes. Approvado pelo Senado e 
remettido a Camura sob n. · 99 em 12 de 
agosto. Rejeit.ado pela Camara em 19 de 
agosto de l80tl. · 

N .. 141).-0rganizncão Municipal de Bello 
Hor1zonte. Pende de p11recer da commisslio 
para segunda discus~i'" · 

N. 147.-Auctoriza u governo a conceder 
ao Bispo de Marlanna duas sesm arias d.e 
terras do Estado. Approvado pelo Sen Hdo e 
remettido á Camara sob n.· 101 em 19 de 
agosto. 

N. 148.-Declara sem efl'eito a resolução 
da Assemblóa Municipal de Araguary que 
annnllou as leis da Camara Municipal de 
1897. :Approvado pelo Senado e remettido à, 
Camara ~ob. n.· lO em 23 de H gosto. 

N. 149.-Auctoriza o governo a mandar 
construir casas para escolas de instrucção 
primaria. Pende de parecer da commissão 
para ~egunda di scussão. 

N. 150.-Auctoriza o governo a despender 
1.500:000$ com u conclusão das obras do 
Congresso. Approndo pelo Senado e enviado 
á Camara em 9 de setembro de 1898 sob 
n. · 104. • 

N. 151.-Revoga os arts.13 e 26 da lei n. 18 
de 28 de novembro de 1891. Rejeitado pelo 
Senado em 19 de agosto. 

N. 152.-Revoga o capitulo 7.· da lei n.· 
18 de 28 de novembro de 1891, sobre tribu-
naes correccionaes. Rejeitado pelo Senado 
em 1!9 do agosto. 

N. 153.-Revoga a lei .n. 32, de 18 de julho 
de 18Y2, sobre immi~ração de trabalhadores, 
R~jeitado pelo Senado em 22 de agosto 

PROJECTOS INICIADOS NA CAMARA DO SENADO N. 154.-Subvenção á Companhia Empresa 
de Navegação Rio de Janeiro. Approvado 
pelo Senado e remettido á Camara sob n. 105, 

Anno ele 1898 
N. 138.-Prt!lroga por mais 4 annos o praso em 9 de setembro de 1898. . 

para conferencia de premios aos cultivado- N.I55.-Deroga o § 2.· do art. 63 da Con-
res de pla-ntas industriaes. Approvado pelo stituição do gstado.-Rejeitado pelo Senado 
Senado e remettido á Camara sob n. · 25 em em 30 de agosto. 
29 de julho. N. 156.-Auctoriza o governo a conceder 

N. 139.-Sobre exploração de Minas no Es - privilegio para a çonstrucção da E. F. de 
tado.-Approvado pelo Senado e remettido Cataguazes ao Yalle do Cuiethê.-Approvado 
á Camara sob n. · 100 em 17 da agosto. pelo Sen ~ do e remettido á Camara sob n. 106, 

N. 140. -Designa o dia 21 de abril para a em 10 de s .. tembro. 
abertura das sessões do Congresso. Appro- N. 157.-lnstituto Agronomico em S. Jose 
vado pelo Senado e remettido á Camara sob de Alêm Parahyba .-Approvado pelo Senado 
n.· 96 em 29 de julho. e remettido á Cam arn, sob n. 108, em 15 de 

N. 141-Auctoriza o governo a despender setembro de 1898. 
ate 600:000.1000 com a construcção de uma N. 158.-Auctoriza. o governo a mandar 
egreja matriz nesta Capital. Pende de pare- constrt11r, na Capital , uma ·casa para o t-e-
cer da commiFsii o para segunda discussão. nente Francisco Men des da Cruz.-Rejeitado 

~· 1~2.-Creação d~ cadeir~s de instrucção pelo Senado ·em 3 de setembro. 
pr1marta em S. Jose d'Alêm Parahyba. Ap- . N. 159.-DPrlar.a nulla a deliberação da 
provado pelo Senado e remettido á Camara j Assemb_ lêa M 1111 icipal do ICaT81tinga, do cor-
sob n. · 97 em 12 de agosto. rente anno, ~ . bra contas do agente execu-
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tivo.-Approvado pelo Senado e remettido á 
Camara ,- sob n. 107, em 14 de setembro de 
1898. 

N. 160.-Estrada de Ferro entre as esta-
ções Pyranga e K.io Dôce, e vá termina·r em 
Marianna.- ' ende de primeira discus~ão. 

N. 161.-Estrada de l<'erro de Itabira do 
Matto Dentro ao Peçanha.-Pende de primei · 
ra discussão. 

N. 162.-Crêa na Capital do Estado um 
Consarvatorio de Musica.-Foi a imprimir-se 
para entrar na ordem dos trabalhos. 

Projectos iniciados no Senado, em annos an · 
teriores e qu~ tiotwam solução na actual 
sessão, 

1891 
N. 12.-Créa uma cadeira ue agronomia e 

outra de tachygrapbia no Inter·nato do Gy-
mnasio.-R~jeitado pelo Senado, em 26 de 
agoslo de Hi98. 

1897 
N. 125.-Sobre favores a Fyndicutos agri· 

colas .-Approvado pelo Senado e enviado á 
Camara , sob .n. 109, em 16 de setembro de 
1898 . 

N. 129.-Deroga o art. 104 da Constitui çü.e 
do Estado.-Approva61o pelo Senado e remet-
tido á CamarCJ, sob n. 102, em 8 de setembro 
de 1898. 
. N. 135.- fslrada de Ferro da estação de S. 
F·ranci ~ c0, na Oeste da Minas, a S. Gothardo. 
-Approvado pelo Senado e remettido á Ca-
mara, sob n. 9! em 9 da julho de 1898. 

N. 136. - Divisas entre os munic!pios de 
Bomfim e Entre Rios.-R~jeita.do pelo Sana 
do em 28 de julho do 1898. 

Pm·ecm·es de commissõ. s do Senado 
N. 1.-Da commissão de Constituição e Po-

deres, concedendo t r inta dias de licença ao 
sr. senador Manoel Ignacio Gomes Valladão . 

N. 2.-Da mesma commissão, concedendo 
tambem trinta dias da l1cença ao sr. senador 
José Bento Nogueira. 

N. 3. - Da mesma commissão, concedendo, 
egualmente, um mez de licença ao sr. sena-
dor Joaquim Jose da Oliveira Penna. 

N. 4.-Da mesma commissão, concedendo 
licença por egual tempo ao sr. senador Joa-
quim Antonio Gomes da Silva. 

N. 5.-Da mesma cummissão, opinando que 
sejam, conjunctamente com o projecto n. 
129, do Senado, attendidas ás representa 
ções dirigidas ao Sflnado pelas Camnras Mu· 
nicipaes de Bom :- ucces~o, Caldas, BagaJZem, 
Monte Santo e ULerabinha, sobra a CJPO!len · 
tadoria dos empregados publicos. 

N. 6.-Da mesma commisE>ão, concedendo 
licença, em prorog 1 ção, ao sr. senador Ma-
noel Ign1.1cio Gomes Valladão, da trinta dias. 

N. 7.-Da. mesma commissão, concedendo 
40 dias de licença, por prorogação, ao sr. se · 
nador Joaquim Jose de Oliveira Penna .. 

N. 8.-Dd commissão de Requerimentos de 
Partes, indeferindo o requerimento dos em-
pregados aposentados Francisco Gonçalves 
das Neves e outros, em q ua pedem 2 lotes 
gratuitos a cada um, na nova Capital. 

N. 9.- Da mesma commissão, indeferindo 
o requerimento em que Jayme B1·etas Bhe-
ring e.outros empregados d.a Com missão Con-
structora da Novll. Capital pedem que lhes 
s~jam concedidos os t'avorl's itlenticos a• s 
que foram feitos aos empregados estadoaes, 
isto ê, n. concessão de lotes gratuitos na Ca-
pital como remuneração addicional a seus 
8erviços. 

N. 10.-Da mesma commissilo, indeferindo 
o requerimento de Alf1·edo Vicente Martins 
Jun ior e outro~ empregados da Hecebedoria 
de Minns, na Capitltl Federal, em que pe-
dem augmento em seus vencimentos, á 
vista do estado precario dils finanças do Es · 
tudo que reclama economias. 

N. I I .-Da mesma com missão, de egun l pa-
recer isto ê, indeferindo o requerimento do 
pr·ofe~s or da cadên. de Ouro Pr'~to, João Fer-
reira da Silva, em que pede SPJam seus ven-
cimentos equiparados aos dos professores ur -
bano~, pot' ser o seu trab'a lllO e responsa· 
bilidarie menores. 

N. 12.-Da. mesma commi ssão, inde ferindo 
o requerimento do porteiro da Secrtltaria do 
In terior, em que pede augmento em seus 
vencimento~, v1sto já ser o peticionaria re -
mn nerado convenientemente. 

N. 13. -Da mesma comm i s~ão, opinando 
que não deve ser atten_dido o pedido do the-
soureiro da ]{ecebedorta de Mmus da Capt · 
tal Pederal, de augmento em seus vencimen-
tos, de 50 ·r., por não comportar o nosso 
estado financeiro augmento ~l e despesns. 

N. 14.-Da mesma cnmmiEsão, indeferin-
do o requerimento em que José Pedro da 
Oliveira e outros auxiliares do :_chefe de of-
ficinas da Imprensa Official pedem augmento 
de seus ordenados, por importai' augmento 
de despeSHS, I 

N. 15.-Da m'esma commissão, indefe!indo, 
egualmente. o requerimento em que Lou-
renço Perez e outros serventes ,da Escola d.e 
Pharmacia pedem augmento de seus venct-
mentos, por não convir augmento de despe-
sas. 

N 16.-Da mesma commis são, opinando 
que seja archivado o reqúerimento da con-
gregaÇão dos professora!~ e mestres do Lyceu 
de Artes e Ortlcios de Diamantina, em que 
pedem ao Congresso uma subvenção, visto 
ter sido já attendida sua pretenção. 

N 17.-Da mesma commissão, opinando 
que seja archivado o requer}~anto d~ ~r. 
Izidro Pereira de Azevedo, ]Ut:~ de dtrelto 
do Turvo, de 1896, pedindo um an~o de li-
cença visto ter perdido a opportumdAde. 

N. i8.-Da mesm a com missão , inriel'erindo, 
por copstituir monopolio e ser co~tt·ar·io aos 
princípios republicanos, o reqt~e~tm~oto em 
que Herculano Ramos pede priV!Iegro para 
exploração da mica. 

N. 19.-Da mesma commissão, indeferindo 
egualmente, por não ter fpndamento que o 
justifique, o requerimento em quo August.o 
Pantaleão pede pagamento de eeus Vtlnct-
mentos do tempo em que estev.e suspenso _e 
depois demit,tido, no tempo amda do regr-
men passado. 

N. 20.- Da mesma commissão, mandan~o 
que se archive , em vista da lei n. 33 1, tle 



28 de julho do anno passado, o requerimen-
to de Manoel Gonçalves Pereira da Costa e 
outros empregados da Imprensa Ofli<;ial, em 
que peàem a concessão de lotes na nova Ca· 
pita!. 

N. 21.-Da mesma commissão, indeferindo 
o requerimento de Theophilo José Marinho 
e outros residentes na cidade do Pará, em 
que pedem o auxilio de 2:000$ para a con-
strucção do hospital de caridade na mesma 
cidade, por não comportar o cofre estadoal 
despesas extraordinarias. 

N. 2t . -D.a mes~a. com missão, opinando 
para que seJa arch1vado o requerimento em 
9-ue Francisco Julio Henrique .Malard pede a 
1mpress~o da «Revista de Jurisprudencia>>, 
pubhcaçao mensal dos actos do Tribunal da 
Relação, na Imprensa Official, mediante cer-
tas _condições, por ser o requerimento de 3 
de Junho de 1895 e não ter opportunidade 
nesta data. . 

N. 23.-Da mesma commissão, opinando 
que não podem ser attendidos no pedido 
q~e, em requ_er_imento, fazem o padre Anto-
niO Soares D1mz e outros do auxilio de 
4:000$000 para se completar a ediflcaç'i.o de 
um templo no arraial do Onça por ser contra 
as disposições da Constituição do Estado tal 
pedido 

N. 24.-Da mesma commissão, mandando 
a~chivar, por ter p~rdido a opportunidade, 
VISto ser de 26 de ]unho de 1894, o requeri · 
mento do art1sta Emílio Rouéde, em que 
pede que o Congr.esso lhe compre o quadro 
commemorativo da inauguração da estatua 
de Tiradentes. 

N. 25. Da mesma commissão, indeferindo 
o re9uerimento de Affonso Borges Campos, 
presidente do Conselho districtal de Espiri-
t~ Santo ??s Peixotos e outros cidadãos, pe-

. dmdo auxllw para construcção de uma casa 
para o conselho districtal, por importar au-
gmento de despesa11, o que não convem. 

N. 26.-Da mesma commissão, o opinando 
que se archive o requerimento em que o 
professor João Joaquim Rezende Quintão 
pede a constracção de uma casa para es· 
cola. 

N. 27.-Da mesma commissão, indeferin-
do o requerimento em que o ·padre Antonio 
Augusto de Assis e outros pedem uma sub-
venção para um externato de instrucção pu-
blica na cidade de Pouso Alto, por não per-
mittir o estado financeiro actual augmento 
de despesas. 

N. 28.-Da mesma com missão, mandando 
archivar, por ter perdido a opportunidade 
visto ser. d" 1894, o requerimento em que~ 
Companhia do Theatro das Variedades pede 
diversos favores ao Con gresso. · 

N. 29.-Da mesma com missão indefei'indo 

por ser mataria e extranha ás att"ribuições do 
Congr~sso Min_eiro, o requerimento em que 
JoaqUim Galdmo Gomes peda um linha de 
correio para Jequery. 

N. 31.-Da mesma com missão, egualmen-
te opinado que não póde ser tomado em 
consideração o requerimento em que Fe-
licio da Costa Maciel reclama fornecimento 
de papel para o expediente da Policia por ser 
mater·ia do expediente do Policia do Estado. 

N. 32.-Da mesma commissão, mandando 
arcbivar, por ser inopportuno, visto trazer 
a data de 8 de junho de 1893, o requerimen-
to em que o vigario Antonio da Circumscisão 
Rosa e outros pedem a construcção de uma 
ponte sobre o rio Piracicaba, no clistricto de 
Antonio Dias Abaixo. 

N 33.-Da mesma commissão, opinando 
que não seja attendido, por acarretar au-
gmento de despesas, o requerimento em 
que Curiacio Bueno da Silva, mestre impres-
sor da Imprensa Official, pede que sejam seus 
vencimentos equiparados aos do mestre en-
cadernador. 

N. 34.-Da mesma commissão, indeferindo 
o requerimento do continuo da Escola de 
Pharmacia, Manoel Pedro Macedo, em que 
pede augmento em seus vencimentos, por 
importar augmento de despesa. 

N. 35.-Da mesma commissão, indeferindo, 
egualmente, o requerimento de Leopoldo 
Barbosa Ferreira Alvim, pedindo equipara· 
çã0 de seus vencimentos aos dos primeiros 
olflciaes das Secretarias de Estado, por im-
portar augmento de despesa. 

N. 36 .-Da mesma commissão, indeferindo 
pela mesma razão citada, o requerimento em 
que Clementino Luiz Pacheco, porteiro da 
Escola de Pharmacia, pede equip i! raçào de 
seus vencimentos aos dos demais portei-
ros. 

N. 37.-Da commissão de Camaras Muni-
cipaes, mandando archivar a representação 
em que alguns vereadores da Camara Muni-
cipal de Ouro Preto perguntam como deve 
ser entendida a disposição da ultima parte 
do art. 39, § 22, da lei n. 2, de 14 de se-
tembro de 1891. 

N. 38.-Da mesma commissão, opinando 
que s~ja arcbivada uma repres,mtação em 
que a Assembléa Municipal de Passos re-
presenta ao Congresso no .sentido de con-
signar-se uma providencia na lei afim de se-
rem compellidos os conselhos districtaes á 
prestação de contas. 

N. 39.-Da commiasão de Requerimentos 
de Partes, indef'erindo o requorimento em 
que Archimedes Pedreira Franco e outros 
professores primarios de Juiz de Fóra, pe-
dem um auxilio para alugueis das casas em 
que funccionam as respectivas escolas, por-
que o Estado não está em condições de fa-
zer t aes despesas, para o que não ha verba 
no orçamento, e por ser da justiça que se 
fizessem eguaes favores aos demaes profes-
sores, o que seria onerosissimo para o Es-
tado. 

o requerimento em que Joaq'uim Antonio 
Mendes pres idente do conselho districtal de 
Campo Mystico, pede um auxilio de 10:@00,, , 
ao Estado, para construcção de casa de es· 
cola e conselho districtal, por não ter o Es-
tado recurso para essas despesas, que os 
csnselhos e municipalidades, com as rendas 
proprias, devem f~;~zer. 

N. 30 .-Da mesma commissão . opinando 
que não deve ser tomado em consideração, 

N. 40.-Da commissão de Agricultura, In-
dustrias, Minas, . etc., opina-ndo que devem 
dir·igir-se ao governo, para este proceder na 
fórma da legislação respectiva, Sousa A. 

·. 
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Martins e outros pedindo privilegio para 
exploração 1le ouro e outros metaes no mui 
nicipio de Jacuhy. 1 

N. 41.-Da commissão de Instrucção Pu-
blica opinando que seja arcbi vada a repre-
sent~ção em que o conselho districtal da ci-
dade de Passos, pede ao Senado o restabele-
cimento da cad.eira de latim e francez que 
outr'ora existiu naq uella cidade, por ter 
perdtdo a opportunidade. 

N. 42.-Das commissões reunidas de In-
strucção Publica e Finanças, indefreindo o 
requerimento em qu~ o bachare.l Leopoldo 
Barbosa Ferreira Alvun, secretariO da Escola 
de Pbarm acia, pede sejam seus venciJ!entos 
equiparados aos dos chefes de secçao das 
Secretari as do Estado, visto estes terem 
mais trabalho e responsabilidades que 
aquelle, e porque o estado das finanças não 
o permittem. 

N. 43.-Da com missão de Requerimentos 
de Partes, opinando que seja ouvido o go-
verno a respeito do req_u~rimento ~m que o 
tenente da Brigada Pohctal, Francisco Men-
des da Cruz, pede ao Congresso a decreta 
ção de uma lei, auctorizando o go~~rno a 
mandar construir, para sua moradia, uma 
casa nesta Capital. 

N. 44 .-Da commissão de Instrucção Pu-
blica, mandando arch ivar a representação 
que o cidadão João Bueno da ~osta Macedo, 
dirigiu ao Congresso, no sent1do de sei' mo-
dificado o art. 23, Reg. n. 607, de 27 de fe-
vereiro de 1893. de serem os directores das 
Escolas Normaes pessoas extranhas ao corpo 
docente . 

N. 45.-Da mesma commissão, opinando e 
requerendo que seja, egualme~te, archivada 
a represent·<ção em que os habitantes da Ca-
pella de N. S. dos Anjos, do Francez da Rod~, 
no município de Ayuruoca, pedem creaçao 
de cadeiras . 

N. 46.-Da mesma commissão, opinando 
que seja remmettida á commissão de Obros 
Publicas, a representação em que a Ç~mara 
Municipal de Bambuhy pede um aux1ho de 
10:000)000 para a reconstrucção de uma 
ponte sobre o rio Perdição. 

N. 47.-Da mesma commissão, mandando 
que seja archivado o req_uerime~to em que 
a. Academia de Commerc10 de JUIZ de Fóra 
pede diversos favores. 

N. 48.- Da mesma commissão, opinanLl? 
que seja remmettido á commissão de ~grl
cultura a representação em que os habitan-
tes da comarca de Tiradentes pedem a fun-
dação de uma colonia agrícola no districto 
da mesma cidade. . 

N. 49.-Da mesma commissão, opman•Jo 
que se junte ao projecto n. 29, da r.amara, 
de 1894, o requerimento em que os profe~ 
sores de musica e desenho do Gymnasto M~
neiro pedem a equiparação de seus venc~
mento3 aes dos lentes do mesmo estabeleci-
mento. 

N. 50.-Da mesnn commissão, mandand? 
archivar a representação em que o .prest · 
dente do conáelho districtal de ltab1ra do 
Campo, município de Ouro Preto, pede um 

auxilio para a construcção de um predio 
em que funccione a escola mixta do povoado 
do Bação. 

N. 51.-Da mesma commissão, opinando 
que seja ouvida a commissão de Finan~~~;s 
quant<D ao ofi1cío em que a Camara MUlllCI-
pal do Parà soltcita o apoio d~ Senado . ~a~a 
o obj ecto de uma representaça.o que dmgm 
á Camara dos srs. Deputados, pedindo u~a 
subvenção annual de 5 contos de réis ·para 
o ~xternato creado naquella cidade. 

N 52-Da mesma commiss ão, opinando 
que seja romettido á commissão ~e Finanças 
o oJftcio em que o agente execut1vo de Pou-
so Alto pede um auxilio para o Externato 
crendo pela respectiva municipalidade. 

N. 53.-I.Jct mesma commissão , opinand_o 
que nada ha que deferir quanto ao requeri-
mento em que o professor de gymnastica da 
Escola Nor·mal de Ouro Preto pede para se-
rem os seus vencimentos equiparados aos 
dos profes>ores de egual ensino no gymna-
sio Mineiro. 

N. 54,-Da mesma com missão, opinando 
que seja indeferir!o .o requeri~ento e~ qu_e 
a normalista d. Marmnna Hygma de Figuet· 
redo pede uma subvenção para uma escola 
nocturna que fundou na cidade de Diaman-
tina. 

N. 55.-Da mesma commi~são, opinando 
que nada ha a deferir quanta a representa-
ção em que o professor da ~esc?l!l noct~rna 
de Diamantina pede um auxtho para lllu-
minação da mesma escola. 

N. 56.-Da mesma commissfío, opinando 
que seja indeferido o requerimento em que 
o professor de musica do Externato do Gy-
mnasio Mineiro pede para serem os seus ven-
cimentos equiparados aos do professor de 
egual mataria do Internato do mesmo Gy-
mnasio. . d 

N. 57.-Dl mesma commissão, opman o 
que seja indeferido o requerimento em que 
a proféssora do bairro da Ponte Pequena, 
ela cidade de Sabará, pede a transferenc~a 
da referida escola para o bairro da Egl'eJa 
Grande, da mesma cidade. . . 

N 58.-Da commissão de AgriCultura, In-
deferindo a representação dirigida ao Co~
gresso pelos habitantes da comarca cte T_t-
radentes visto já estar regulada a materta 
pela lei ;, 27, de 25 de junho de 18~2, e~ 
que pedem a fundação de uma coloma agrt-
cola. 

N. 59.-Da commissão de Finanças,. inde-
ferindo a petição constante do otfic10 do 
a~~'ente executivo de Pouso Alto, em que 
p~de um auxilio pa~a. o . externato creado 
pela respectiva mumctpahd~de. . 

N. 60.-Da mesma commtssão, opmando 
que seja indeferido o pedido .c~nstante d~ 
representação da camara nn~mctpal do Para 
de um auxi lio annual de ctnco conto_s de 
réis para o externato . c~ead_o naquella ctdade 
pel a. respectiva mumc1pa! tclade. . 

N. 6 !.-Da commissã.o de. Req~ertme ntos 
de Partes, opi~ando que. seJa_ ouvida a com-
missão de Ju sttça e Leg1slaç_ao sobre o as-
sumpto constante do reque~m1ent? _em qu_e 
0 dr. Antonio Augusto de Ltma , JUIZ de dt-
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reito da comarca de Ouro Preto, protesta 
contra o neto do governo que preteriu seus 
dire itos no provimento da comarca de Bailo 
Horizonte. · 

N. 62. -Da mesma commissão, opinando 
que Feja indeferido e archivado o requeri-
mento em que Seve rino Salustiana da Silva, 
so li citador de cau sas da comarca de Bomtlm, 
a llega não poder exe rcer sua profi ssão por 
ser vedado por l ei, visto ter se mudado de 
COm il. rCa. 

[1\" DJCAÇÕES 

N. 140.-Concessão de licença a diversos 
funccionarios de justiça para tratamento de 
saúde. 

Devolvido á Camara dos Deputados com 
emendas, em 6 de setembro de 1898. . 

N. 141.-Determina quaes ag custasque 
percebem os a valiadores judiciaes. 

Devolvido á Camara acompanhado de emen-
das, em 16 de setembro de 1898. 

N. 142. - Ilesignando a cidade de Montes 
Claros e outros para fundação de quatro 
campos de demonstração. Rejeitado pelo Se-
nado em 3 tl e setembro de 1898. 

N. l-Indicando que o sr. Presidente no- ~· 1,43.-Aucto:i~a o goyerno a desp~nder 
meie um a commissao que represente 0 Se-!38.000.11> para aux1llo. a dtverso~ hospltaes. 
nado na so lemne commemoração do Mare- . Pende de parecer da commJssao de FIUan-
cha l Ploriano Peixoto, na Capital Federal. ças. 

N 2. - lntlicando que o Senado, por inter- N. 144.-Estabelece subsidio ao Presidente 
media do exm. st·. dr. Presidente do Estado do Estado e membros do Congresso. Appro-
represe nte aos poderes da União e ao Con~ vado pelo Senado e r emettido á Camara em 
gr11 s~o Federal para. findo o co ntracto ceio- 5 . de. setembro. Approvado pela Camara, su-
brado com a firma Carmo & C., p rov idenci a- bm a sa ncção, sob n . 67. 
rem de modo que sejam convenientemente N. 145.- E~tubelece os em olumentos devi-
consultados os in teresses da industria pas to- dos ~1os escrtvãe~ t!e paz pelo registro de 
ri!. nascn~ento e libJ tos. Encerrada a segunda, 

N. 3- lndica ndo que o Senado represen t e, pende de votação. 
por intermedio do exmo. sr·. dr. Presidente N. 146.-cessão do predio do Estadc em 
do Estado ao exrn. sr. Ministro . da Viação, Our·o Preto onde esteve o 5.· Corpo de Poli-
n. u rg ·•nte n ~ cessiuade de estabelecer-se o cia, á. associação de S. Isabel de Hungria. 
trafego mu tuo entre a E. de Fer ro Centeal Pende de parecer da commissão de Finan-
do Brasil e o ramal desta C<~ pita!. ças. 

N. 4~lndicando que o. Senado, _i ncorpora- N. 147.-Es trada de Ferro Central, passan-
do, dtt' tJa-se , logo depots da sessao, a Pala- do por Diamantina, Bocayuva Montes Claros 
cio, para cumprime nta r o ex mo. sr. t!r. Bias e v :i a S. Francisco. En cerr~t d ~ 01. seuunda dia-
Fortes, d i g ~o Pres idente do Estado e pet!ir a cussã.o, pende de votação. o 
es te penmssão para, em prova de respeito, 148. - Concede a todo o cidadão brasileiro 
e>tima e consideração, o acom pani.Jar na sua um lote de ' terras gratuitamente. Pende de 
retirada. desta Capita l. parecer· para L" discussão. 
PROJEJ1'0S I NICIADOS NA. CAi\fA.R.A DOS SRS. DE- N. 149 .-Cede á. associação que se orga-

nizar o prerlio em Ouro Preto, onde funccto-
nou o Externato do Gymnas io . Approvado 
pelo Senado e remettido a sancção sob n, 
120. 

PUTA COS 

Anna ele 1898 

N. L~5-Determina. que os offi,c iaes da Bri-
gada Po licial não perdem seus post'JS quan-
do ucceitarem commissões. Rejeitado pelo 
Senado em 12 de julho de 1898. 

N. 136.- Concede um anno de l icença ao 
tabelliào da comarca do Pomba, Joaq uim 
Baeta. 

Rejeitado pelo Senado, em 12 de agosto de 
18~8. 

N. 137 . -Auctoriza o governo a acceitar a 
doação do ediftcio, Academia do Commercio 
de JUiz de Fóra. 

Devolvido á Camara acompanhado de 
emendas . Approvado pela Camara , subiu á 
sancção sob n. 68. 

N. 138 -Fixa a Força Publica do Estado 
para 1899. 

Approvado pelo Senado e remet tido a san -
ção sob n. I 16, em J.O de setembro de 
1898. 

N. 139. -P.coroga os prasos concedido3 ás 
Compani.Jias Sapucahy e Oeste Minas, pa ra 
inaugurar o trafego. 

Approvado pelo Senado e remettido à 
sa.ncção sob n. 115, em 6;de setembro de 
1898. -

N. 150.-Permitte a permuta entre os ser-
ventuarios de justiça · nas serventias da 
mesma natureza . 

Rejeitado pelo Senado em 3 de setembro 
de 1898. 

N. 151.-Auxilia com 2:000] cada um os 
hospitaes de Uberaba e Oliv~ira. Pende de 
parecer da commissão de Finanças. 

N. 152.-Estabelece feiras de gado no Es-
tado. Approvado pelo Senado e remettido á 
sancção sob n. 117, em 16 de setembro de 
1898. 

N. 153.-Licença ao tabellião da comarca 
de Tres Corações do Rio Vert!e, Cassemiro 
Avellar. Approvado pelo Senado e r eme-::.tido 
á sancção sob n. 119, em 16 de setembro de 
18118. 

N. 154.-P'agamento ao professor Fla.vio 
Epipbanio Pereira da 5. a parte dos venci-
mentos de 1883 a 1888. Approvado pelo Sena-
do e remettido á sancção sub n. 118, em 16 de 
setembro de 1898. 

N. 155.-0rça receita e fixa a despesa do 
Esdado para 1899.· Devolvido á C.amara acom-
panhado de emendas, em 14 de setembro de 
1898. 
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N. 156.-Determina que os advogauos pro" 
visionados pela Relação podem advogar erp. 
qualquer comarca do Estado. Encerada a 
segunda discussão, pende de votação. 

N. 157.- Auctoriza o governo a despe~
der 63:000$000 com a conclusão de abasteci-
mento d'agua em Faria Lemos. Encerrada 
a primeira discussão, pende de votação. 

N. 158. - Auctoriza o governo a mandar 
construir dous edifl.cios para grupos escola-
res na Capital do Estado. E' enc~rraela a 
terceira discussão, pende de votaçao. 

N. 159. -Modifica o julgamento nos tribu-
naes correccionaes. Pende de parecer da 
commissão de Justiça e Legislação. 

N. 160.- Concede licença a diversos fun -
ccionarios de justiça para tratamento de 
!Saúde. Encerrada a Fegunda discus~ão, pen-
de de votação. 

N. 161. - Declara nullos os actos da Ca · 
mara de Ouro Preto, sobre varias tax~s d_a 
lei do orçamento de 1 89~. Pende da primei-
ra discussã.o. . 

N. 162. - Divide o Estado em tar1tos ~ts
trictos de terras, quanto~ ferem necessarws 
e exigidos pelo ~erviço publico. Pende de 
primeira discussao. 

Projec!os iniciados na Camara tio_s Deputa-
dos em an 1ws ante1·io1·es e qve tweram so-
lução na actuat sessão: 

1894 

N. 29. - Deroga a parte dos arts. 17 e 30 
da lei 77 de 17 de dezembro de 1893. Re-
jeitado pelo Senado em l. · -de setembro de 
1898. 

1895 

N. 39.- Licença ao escrivão d~ orphãos 
do 2. · officio do Rio Preto, . . ~urehano Au-
gusto de Assis Toledo. ReJeitado em 19 de 
agosto de 1898. 

1896 

Devolvido á Camara acompanhado de 
emendas. Approvado pela Camara e r'emet ... 
tido á sancçã.o pela. Camara sob n. 61. 

1897 

N. 121.- Revoga o art. 2.· da lei n. ll8, 
de 7 de junho de 1895. 

Devolvido á Camara acompanhado de 
emendas. Approvado pela Camara subiu á 
sancção sob n. 62. 

N. 124.- Substituição de lentes e profes-
sores nos estabelecimentos de ensino. 

Approvado pelo Senado, e enviado a san· 
cçúo sob n. 114, em 24 de agosto de 18d8. 

N. 129. - No caso de não formação das 
mesas e!eitoraes poderão os eleitores decla-
rar seus votos perante os tabelliães. Rejei-
tado pelo Senado em 20 de agosto de 1898. 

N. 125.- Remoção dos magit~trados nos 
casos do art. 29 n. li, da lei n. 18. Rejeita-
do pelo Senado em 7 de julho de 1898. 

N. 131.- Percepção dos salarios d~s _syn-
dkos nas liquidações forçadas. ReJeitado 
pelo Senado em ll de julho de 1898. 

N. 137.-Substituição dos lentes no Gymna-
sio Mineiro. Devolvido á Camara acompa-
nhado de emendas. 

Minas, 21 de setembro de 1898. - O dire 
ctor, Henrique Renault. 

Finda a leitura, o mesmo senhor convida 
os srs. Senadores a comparecerem amanhã, 
ao meio dia, no edificio em que funcciona a 
Camara dos srs. Deputados, afim de assisti-
rem ao encerramento da quarta sessão da se-
gunda legislatura do Congresso Mineiro, e 
aproveita a occasião para agradecer aos seus 
illustrados collegas o auxilio e o concurso 
que prestaram â Mesa para o bom desem-
penho de sua ardua tarefa. 

Nos termos do art. 215 do Regimento in-
terno, é lida, posta em discussão e approvada 
sem debate, a acta da presente sessão. 

Levanta-se a sessão. 

N. 82,- Licença ao ~scrivão 
de Pouso Alto, João Guilherme 
Castro. 

de orphãos DISCURSO PRONUNCIADO . NA SESSÃO DE 13 
Ferreira de DE SETEMBRO 

Devolvido á Camara, com emendas, em 18 
de agosto de 1898. Approvado pela Cama-
ra subiu á sancção sob n. 66. N. 92. - Equipara os vencimentos do pro-
fessor da « Escol~!- Francisca Botelho >> aos 
demais professores. . 

Rejeitado em 13 de JUlho de 1898. 
N. IOJ. - Estrada de ferro de Itapecerica 

á cidade da Formiga a entronc.ar-s~ na de 
Barra Mansa a Catalão. Devolvido a C.ama-
ra acompanhado de emendas de 13 de JUlh_o 
de 1898. Approvado pela Camara, remetti-
do á sancção pela Camara, sob n. 60. 

N. 102- Creação de cadeiras de instrucção 
primaria em diversos lagares. 

Devolvido á Camara, acompanhado de 
emendas em lO de setembro de 189S. Vol-
tou ao Senado. Pende d~ solução. . 

N. 103. -Cessão do predio em que funccJ~
nou a cadêa do Rio Novo, á camara mum-
cipal. 

A. S.-34 

O sr. Nogueira: - S~. Presid~mte, pedi a 
palavra, não para discuttr o proJecto ,de o~
çamento, porém sim para d~!-r algumas ex_()h· 
cações em relação a um discurso proferido 
na sessA:o de 23 de agosto pelo illustrado De-
putado, o sr. padre João .Pio. 

s. exc. discutindo o projecto ~· 362 sobre 
0 hospit~l de misericordia de S. José d'Além 
Parahyba e as emendas a este apresentad!ls, 
referindo~se ao auxilio de "10.000$ conced1~o 
ao hospital da cidade de Arassuahy, proferiu 
a lgumas phrases que vieram mago~r-me 
sobremodo e é por isso que venho á tr1buna 
para proc~rar fazer não só a . minha defe~a 
como tambem à dos meus amigos, que resi-
dem na cidade de Minas Novas. . 

Um dos topicos do discurso de s. exc., ~UJO 
resumo vem publicado no n. 188 do «Mmas 
Geraes» de 24 de agosto, é o seguinte : .. 

« ..•.. que ia propor suppressão de auxllto 
concedido ao hospital de Arassuahy, para 



. evitar que .com elle se clésse o que se deu 

. com -o de Mmas Novas, que recebeu auxílios 
' durante 20 annos e só se installou em julho 

proximo findo ... » ' 

um pouco a vir á tribuna o:ft'erecer formal 
contestação, foi porque tenho por costume 
proceder e.n tudo com calma, e porque com-
prehendem os nobres Senadores que si ao 
ler o resumo do discurso do nobre Deputado 
a quem me refiro, viesse logo occupar a tri~ 
buna, poderia ~1sar de . algumas expressões 
menos agradaveis, poder~a ofi'ender o auctor 
da accusaçã1, a quem aliás não censuro por 
que naturalmente foi mal informado. ' 

Vêm os nobres Senadores que eu não po. 
dia deixar de me sentir magoado deante de 
semelhantes palavras. 

Sr. Presidente, tenho me conservado silen-
cioso nesta casa, mas hoje corre-me o dever 
de quebrar esse silencio e vir occupar por 
momentos a attenção do Senado. O SR. CARLos SÁ. : - Mas nem por isso dei-

xou de ser imprudente. O doc';lment?, que vou ter ~ honra de apre-
sentar a consideração do Senado, sr. Presi-
dente, é sufficiente para destruir du vez a 
grave accusa ção. 

O ~R. NoG?EIRA ::-Em additamento, sr. 
Presidente, as considerações que já fiz, vou 
apresentar tambem um trabalho que foi feito 
por um dos dignos empregados da Secretm ia 
do. Senado. Mandei examinar as leis mineir~s 
existentes na dita Secretaria e o empreO'ado 

Tendo eu assento nesta casa, no anno de 
18915; tive a honra de, nessa occasião, offere-
cer um.a emenda, que vou ler, pedindo que 
se cons1gnasse a quota de 2:000$ como auxi-
lio ao hospital de Mmas Nova<; a emenda é 
a seguinte : · 

apresentou o seguinte trabalho: (le) o 

Por ahi vê-se que desde 1879. até 1895 não 
se. votou auxilio ' algum para o hospital de 
Mmas Novas: mais uma prova que destróe 
a accusação: (Apo iados). 

«Ao§ 1.· n. 16- depois da palavra-Leo · 
poldina, accrescente-se: e Minas Novas -
elevando·se a verba a 77:000$000. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1895.-J. B. 
Nogueira.» · 

Este documento, sr. Presidente, é, como 
disse, sutllciente para pulverisar a accusação 
do sr. Deputado João Pio, porque, si o hos-
pital, como diz s. exc., receb.eu durante 20 
annos esse auxilio, como é que vim eu em 
1895, pedir ao Senado pela emenda que 'aca-
bei de ler, que se consignasse na lei de or-
çamento a quantia de 2:000$ como auxilio 
ao mesmo hospital1 ! ! 1 

Is~~ .é claro_, po~s si o hospita~ i à\ gosava de 
aux1ho, era mutil o que eu vtnha pedir ao 
S&nado. (Apoiados). · ' 

Ora, sr. Presidente, essa emenda foi ap-
provada em 1895, e como o orçamento de 
1895 só vigorou em 1896, o hospital só teve 
esse auxilio, em lei, de 1896 para ca, isto é 
durante tres annos apenas. Por ahi se vê qu~ 
o praso d.e 20 annos, a que se referiu s. exc. 
já fica reduzido a tres. ' 

Mas, sr. Presidente, accresce ainda uma 
circumstancia: durante os exercicios de 1896 
a 1898, o hospital não tem recebido o auxilio 
visto que o respectivo provedor não envio~ 
o relatorio que a lei exige. 

Este anno o novo provedor enviou por meu 
intermedio uma procuração para a cobrança 
do referido auxilio, procuração, que substa-

. baleei no capitão Raymundo de Paula Dias. 
Vou ler a carta desse provedor, recebida ha 
poucos dias : (te). 

Já vêm os nobres Senadores que até o ·au-
xilio de 1898 não foi ainda recebido, visto não 
ter o provedor enviado o relatorio ao gover-
no. Portanto, não tem fundamento a accusa-
ção do nobre Deputado. 

o· que acabo rle dizer, sr. Presidente, póde 
ser verificado por meio dos relatorios do 
digno Secretario do Interior ( apoiaios) e 
depois, eu appello para os meus amigos, re~ 
sidentes na zona onde tambem resido ... 
· Vozes : -Não é necessario ; temos muita 
confiança nas palavras de v. exc. 

(Apoiados). . 
O sa. NoGUEIRA:- Doeu-me muito aquella 

accusação, sr. Presidente, e, si demorei-me 

Devo ler mais uma vez a parte :lo discurso 
do Deputado sr. João Pio : ... «e só se i nstal-
lou em julho proximo findo.» 
D~vo explicar .es&e facto, porque, du con-

trarw, parecera que 11. exc. tinha razão 
quando afflrmou que o hospital se installá1·a 
em fulko prox imo findo. 

O hospital, sr. Presidente, está installado 
ha an~os, sendo seu provedor o sr. coronel 
Antqnw Mendes da Co~;ta Reis, e ia se man. 
tend? já co~ .0 auxilio prestado pela Camara 
Mun~Cipal, Ja pelo prestado pela caridade 
pubhca. Mas, o anno passado, indo para Mi. 
nas Novas um moço muito distincto, direi 
mesmo -uma perola-dr. Francisco Martinia-
no de Oliveira, convidei-o a se encarregar da 
direcção do hospital, visto como o coronel 
Mendes achava-se impossi8ilitado, por incom-
modos de satide, de continuar á frente do 
estabelecimento; e accedendo ao meu con-
vite, e sendo eleito, tomou posse, sendo um 
dos seus primeiros actos mandar benzer esse 
estabelecimento. · 

Houve, então, por essa occasião, grande 
festa; e o provedor, que escreveu a noticia 
da mesma, mandou-a para o periodico «Mi-
nas Novas» sob a epigraphe-inauguração-
em vez de benção, engano esse que deu Jogar 
a que s. exc. dissesse que tinha-se recebido 
aux~lio d~rante 20 anno~, quando o hospital 
havia se mstalla1o em julho proximo pas-
sado. 

. A' vista disto, sr. Presidente, eu não podia 
deixar de vir á tribuna para esclarecer este 
ponto. 

O SR. BARÃO DE S. GERAL:->o : - Apoiado · 
fez muito bem. ' 

0 SR. NOGUEIRA: - Creio, !!r. Presidente 
ter feito a defesa dos meus amigos e a mi~ 
nha propri~ (apoiados; muito bem), porque 
sendo pres1dente e agente executivo desde 
o triennio passado, tendo sido presidente da 
Camara em épocas remotas, de algum modo 
me caberia a responsabilidade, si por ven-
tura fosse verdadeira a afflrmaçãa do sr. De· 
putado João Pio. (Apoiados). 
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Pondo termo, sr. Presidente, ás breves 
· considerações que tive a honra de apresentar 
ao Senado, peço desculpa por haver tomado 
o seu precioso tempo. 

0 SR. BARÃO DE GERALDO : - Defendeu Se 
muito bem. 

(Mttito bem; muito bem.) 

DISCURSO PROFERID ) NA SESSÃO DE 13 DE 
SETEMBRO DE 1898 

O sr. ( 'osto Senn:-Sr. Presidente. si nes · 
te momento tivesse ou de me deixar leva!' 
pela consideração e attenções pessoaes devi -
das ao sr . ~enador .Joaquim Dutra, presi · 
dente da commissão ele Orçamento, ouvido 
com a uecessaria e devida, attenção, nada 
mais faria do que reduzir me ao silencio 
deante das considerações por <Jlle feitas so-
bre nossas difficuldades em mataria de finan-
ças, e a necessidade de ~erias economi.as 
impostas por um sagrado dever de patriO-
tismo. 

Mas, sr. Presidente, não me é possi~el dei-
xar sem a devida resposta o que d1sse s. 
exc. em relação ás emendas que tive a hon-
ra de submetter á consideração do Senado, 
em primeiro Jogar porque tambem conheç_o 
e estudei cuidadosamente as nossas condi-
ções financeiras, em segu~do logar J!Or_que 
animado dos mesmos sentimentos patrwt10os 
que tanto brilhavam no discurso de s. exc., 
só apresentei as emendos por me pareceram 
justas e razoaveis. &bundando no corpo do 
orçamento disposições analogas á que se 
acha. contida em uma das minhas emE~ndas. 

Repetirei em relação ao curso . anne;xo o 
que aqui mais de uma vez tenho dito : e UI? 
elemento essenci~l á vida da Escola de MI-
nas, .um dos primeiros institutos de ensino 
superior do Brasil e comparava! aos melho-
res de sua especie, existentes na Europa. 

O sR. DuTRA :-Apoiado, tenho praser em 
concordar; o primeiro da America. 

O sR. CosTA SENA :-Nesta Escola, em que 
são de 6 annos os cursos completos, não se 
falando em um anno de curso annexo, são 
feitos com rigor e maximo cuidado os cursos 
de engenharia civil e de Minas. 

Começam os trabalhos ás oito horas e 
meia da manhã e vão até as 5 da tarde. 

Não temos alli donJingos nem dias santos, 
porque estes são tlest:nados aos exercícios e 
trabalhos praticos no campo e nos laborato-
rios. · . 

Basta vêr-se o livro de frequencia d·e pro-
fessores alumnos e empregados para se con-
vencer de que alli, desde seu digno e zeloso 
director até o servente, todos cumprem es-
crupulosamente seu dever. 

Entretanto, sr. Presidente, apesar do tudo 
isto não lhe tem faltado difficuldades, o, 
mai~ de uma vez, sua existencia tem cor i· 
do graves e serios perigos. . . . 

Já. nos terr.pos do Imperio, foi a patrwt10a 
Assembléa Provincial Mineira que lhe salvou 
a vida, votando a subvenção com que por 
muito tempo sa mantiveram os cursos ~e 
engenharia civil unidos aos de engenharia 
de Minas. 

Tenho a honra de occupar uma cadeira 
naquella Escola, ha quasi 20 annos, conheço 
bem sua organização e sua historia., as cri-
ses porque tem passado e os serviços que 
tem prestado ao ensino superior. 

:As reforh1as porque ultimamente tem pas-
sado a instrucção sec~ndaria tem-lhe cau-
sado e a todos os outros estabelecimentos 
de ensino superior grandes embaraços, e 
estes, a meu ver, irão se fazendo sentir cada 
vez mair>, de dia para dia,e o numero de alu-
mnos nas Escolas tara de ficar extrema-
mente reduzido. 

Com atreito, sr. Presidente, organizados 
como estão os gymnasios raros . são os alu-
nmos que U completam, o curso de 6 ou 7 
annos para assim se habilitarem a matri-
cula nos cursos superiores. 

E, assim sendo, aquelles que puderem irão 
fazer seus estudos na Europa, por não sup-
portarem os inconvenientes de um curso in-
tegeal que, em seu ultimo anno, só conta 
meia duzia de alumnos para se dividirem 
pelas diversas Escolas. 

o SR. RoQUETTE :-Então supprima-se os 
de uma vez. 

O SR. C. SENA :-E assim devia ser, dando-
se a cada Escola cursos annexos apropria-
dos a seus fins ; cursos annexos em que os 
aluinnos se preparassem convenientemente e 
de modo gradual e progressivo. 

Nas nossas condições é o que convem, fi. 
cando para melhores tempos os bacharelado~ 
e os cursos integraes. 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO :-Sempre pro-
testei contra a reforma Benjamin Constant. 

O sR. RoQUETTE :-Si não ha alumnos é 
porque as Escolas não são necessarias. . 

O SR. C. SENA :-Engana-se v. exc. Não é 
porque as Escolas! não sejam necessarias, 
mas sim porque não encontram os alumnos 
estabelecimentos com gabinetes e laborato~ 
rios, em que possam convenientemente habili-
tar-se, e poucos são aquelles que podem sup-
portar os inconvenientes e despesas dos cur-
sos integraes de 7 annos, em nossos gy-
mnasios, que só estão ao alcance dos favo-
recidos da fortuna. 

O SR. JoAQUIM DuTRA :- Quantos alumnos 
sahiram habilitados este anno do curso an-
nexo~ 

O sR. C. SENA : -Em todas as matarias ne· 
cessarias a matricula na Escola de Minas, 
apenas tlow~. 

Deve·· pórem sa·l;.: ::> ,..Y, exc. que muitos fa-
zem exame das matarias; fazendo as outras 
no anno seguinte; e de 80 alumno:; ~Ptri
culados, muitos prestam unicamente os 
exames que lhes faltam para outras Escolas, 
ou completam no anno seguinte os exames 
para matricula na Escola de Minas, fazen~o 
assim em dous annos o que no Gymnas10 
fariam em 6 ou 7. 

Demais, sr. Presidente, o rigor com quo são 
feitos GS estudos e exames no curso annexo 
e na Escola de Minas Eão o seu maior titulo 
do glorio, e a sua melhor recommendação 
para todos a 1uelles que realmente se inte-
ressam pela instr-ucção publica. 
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Lá fazemos questão de qualidade e não de 
quantidade. Lá queremos preparar e formar 
discípulos que honrem seus títulos e não car-
regadores de diplomas. 

O curso annexo é tanto mais util e neces-
sario quanto e certo que elle fornece alumnoS 
convenientemente preparados nlio só á Es-
cola de Minas, ~omo tambem ás outras Es-
colas. 

O SR. DUTRA : - E' uma especie de Gy-
mnasio, não é só para a Escola de Minas. 

O SR. CosTA SENA: -Sim, porém do Gy-
mnasio como deve ser. 

Não procede o argumento do nobre senador 
Dutra, quando diz que no curso annexo es-
tuda-se mathematicas elementares e ele-
mentos de physica e chimica. 

Anda neste ponto mal informado o nobre 
senador e si conhecesse os programmas do 
curso que combate, me parece que não avan -
çaria semelhante proposição. 

Lá se ensina mathematicas elementares, 
comprehendendo trigonometria, physica 
chimica, botanica, zoologia, mineralogia ~ 
geologia e desenho geometrico. 

Os cursos theoricos são acompanhados de 
exercícios praticas no campo e nos labo-
ratorios de physica e chimica, mineralogia e 
geologia. 

Os cursos se acham distribuídos por seis 
lentes e dous professores auxiliares para de-
senho geometrico e trabalhos e ' exerci cios 
praticas. 

Todos estes lentes e professores ilauxiliares 
são pagos pela verba pedida de vinte contos 
por anno. 

Desta verba reserva-se ainda uma parte 
para compra de material e instrumentos 
gastos ou estragados em experiencias. 

Poderia o n0bre senador, ou quem quer 
que seja, organizar um curso desta ordem, 
com estes elementos de ensino e pessoal como 
o da Escola de Minas pela quantia -de vinte 
contos 1 , 

Não tem razão o nobre senador quando 
acha esta quantia superior ás necessidades e 
ainda menos razão tem quando diz ao Se-
nado que dous lentes seriam sutflcientes para 
ensinar t odas as matarias do curso annexo. 
Isto prova que s. exc. nunca foi professor. 

O ensino ele noções sr. Presidente, é cousa 
difflcillima. 

E' necessari o que sejam ensinadas de modo 
a poderem ser assimiladas .n~! ~. intelligen-
cia de moços que n&íia conliece'm da mate-
ria. Parl]..c;~:;iiJ11.Fas deste modo e necessario 
qií'e·-o" lente, além de conhecer sériamente a 
mataria, tenha prati ca de ensino, e nestas 
circumstancias não se encontram dous pro-
fessores que possam fazer lições, como devem 
ser feitas. 

De um ·repetidor de compendias a um 
proressor, que mer:eça este nome, é grande 
a distancia. , 

E' por isto que na Escola de Minas foi di· 
vidido o ensino entre seis professores e dous 
auxiliares, regendo cada profes~or as cadeiras 
de sua especialidade. 

O SR. DUTRA:-Os alumnos podem prestar 
os exames perante commissões da Escola · 
o regulamento não os obriga a frEJquentar J 
curso annexo. 

0 SR. COSTA SENA :-Por certo que podem 
o?de, porém, irão elles estudar estas mate~ 
r1as? Onde encontrarão gabinetes e labora-
torios ? 

O SR. DuTRA : - Mas temos professores 
como v. exc., que podem dar licções parti-
culares. 

O SR. CosTA SE'<A:- Mas não tenho gabi-
netes nem laboratorios, e nem eu nem meus 
collegas nos prestamos a fazer cursos sem 
estes elementos, porque nada terão de serios 
nem de proveitoso~ . 

Não procede o nrgurr.ento de v. exc., di-
zendo que as matarias ensin adas no cu rso 
an~exo_ l!ão ensinadas depois nn. Escola, sendo 
p01s, d1spensavel o cu r, o annexo, porque é 
.JUStamente nisto que consiste o ensino gra-
dual e progressivo, o uni co seguido com 
bons resultados nos paizes cultos . 

Demai;> , mesmo que os Gymnas ios forne-
cessem numero sulflciente de alumnos pelo 
regulamento da Escola teriam elles d~ pre-
star os exames perante as commissões da Es-
col~ e me p~rece evidente que ser-lhes-ha 
ma1s vantaJoso estudarem em estabeleci-
me~to disp?ndo de elementos completos de 
ensmo, habituando-se aos rigorosos metho-
dos alli seguidos. 

Si é chegado, como diz v. exc., o momento 
dos sacriftcios, que sejam estes para todos. 

Ahi estão no orçamento subvenções a Es-
colas superiores, a Escolas Normaes e a 
outros institu tos e contra os quaes nada re-
clama o sr. ' r'elator da commissão de Orça-
mento. 

Porque razão se ha de abrir uma unica ex-
cepção para um estabelecimento que tem 
sempre merecido o mais franco apoio da an-
tiga Província e do Estado, e que tem sabi-
do corresponder a este apoio, diplomando 
moços que de h\ sabem para occuparem as 
mais elevadas posições na engenharia e na 
política ? 

Nem se diga que vieram estas di sposições 
da Camara elos srs. Deputados, porque con-
tra estas subvenções prevalecem as mesmas 
razões de economia exigida pelo patriotismo 
para conservação do credito do Estado. 

Sem o curso annexo, penso que a Escola 
ficará sem alumnos, e perderá o Estado este 
importante estabelecimento de ensino supe-
rior . 

Por estas razões, espero que o Senado ap-
provará á emenda já approvada em segun-
da discussão. 

Bem sabe o Senado que ha uma lei sub-
vencionando o curso annexo e, si não se 
der verba no orçamento, estabeleceremos um 
novo systema de revogar leis, negando-se 
ao governo os meios de executai-as. 

Passo agora a responder, sr. Presidente, á 
parte do discurso do nobre senador relativa 
á emenda que apres~ntei, aHiviando os func-
cionnrios publicas do pagamento de juros 
dos capitaes empregados em suas casas, na 
nova Capital. 

( (, 
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O nobre relator da commissão de orçamen-
to acab:t de dizQr ao Senâdo que nlto se pôde 
entregar os dinheiros publicos a seus em-
pregados trocando-se assim os interesses do 
Estado p~r algumas gloriolas e popularida-
de de momento. 

Convença-se o nobre senador de que tambem 
eu conheço bem o estado de nossas fin~nças 
e que não é isto para mim nem novidade 
nem surpresa. 

Euja previa tudo isto, quando, oppondo-
me com todas as força!> à mudança da Capi-
tal que classifiquei de salt" dado nas trevas 
e de idéa desastrada e prejudicial aos inte-
esses vitaes do Estado, votava v. exc. por 
ella com a grande maioria do Congresso. 

Tamhem eu sei comprehender o que seja 
cumprimento de dever, e si apresentei a 
emenda que se discute, fui unicamente le-
vado a isto pelo respeito e pelo amor ao di-
reito e á justiça, porque tambem é zelar pe- . 
los verdadeiros interesses publicos velar pela 
fiel execução das leis e pela fé dos contra · 
c tos. 

Com atreito, sr. Presidente, votada a mu-
dança da Capital, e marcado o praso fatal 
de 4 annos para realizar-se a mudança, de-
via o governo, neste pequeno espaço de tem-
po, preparar accommodações não só para as 
repartições publicas, como tambem para os 
funccionarios, como determinava a lei 
n. 3. 

Esta determinação mostra que o legisla-
dor bem comprehendia que o governo teria 
de levar comsigo os empregados publicos, 
porque sem estes não póde haver adminis-
tração, e o governo não podia improvizar 
funccionarios, entregando o serviço das re · 
partições a aprendizes e a inexperientes. 

Vê-se, pois, sr. Presidente, que os t ão apre-
goados favores não auxiliavam somente a 
funccionarios, porém, tambem ao proprio go-
verno. 

Usando, sr. Presidente, das attribuições 
concedidas pela lei n. 3, o governo distri-
bue aos funccionarios lotes tirados á sorte, 
na vasta área que todos conhecem. 

Foram organizados pela commissão encar-
regada da construcção da cidade as plantas 
e os orçamentos de casas de diversos typos, 
de accôrdo com os vencimentos dos funccio-
narios. 

Em vista destes orçamentos, bastante mi-
nuciosos, em que estavam contemplados os 
preÇos de mt{ros diviso?'ios , e enc;anamentos, 
lagedo na rua e portão de ferro na {?'ente, 
wate1·-closeet e caixa cl'agua com seus acces-
sm·ios e {ogflo, foram organizadas as tabellas 
do regulamento que baixou com o decreto n. 
818 nas quaes ao lado do preço de cada 
eas~ estava a mensalidade a pagar pelo func-
cionario, pela amortização e juros de 5 'I· 
do capital que lhes era emprestado. 

Estas tabellas ahi estão e póde o nobre re -
lator da commissão examinai- as quando 
quizer. 

Por ellas se vê que a casa typo A ~usta~a 
6:000$ pagando mensalmente o _funccwnarw 
de amortização e juros a quantia de 33$000. 

A casa typo B custava 9:000$, pagando o 
funccionario a prestação mensal de 49$ e as-
sim p.or deante. 
, Verificou-se que, apesar d~ grande area 
'destinada á construcção da mdade, os lotes 
concedidos não se prestariam a cas~s com 
las condições hygienicas, pelo que tiver~m 
os funccionarios, não por luxo ou phantasia, 
mas por uma necessidade hygienica, de com-
prar o lote contíguo. 

Pelas plantas e -orçamentos julgava o em-
pregado que teria de entrar para uma casa 
terminada e concluída, pelo custo constante 
do orçamento que lhe .foi apresentado, de-
vendo evidentemente pagar fóra deste as 
alterações por elle pedidas no. orçamento 
primitivo, o custo do lote conttguo que era 
de 400~ e mais de 20 a 30 metros de muros 
como os que ahi estão feit 1s, por que todos 
os divisorios já estavam contemplados no 
orçamento, e os passeios ou lagedos do lote 
conWguo. . 

Sendo os lotes tirados á sorte, não pod1a o 
funccionario de pequenos vencimentos evi-
t ar quelhe tocassem lotes de e~quina, to~
nando -se mais considerava! a nuportanma 
para complemento de muros e lagedos. 

Em vista destas modi ficações , umas recla-
madas por alguns funccionarios, ou~ras im-
postas pelns condi ções hyg ienicas e situação 
dos lotes sorteados, perdi am, a meu ver, a 
razão de ser, as tabellas do regulamento q~e 
baixou com o decreto n. 818. Era necessar10 
que outras fossem calculadas e_m vi.sta das 
alterações e ouvidos os funccwnarws para 
que estes declarassem si acceitavam ou não 
as novas condições. 

Assim sendo, podiam elles reclamar a 
troca de seus lotes por outros nos quaes 
fosse a construcção mais favoravel e compa-
tível com seus vencimentos. 

Ao que me conste, porém, nada disto se 
fez; o regulamento não foi revoga:do e nem 
suas tabellas. 

Muitos funccionarios que tinham casas ty-
po A orçadas em 6:000$ verificam que custa-
ram quasi o duplo e que, em vez de pagarem 
33$ mensaes como lhe11 diziam as tabellas, 
alguns que ~ada reclamaram, terão de P.agar 
76$ ficando os que vencem 903 reduztdos, 
em' estado de saude, a 14$ e no estado. de 
doença a muito menos. Outros que dev1am 
pagar 4.9~ terão de pagar 9lS e assim por de-
ante !! . 

Vendo assim tão difficultadas as cond1ções 
de vida de uma classe, ou ao menos de 
parte de uma classe de servidores do Es-
tado, tão cidadãos como nós outros, e cof?.· 
vencido de que muitos delles se ac·.ham hoje 
em tristes condições, pela di:trerença que en-
contram entre as contas e os orçamentos, 
resultando dahi di:trerença, {ts vezes supe-
rior a 50 por cento, do que julgavam dever 
pagar mensalmente, attendendo a reclama-
ções que, segundo me parece, não eram ex-
tranhas ao nobre senador relator da com-
missão de Orçamento, apresentei a emenda 
que agora se discute, alli_viando os funccio-
narios do pagamento de _Juros. . . . 

Com atreito, sr. Pres1de.n~e, SI . e sent~
mentalismo, si é uma soltcltação 1m parti-
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nente, pedir-se allivio de juros para func-
cíonarios, do dinheiro que se lhes empres-
tou, para construcção de casas, no logar em 
que o Governo precisava de seus servioos, pois 
que não podia improvisar empregados com-
petentes e habilitados, é, a meu ver, uma 
iniquidade exigir-se destes mesmos func-
cionarios juros de quantia superior ao orça-
mento que lhes foi apresentado, uma vez 
que não tenham elles exigido modifica-
ções. · 

Bem sei, sr. Presidente, que são difflceis a& 
condições de nossas finanças, estas difficul-
dades, porém, não justificam uma injustiça. 

Entre o funcçionario e o Governo, estabe-
leceu-se um verdadeiro contracto, e este tor -
nar-se-ha leonino, si o empregado tiver de 
pagar modificações que não exigiu, não po-
dendo fiscalizar a construcção da casa que 
lhe prepararam, porque, pelo regulamento, 
era isto da competencia da commissão, que 
nada tinha que ver com o funccionario, po-
rém sim com o Governo. 

0 SR. JOAQU!l\I DpTRA :-Mas O empre-
gado não ê obrigado a acceitar a casa. 

0 SR. COSTA SENA:-0 Governo é que ê obri-
gado a entregar-lhe a casa pelo preço do orça-
mento que lhe apresentou e foi acceito, uma 
vez que o funccionario não tenha reclamado 
moditlcações que evidrm temente devem ser 
pagas em separado. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA:-E OS cessionarios 
destes direitos 1 I 

O sr. CosTA SENA:-Com estes nada tenho 
.que ver; occupo-me da questão dos func-
cionarios que estão recebendo as contas de 
suas casas. Não sei si h a cessiónarios. 

0 SR. JOAQUIM DUTRA:-Mas 'o «Minas Ge-
raes» dá noticias constantemente. 

0 SR. COSTA SENA:-Supponhamos que não 
li esta parte; occupo-me dos funccionarios 
publicas. 

Já temos gasto demasiado em luxos extem-
porall:e~s, ~vitemos que a este luxo se ajun-
tem mJustiças. Perto de 30 mil contos aqui 
estão gastos, correndo para aqui a vitalida-
de que devia distribuir-se pelo Estado. 

O SR. lJUTRA:-Não apoiados: grandes servi-
ços têm sido prestados a todo o Estado. 

0 SR. COSTA SENA:-Não ba proporção en-
tre o que se gastou lá e aqui na Capital. 

O.sR. DUTRA:-A adn~inistração passada foi 
mUito cautelosa. na distribuição dos dinhei -
ros publicas. 

0 SR. COS'l'A SENA:-Eu sei, como V. exc., 
que a administração tem de executar a lei 
vota~~ pela maioria do Con gresso, e pl anos 
que Ja estavam traçados para a grande ci-
dade. 

Segundo penso, sr. Presidente, tomadas as 
contas à Commissão Constructora e á Prefei-
tura, examinadas estas de accôrdo com os 
orça~ento~ e mo~ificações exigidas pelos 
funccwnarws pubhcos serão então verifica-
dos os seus debitos e calculados os .uros, 
si for isto possível, em vista da lei n. 3,1 cujo 
fim era facilitar a mudança dos funcciona-
rios para a nova Capital, nada dizendo em 
relação aos juros. Perderemos ê certo al-
gum dinheiro, ganharemos porem em força 
pelo exemplo dado de respeitoao direito e á 
lei. 

Ainda uma vez o repito, não foi o amor de 
gloria ou de ephemera popularidade que 
me levou a submetter á criteriosa consi-
deração do Senado a emenda que se discute. 
Sento-~e confiado em seu espírito de recti-

dão, e bem convencido de que ephemera ser à 
a popularidade daquelles que se esquecerem 
dos princípios fundamentaes da justiça e do 
direito. (Muito bem! Mu ito bem!) 

- ---- ... -4~---
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